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POVZETEK 

Učenje tujega jezika v zgodnjem otroštvu je zelo specifično, zato mora poučevanje potekati 

po določenih načelih. Usvajanje tujega jezika naj bi potekalo ob igralnih ter gibalnih 

dejavnostih, namen učenja in poučevanja tujega jezika v prvem razredu pa je tudi spodbuditi 

pozitiven odnos do tujih jezikov. Zgodbe oziroma knjige za otroke (angl. storybooks) 

uvrščamo med primarna učna sredstva ali materiale, pripovedovanje zgodb pa je 

tradicionalna, preizkušena (iz ljudskega slovstva) in univerzalna metoda za uporabo jezika v 

razredu. Zanimive zgodbe zagotovijo aktivno vključenost učencev, njihovo osredinjenost na 

vsebino in zgradbo besedila ter motivacijo za poslušanje tujega jezika. Predstavljajo celosten 

pristop k poučevanju in učenju tujega jezika ter prikazujejo bogato in avtentično rabo tujega 

jezika. Slikanice so vrsta književnih besedil v slikaniški knjižni obliki, ki so še posebej 

primerne za uporabo pri pouku. Ilustracije mladega bralca motivirajo, da seže po knjigi, med 

poslušanjem pa ga spodbujajo, da aktivno sodeluje: opazuje, raziskuje vizualno besedilo, v 

ilustracijah dobi odgovore na odprta vprašanja.  

V teoretičnih izhodiščih magistrskega dela sem podrobneje predstavila učenje tujega jezika v 

otroštvu ter na zgodbah temelječo metodologijo poučevanja. Predstavila in analizirala sem 

tudi slikanice, ki so rezultat sodelovanja Julie Donaldson in Axla Schefflerja ter so ene od 

njunih najbolj odmevnih skupnih del – The Gruffalo, The Gruffalo's Child in Room on the 

Broom. 

V empiričnem delu je bil namen akcijske raziskave spodbuditi učence k aktivnejšemu 

sodelovanju in zanimanju za angleščino s pomočjo na zgodbah temelječe metodologije 

poučevanja. Izvedla sem didaktično obravnavo treh izbranih slikanic avtorice Julie Donaldson 

in znotraj tega uporabila tudi druge inovativne pristope k poučevanju tujega jezika (popoln 

telesni odziv, igre vlog, petje, ples itd.). V omenjeni raziskavi je sodelovalo 21 učencev 

prvega razreda, ki si je angleščino izbralo za neobvezni izbirni predmet, in učiteljica 

angleščine. Raziskava je potekala 13 učnih ur (3 ure opazovanja in 10 učnih ur) v februarju, 

marcu in aprilu 2017. Najprej sem natančno opazovala in analizirala obstoječe stanje ter 

oblikovala okviren načrt akcijske raziskave. Odgovore na raziskovalna vprašanja sem 

pridobila na podlagi triangulacije tehnik in virov, in sicer opazovanja, pogovora in 

vprašalnika. Opravljena raziskava s svojimi izsledki prispeva k razumevanju uporabe zgodb 

pri pouku tujega jezika v zgodnjem obdobju. Prikazuje, kako poučevati tuji jezik s pomočjo 

zgodb. Rezultati raziskave kažejo, da je bil glavni cilj dosežen – spremenjen pristop je 

uspešno spodbudil aktivnejše sodelovanje učencev pri pouku in njihovo zanimanje za učenje 

angleščine. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: zgodnje učenje tujega jezika, aktivno učenje, na zgodbah temelječa 

metodologija, slikanice, akcijska raziskava 
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ABSTRACT 

THE USE OF JULIA DONALDSON’S STORYBOOKS AS AN INCENTIVE TO 

ACTIVELY ACQUIRE FOREIGN LANGUAGE IN THE 1ST GRADE OF PRIMARY 

SCHOOL 

Learning foreign languages in early childhood is very specific, therefore, teaching must take 

place according to certain principles. The acquisition of a foreign language should happen 

through games and movement activities. Moreover, the purpose of learning and teaching a 

foreign language in the first grade is also to encourage a positive attitude towards other 

languages. Storybooks are classified as basic teaching means or materials and storytelling is a 

traditional, tested (from folk literature) and a universal method for the use of language in the 

classroom. Interesting stories ensure active involvement of pupils, their focus on the content 

and structure of the text, and the motivation to listen to a foreign language. They serve as an 

integrated approach to teaching and learning a foreign language and what is more, they 

display a rich and authentic use of a foreign language. Storybooks or picturebooks are a type 

of literary texts in the picture-based book format, which are especially suitable for classroom 

use. Illustrations motivate young readers to reach for the book, and while listening to the story 

they encourage them to participate actively: they observe and explore the visual text and get 

the answers to open questions from the illustrations. 

In the theoretical part of the master's thesis, I present the learning of a foreign language in 

childhood and a story-based methodology of teaching. Moreover, I introduce and analyze 

storybooks that are the result of the collaboration between Julia Donaldson and Axel 

Scheffler, and are one of their most important joint works – The Gruffalo, The Gruffalo's 

Child and Room on the Broom. 

In the empirical part of the thesis, the aim of the action research was to encourage pupils to 

engage in more active collaboration and increase their interest in English through the help of a 

story-based teaching methodology. I carried out a didactic analysis of the three selected 

storybooks by Julia Donaldson and used other innovative approaches for teaching a foreign 

language (Total Physical Response, role play, singing, dancing, etc.). 21 first graders, who 

selected English as an elective subject, and a teacher of English participated in the study. The 

research was conducted throughout 13 lessons (3 lessons of observation and 10 lessons of 

teaching) in February, March and April 2017. Firstly, I carefully observed and analyzed the 

existing situation and formulated a framework plan of the action research. I obtained the 

answers to the research questions on the basis of triangulation of techniques and resources, 

namely observation, discussion and questionnaire. The conducted research with its findings 

contributes to understanding of the use of stories in foreign language learning in the early 

years. It demonstrates how to teach a foreign language with the help of stories. The results of 

the research show that the main goal was achieved – the changed approach successfully 

promoted more active participation of pupils in class and their interest in learning English. 

KEYWORDS: early foreign language learning, active learning, story-based methodology, 

storybooks, action research  
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1 UVOD 

»'Mr Hemingway says a lot of things I don’t understand,' Matilda said to her. 'Especially 

about men and women. But I loved it all the same. The way he tells it I feel I am right there on 

the spot watching it all happen.' 'A fine writer will always make you feel that,' Mrs Phelps 

said. 'And don’t worry about the bits you can’t understand. Sit back and allow the words to 

wash around you, like music.'« (Dahl, 1988, str. 13). 

Citat pisatelja Roalda Dahla iz knjige Matilda, ki ga izgovori knjižničarka, gospa Phelps, 

izpostavlja dejstvo, da bralcu ni treba vedno razumeti prav vsake besede, da bi razumel 

sporočilo zgodbe. Vse, kar potrebuje, je razumeti kontekst. 

Pripovedovanje je najstarejša in izvirna učna oblika ali metoda in je že več tisoč let del 

človeške dejavnosti. Zgodbe imajo moč, da ljudi obveščajo, prepričajo, spodbudijo njihov 

čustveni odziv in razgibajo domišljijo. Z zgodbami ljudje ohranjamo zgodovino ter tradicijo. 

Zgodbe učijo, kako interpretirati pripovedovanje in ilustracije. Učijo, kako iz konteksta 

razbrati sporočilo. Zagotovijo aktivno vključenost in motivacijo za pozorno poslušanje. 

Predstavljajo pa tudi celosten pristop k poučevanju in učenju tujega jezika, saj prikazujejo 

njegovo bogato in avtentično rabo.  

Namen teoretičnih izhodišč magistrskega dela je predstaviti učenje tujega jezika v otroštvu, 

evropsko perspektivo glede te tematike, razloge za poučevanje in učenje tujih jezikov v 

otroštvu ter didaktične pristope, ki se jih učitelji pri tem poslužujejo. Podrobneje je 

predstavljena na zgodbah temelječa metodologija poučevanja, ob tem so navedeni razlogi, 

zakaj uporabiti zgodbe pri pouku tujega jezika, posebej pa je izpostavljen še motivacijski 

vidik zgodb za učence tujega jezika. Predstavljena sta tudi načrtovanje na zgodbi temelječe 

učne ure ter jezik, ki je v zgodbah uporabljen. Eden glavnih vsebinskih sklopov teoretičnih 

izhodišč je predstavitev in literarna analiza izbranih slikanic Julie Donaldson The Gruffalo 

(slov. Zverjasec), The Gruffalo's Child (slov. Zverjašček) in Room on the Broom (slov. Bi se 

gnetli na tej metli?) z literarno teorijo švicarskega literarnega teoretika Maxa Lüthija in ATU 

sistemom mednarodne kvalifikacije pravljic, katerega avtor je profesor nemške literature 

Hans-Jörg Uther.  

Glavni cilj empiričnega sklopa magistrskega dela in zastavljene akcijske raziskave znotraj 

tega je spodbuditi aktivno sodelovanje učencev in motivacijo za pouk angleščine. Želim 

preučiti vpliv na zgodbah temelječega pristopa na proces usvajanja angleščine v prvem 

razredu osnovne šole, to pa nameravam doseči s spremembo pristopa k poučevanju od 

poučevanja z učbenikom do na zgodbah temelječega pristopa. Cilji raziskave, ki sem si jih 

zadala, so ugotoviti, katere spremembe se pojavijo v aktivnem sodelovanju pri pouku in 

aktivnem usvajanju tujega jezika po vpeljavi na zgodbah temelječega pristopa, katere 

spremembe se pojavijo pri odnosu, ki ga imajo v raziskavo vključeni učenci do učenja tujega 

jezika ter pridobiti mnenje učencev in učiteljice angleščine o navedenem pristopu k 

poučevanju angleščine. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Učenje tujih jezikov v otroštvu 

Evropska perspektiva 

Zaradi vse pogostejših in intenzivnejših stikov različnih kultur in jezikov v današnjem svetu 

pridobiva zgodnje učenje tujih jezikov v mlajših letih vedno več zagovornikov tako s strani 

strokovnjakov kot staršev. Rezultati te miselnosti se širijo po celi Evropi, tudi Slovenija pa tu 

ni nobena izjema (Pižorn, 2009).  

Kot članica Evropske skupnosti od 1. maja 2004 je Slovenija sopodpisnica dveh ključnih 

dokumentov Evropske komisije s področja spodbujanja večjezičnosti. To sta Nova okvirna 

strategija za večjezičnost  iz leta 2005 in Akcijski načrt 2004–2006 za spodbujanje učenja 

jezikov in jezikovne raznolikosti. Ta dva dokumenta potrjujeta zavezanost Komisije Evropske 

skupnosti k večjezičnosti v Evropski uniji in učenju dveh dodatnih jezikov od zgodnjega 

otroštva naprej. V Akcijskem načrtu je posebej poudarjeno, naj v vsaki članici Evropske unije 

razširjamo, utrjujemo in razvijamo čim zgodnejše učenje enega ali več tujih jezikov (Pižorn, 

2009). V šolskem letu 2016/17 je tako posledično tuji jezik v Sloveniji postal obvezen šolski 

predmet v drugem razredu osnovne šole, kot neobvezni izbirni predmet pa je bil ponujen 

učencem prvega razreda. Od šolskega leta 2017/18 je tuji jezik obvezni predmet tudi že v 

prvem razredu. 

V skorajda vseh evropskih državah je angleščina tisti tuji jezik, ki se ga večina otrok uči med 

osnovnošolskim in srednješolskim izobraževanjem. Delež učencev angleščine se je v zadnjem 

desetletju povečal, ta sprememba pa je najbolj očitna ravno pri učencih osnovnih šol. V 

primerjavi z letom 2005 se je do leta 2014 na ravni EU odstotek učencev angleščine povišal 

za 18,7 odstotka. To je predvsem posledica znižanja začetne starosti otrok za obvezno učenje 

prvega tujega jezika (European Commission/EACEA/Eurydice, 2017). 

Motivi za poučevanje in učenje tujih jezikov v otroštvu 

V okviru Sveta Evrope Evropski center za moderne jezike (Evropski center za moderne 

jezike, b.d.) navaja ključne koristi zgodnjega učenja tujih jezikov: 

– Metodologija, uporabljena v aktivnem komunikacijskem pristopu poučevanja se dobro 

prilega igrivemu pristopu, ki se ga uporablja v vrtcih in prvih letih šolanja. 

– Mlajši otroci so v razvojni fazi, kjer je motivacija za učenje še vedno zelo visoka. 

– Otroci uživajo ob učenju novega jezika in so za jezik dovzetni. Samozavestnejši so kot 

starejši učenci in so zato lahko bolj sposobni absorbirati jezik. 

– Mlajši otroci so v obdobju »naravnega« usvajanja jezika, prav tako pa je takrat za njih 

enostavno usvojiti izgovarjavo besed. 
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– Zgoden začetek učenja tujega jezika pomaga ozavestiti otroke o »drugačnosti« in jih 

uvaja v večjezično ter medkulturno izobraževanje. 

– Učenje tujega jezika v mlajših letih prispeva k zavesti jezika in podpira razvoj ne le 

drugega, ampak tudi prvega jezika otroka. Prek sporazumevalnih dejavnosti spodbudi 

kognitivno rast – jezikovne spretnosti, spomin in osredinjenost. 

– Zgodnje učenje tujega jezika podpira socialni in čustveni razvoj otroka s pomočjo 

motivacijskih nalog pri delu v parih in skupinah. 

Poleg tega za zgoden začetek učenja tujih jezikov obstajajo logistični in pragmatični razlogi, 

kot so: 

– Znanje vsaj enega dodatnega tujega jezika je pomembna sposobnost, zato je smiselno, 

da se začne čim prej. 

– Zniža se starost, pri kateri učenci začnejo usvajati drugi ali tuji jezik v skladu s 

formulo »materni jezik + 2« (dva tuja jezika poleg maternega). 

– Z zgodnjem učenjem jezika se pridobi čas, ki je lahko uporabljen za druge potrebe 

šolanja (Evropski center za moderne jezike, b.d.). 

Didaktični pristopi k poučevanju tujih jezikov v otroštvu 

Če se učenja tujega jezika lotimo kot odrasli, imamo pogosto nek dolgoročni cilj, kot je na 

primer bodoča služba, pri kateri je pomembna dvojezičnost, ali pa študij v tujini. Ti nameni so 

visoko motivacijski in močno povečajo našo voljo do večurnega učenja, ki je potrebno za 

obvladanje drugega jezika (Brewster, Ellis in Girard, 2002). Učenje tujega jezika v otroštvu 

pa je nekaj popolnoma drugega. Ker je zelo specifično, naj bi poučevanje potekalo po 

določenih didaktičnih načelih. V tem primeru je mišljen predvsem sodoben in odprt didaktični 

koncept (Učni načrt za tuji jezik v prvem razredu, 2013).  

J. Brewster, G. Ellis in Girard (2002) strnejo lastnosti mlajših učencev, po katerih se 

razlikujejo od odraslih, v navedene točke: 

– imajo veliko fizične energije in potrebujejo pogosto fizično aktivnost; 

– imajo veliko čustvenih potreb; 

– so čustveno razdražljivi; 

– se konceptualno razvijajo in so v zgodnji fazi šolanja; 

– še vedno razvijajo pismenost prvega jezika; 

– se učijo počasneje in hitro pozabljajo; 

– so navadno bolj usmerjeni sami vase in so prezaposleni z lastnim svetom; 

– se hitro začnejo dolgočasiti; 

– odlično znajo oponašati; 

– presenetljivo dolgo so lahko osredinjeni, če imajo interes; 

– hitro lahko izgubijo pozornost, ampak so tudi zlahka navdušeni. 

Pod didaktičnimi priporočili v Učnem načrtu za tuji jezik v 1. razredu (2013) je navedeno, naj 

pridobivanje tujega jezika poteka ob igralnih ter gibalnih dejavnostih. Na ta način ohranjamo 

notranjo motivacijo učencev za učenje, to pa vpliva na njihovo večje sodelovanje pri pouku, 
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interes za učenje in veselje do učenja tujega jezika. Namen učenja in poučevanja tujega jezika 

v prvem razredu je prav tako spodbuditi pozitiven odnos do tujih jezikov. Vsebine, izbrane 

učne metode in izbrani učni pristopi morajo biti čustveno sprejemljivi, privlačni, uporabni in 

zabavni ter spodbujati učence k vključevanju, razvijanju domišljije ter ustvarjalnosti (prav 

tam). 

Z upoštevanjem lastnosti mlajših učencev J. Brewster, G. Ellis in Girard (2002) navedejo šest 

pristopov k poučevanju tujih jezikov, ki naj bi bili danes v uporabi pri poučevanju otrok.  

Prvi je avdiolingvalni oz. slušnojezikovni pristop (angl. audio-lingual). Vključuje ponavljanje 

novega jezika in pogosto temelji na dialogih. Po mnenju mnogih ta pristop preveč omejuje in 

daje prevelik poudarek na učenje na pamet, posnemanje ter vaje, ki vsebujejo mehansko 

ponavljanje brez konteksta.  

Naslednji je popoln telesni odziv (angl. Total Physical Response). Ta pristop razvija 

sposobnosti slušnega razumevanja, nov jezik uvaja na zelo vizualen način in v kontekstu, 

vključuje aktivnost in gibanje ter sprva ne izvaja pritiska nad učenci, naj govorijo. Petje 

pesmi, ki vključujejo gibanje, rime in zgodbe so vse del popolnega telesnega odziva.  

Tretji je komunikacijski pristop (angl. the communicative approach). Ta daje poudarek na  

družbeno naravo učenja jezika in interakcijo. Učenci glede na smiselne in kontekstualizirane 

naloge rišejo, odigrajo prizore, poslušajo, govorijo, berejo ali pišejo z uporabo jezika, ki je za 

njih načrtno pripravljen. Nekateri pristop kritizirajo zaradi prevelikega poudarka na 

komunikaciji in tekočnosti, slovnična pravilnost pa je prezrta.    

Pri na dejavnostih temelječem pristopu (angl. task-based learning) je glavni poudarek na 

nalogi, ki jo učenci dobijo, jezik pa je orodje, ki ga uporabijo, da nalogo uspešno opravijo. 

Naloga odraža resnično življenje in učenci se pri delu osredinjajo na pomen, ob tem pa lahko 

uporabijo katerikoli jezik želijo.  

Peti naveden pristop je na zgodbah temelječa metodologija (angl. story-based methodology), 

ki temelji na usvajanju jezika skozi zgodbe. Učitelj se pri tem zanaša na predznanje učencev 

in razumevanje pomena zgodbe s pomočjo konteksta, slik, gest pripovedovalca itd.  

Medpredmetni pristop (angl. cross-curricular approach) je pristop, pri katerem je razvoj tujega 

jezika povezan z drugimi področji predmetnika, kot so likovna umetnost, šport, matematika in 

spoznavanje narave in družbe.  

M. Dagarin in Skela (2009) izpostavita komunikacijski pristop k poučevanju jezikov v 

otroštvu in razlagata, zakaj se v večini evropskih držav učitelji držijo načel tega pristopa. 

Razlog najdeta v tem, da je to pravzaprav bolj filozofija jezikovnega poučevanja kot pa 

metoda, tako torej obstajajo zelo različne interpretacije in manifestacije komunikacijskega 

pristopa. Pristopi, navedeni zgoraj, delno sovpadajo in imajo kljub razlikam v izobraževalnih 

poudarkih in ciljih vsi – z izjemo slušnojezikovnega – dve skupni načeli: poudarek na pomenu 

in poudarek na interakciji, ki je usmerjena na učenca. Ti dve načeli jih uvrščata v sklop 

komunikacijskega poučevanja. 
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Poleg didaktičnih priporočil, naštetih na začetku poglavja, K. Pižorn (2009) navaja še pogoje, 

pod katerimi se otroci med petim in enajstim letom uspešneje učijo tuji jezik: 

– odnos med učenci in učiteljem je zaupen, spoštljiv, ljubeč in sproščen; 

– učitelj govori tekoče in pravilno; 

– aktivnosti so integrirane v pouk in povezane z vsebinami, obravnavanimi pri drugih 

predmetih; 

– aktivnosti vsebujejo kognitivne izzive, medtem ko je jezik orodje za sporazumevanje; 

– dejavnosti se nanašajo na otrokove izkušnje, učna gradiva imajo pomensko osnovo; 

– dejavnosti so konkretizirane; 

– učitelj vztraja pri pravilnosti izgovarjave; 

– pouk tujega jezika poteka najmanj trikrat na teden do največ 30 minut; 

– posamezne aktivnosti ne trajajo več kot 10 minut; 

– otroci so tudi gibalno aktivni; 

– aktivnosti so vodene; 

– učenje je zabavno; 

– dejavnosti so podkrepljene s slikovnimi gradivi in drugimi predmeti; 

– učenci so motivirani za učenje; 

– učenci razvijajo zanimanje za druge dežele in narode; 

– sporazumevanje tudi z domačimi govorci ciljnega jezika; 

– zagotovljen je ustrezen prehod med razredno in predmetno stopnjo ter kasneje srednjo 

šolo – ni nepotrebnega ponavljanja snovi in metode poučevanja se ustrezno 

nadgrajujejo. 

Na zgodbah temelječ pristop k poučevanju 

Stalno človeško zanimanje za zgodbo skozi stoletja, celo tisočletja, je jasno iz bogate zbirke 

epov, mitov, legend in ljudskih pravljic, ki navdušujejo, navdihujejo in zabavajo ljudi že od 

časa Gilgameša (Ghosn, 2002). Pripovedujemo ljudem, ki so pripravljeni poslušati. To je 

lahko pripovedovanje zgodbe iz knjige tako, da jo beremo naglas, pripovedovanje zgodbe 

brez knjige z metodo ustnega izročila ali pripovedovanje anekdote, celo šale (Ellis in 

Brewster, 2014). 

Zgodbe oziroma knjige za otroke (angl. storybooks) uvrščamo med primarna učna sredstva ali 

materiale, pripovedovanje zgodb pa je močno in univerzalno sredstvo za predstavitev in 

uporabo jezika v razredu (Li in Seedhouse, 2010; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011).  

K. Láng (2009) na splošno opredeli termin 'storybook' (G. Ellis in J. Brewster (2014) terminu 

določita sopomenki 'realbook' in 'picturebook') tako, da poda nekaj primerov za ta izraz iz 

bogate zbirke raznolikih zvrsti mladinske književnosti: ljudske in klasične avtorske pravljice, 

basni, sodobne različice pravljic in basni, živalske zgodbe, rime in stripi. Li in Seedhouse 

(2010) pa na zgodbah temelječ pristop (angl. story-based approach) definirata kot metodo, ki 

zajema pripovedovanje zgodb in sestoji iz navedenih značilnih faz: priprava na poslušanje 

(angl. pre-story stage); branje oz. pripovedovanje (angl. in-story stage); raznolike dejavnosti, 
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ki sledijo po pripovedovanju in jih uporabimo za razvijanje miselnih sposobnosti učencev, z 

njimi spodbudimo učenje in stimuliramo ustvarjalnost učencev (angl. post-story stage).  

M. Szpotowicz in M. Szulc-Kurpaska (2011) menita, da so otroci med sedmim in desetim 

letom starosti očarani nad angleškimi knjigami za otroke. Če učitelj izbere primerne knjige za 

določen razred, so to lahko nove najbolj priljubljene knjige učencev. Med njimi je na primer 

znana zbirka knjig o psičku po imenu Spot (npr. Where's Spot?; Spot's Baby Sister), katere 

avtor je Eric Hill. Veliko priljubljenih otroških knjig je zapisal tudi Eric Carle (npr. The Very 

Hungry Caterpillar), prav tako pa sta znana Helen Nicoll in Jan Pieńkowski s svojo zbirko o 

prijazni čarovnici Meg (npr. Meg and Mog; Meg's Eggs). Med priljubljene avtorje otroških 

knjig spada tudi britanska avtorica Julia Donaldson s svojimi uspešnicami, kot so npr. The 

Gruffalo, The Gruffalo's Child in Room on the Broom. Ne samo, da so knjige za otroke 

barvite, polne ilustracij in zanimivih zgodb, ampak imajo včasih celo zavihke, ki jih lahko 

odpreš, ali luknje, skozi katere lahko pogledaš. Poleg tega so zapisane v tujem jeziku, kar je 

dodaten izziv za branje in razumevanje vsebine. V zgodnjih letih šolanja so otroci v obdobju 

hitrega razvoja pismenosti v svojem maternem jeziku. Zato je to idealno obdobje za razvijanje 

navade »interakcije s knjigami« ne samo v  prvem, ampak tudi v tujem jeziku (Szpotowicz in 

Szulc-Kurpaska, 2011). Tu je treba poudariti, da ni nujno, da otroci dejansko sami berejo 

knjige od platnice do platnice. To pogosto niti še ni nekaj, kar bi zmogli sami. Enako koristno, 

kot je samostojno branje, je to, da otrok knjigo prelista in ugiba vsebino, sklepa s slik in si 

zgodbo poskuša zapomniti, če jo je predtem naglas že prebral učitelj angleščine ali starš. 

Nekateri otroci poskušajo samostojno naglas prebrati besede, ki jih poznajo, izgovarjavo 

neznanih besed pa preprosto ugibajo. Vse možne interakcije s knjigo in čas, ki ga otrok 

individualno preživi s knjigo, je treba hvaliti in spodbujati (prav tam). 

Razlogi za rabo zgodb pri poučevanju in učenju tujega jezika 

Izobraževalna vrednost uporabe slikanic in pripovedovanja zgodb je bila po vsem svetu vedno 

nesporna. Učitelji angleščine, ki poučujejo mlajše učence, so zdaj vse bolj seznanjeni s to 

metodologijo, ki temelji na usvajanju jezika, in prepoznajo pravo vrednost uporabe slikanic 

ter pripovedovanja (Brewster, Ellis in Girard, 2002). 

Na vprašanje, kakšni so motivi za uporabo zgodb pri poučevanju tujega jezika, najde odgovor 

več avtorjev. Veliko jih poudarja pomembnost metode pripovedovanja pri poučevanju tujega 

jezika še posebej pri učencih nižjih razredov, saj je pripovedovanje zgodb pri teh letih njim 

poznana in priljubljena aktivnost (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011). Zgodbe prav tako 

predstavljajo celosten pristop k poučevanju in učenju tujega jezika (Cameron, 2011). 

Ustvarjajo bogato okolje za usvajanje jezika in idealne pogoje za učenje (Brewster, Ellis in 

Girard, 2002).  

Otroci uživajo ob poslušanju zgodb v svojem maternem jeziku in razumejo značilnosti 

pripovedovanja. Primer tega je na primer fraza »Nekoč, pred davnimi časi …«. Otroci vedo, 

kaj lahko pričakujejo, ko zaslišijo to frazo. Prav zaradi tega razloga lahko zgodbe zagotavljajo 

idealen uvod v tuji jezik, saj je ta predstavljen v smiselnem kontekstu, ki je otrokom poznan 

(Ellis in Brewster, 2014). Otroci razumejo in si zapomnijo veliko konteksta, zgodbe pa tudi 
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ustvarjajo odlične pogoje za asociiranje jezika z zanimivimi situacijami (Szpotowicz in Szulc-

Kurpaska, 2011). Otroške knjige obravnavajo univerzalne teme, ki presegajo utilitarno raven 

osnovnih dialogov in preprostih dnevnih aktivnosti. Otrokom omogočajo, da se igrajo z 

idejami in občutji ter razmišljajo o vprašanjih, ki so za njih pomembna (Ellis in Brewster, 

2014).  

Moč zgodb, ki je včasih že blizu magični, je ustvarjena s povezavo poetike in literature na eni 

strani ter toplini izkušenj zgodnjega otroštva na drugi. Ponujajo domišljijski svet, ustvarjen z 

jezikom, v katerega otroci vstopajo in v njem uživajo, ob tem pa se tudi učijo (Cameron, 

2011). Otroci se z njimi lahko osebno povežejo, saj se poistovetijo s književnimi junaki in 

poskušajo interpretirati pripovedovanje ter ilustracije. Take izkušnje pomagajo razvijati 

njihovo lastno ustvarjalnost. Zgodbe razgibajo domišljijo in so prav tako zelo uporabno orodje 

za to, da ustvarijo povezave med domišljijo in otrokovim realnim svetom. S tem mu osmislijo 

vsakodnevno življenje ter oblikujejo povezave med domom in šolo (Ellis in Brewster, 2014).  

Zgodbe zagotovijo aktivno vključenost učencev, njihovo osredinjenost na vsebino in 

motivacijo za poslušanje tujega jezika (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011). Otroci zgodbe 

praviloma poslušajo pozorno, saj se trudijo razumeti vsebino in želijo sodelovati (Jones in 

Coffey, 2006). Učenju dodajo popestritev in so dobro izhodišče za ustvarjanje učnih sklopov 

ter so novodobna alternativa učbeniku (Ellis in Brewster, 2014). V nasprotju z učbeniki, pri 

katerih je izpostavljenost ciljnemu jeziku omejena in natančno nadzorovana, zgodbe učencem 

ponujajo raznovrstnost jezika – pripovedovanje, dialoge in bogato besedišče (Li in Seedhouse, 

2010). Predstavijo bogat in avtentičen jezik, daljše sklope besedil in ponavljajoče se strukture. 

Poslušanje daljših sklopov nekega dela pa učence seznani z ritmom, intonacijo in izgovarjavo 

jezika ter jim pomaga razviti občutek za jezik (Ellis in Brewster, 2014; Jones in Coffey, 

2006).  

Z izpostavljanjem otrok jeziku v raznolikem, nepozabnem in poznanem kontekstu, zgodbe 

prav tako omogočajo učitelju, da uvede ali utrjuje besedišče in stavčne strukture. To obogati 

razmišljanje otrok in postopoma gradi njihovo govorno sporočanje (Ellis in Brewster, 2014). 
Otroci vedno znova uživajo v poslušanju zgodb. Pogosto ponavljanje omogoča pridobiti 

določene jezikovne strukture, medtem ko se ostale utrjujejo. Veliko zgodb vsebuje naravno 

ponavljanje ključnega besedišča in struktur. To otrokom pomaga, da si zapomnijo vsako 

podrobnost in se postopoma učijo predvideti, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju zgodbe. 

Ponavljanje spodbuja tudi sodelovanje pri pripovedovanju, s čimer zagotavlja vajo 

določenega jezikovnega vzorca v smiselnem kontekstu (Ellis in Brewster, 2014). 

Uporaba zgodb v razredu zagotavlja razvoj osnovnih jezikovnih spretnosti. S tem ko so otroci 

izpostavljeni zgodbam, pridobivajo na tekočnosti poslušanja, slušnega razumevanja in branja. 

Dobri učitelji iz učencev izvabijo informacije med branjem oziroma pripovedovanjem 

zgodbe, ob tem pa spodbujajo tudi razvoj spretnosti govorjenja. Poleg tega pa se lahko s 

preprostim označevanjem ključnih besed ali pa s prepisom zgodbe spodbuja tudi temeljna 

spretnost pisanja (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011).  
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Zgodbe prav tako razvijajo strategije učenja otrok, kot so na primer poslušanje za splošno 

razumevanje, napovedovanje, ugibanje pomena in predvidevanje. Še posebej lahko razvijajo 

otrokove sposobnosti poslušanja in osredinjenosti s pomočjo vizualnih namigov 

(visokokakovostne fotografije in ilustracije, ki podpirajo otroško razumevanje), zvočnih 

namigov (zvočni efekti, onomatopoija), njihovega predhodnega znanja o tem, kako deluje 

jezik, ter njihovega predhodnega znanja o svetu (Ellis in Brewster, 2014).  

S tem da omogočijo otrokom, da se odzovejo glede na svojo lastno jezikovno in kognitivno 

raven, zgodbe služijo individualnim interesom in raznolikim učnim potrebam. Poleg tega 

služijo tudi različnim tipom učencev in učencev z raznoterimi inteligentnostmi. Učenje torej 

naredijo smiselno za vsakega posameznika (Ellis in Brewster, 2014). 

V skladu s Krashnovo hipotezo o vnosu učenec napreduje po »naravnem redu« takrat, ko je 

izpostavljen jeziku, ki je eno stopnjo nad njegovo trenutno stopnjo jezikovne usposobljenosti. 

Na primer, če je učenec v fazi »i«, potem optimalen vnos poteka na ravni »i+1« (Krashen, 

2009). Učitelju zgodbe omogočajo uporabiti metodologijo usvajanja jezika s tem, da 

zagotavljajo optimalen jezikovni vnos (angl. input) – torej jezik, ki je nekoliko nad nivojem, 

za katerega se pričakuje, da ga učenci sami uporabljajo (Ellis in Brewster, 2014). Učenje 

angleščine skozi zgodbe lahko poleg tega položi tudi temelje za nadaljevanje učenja v višjih 

razredih, v smislu učenja osnovnih jezikovnih funkcij in struktur, besedišča ter spretnosti 

učenja jezika (Ellis in Brewster, 2014). 

Poslušanje zgodb v razredu je prav tako skupna socialna izkušnja, ki izzove skupinski odziv 

žalosti, smeha, navdušenja in pričakovanja. Ta otroku ni le v užitek, ampak pomaga tudi 

graditi njegovo samozavest ter spodbuja socialni in čustveni razvoj (Ellis in Brewster, 2014). 

Otrokom so zgodbe v izziv in zabavo, enako pa pomagajo razviti pozitiven odnos do tujega 

jezika, kulture in učenja jezika. Odražajo namreč okolje in kulturo svojih avtorjev ter 

ilustratorjev, s čimer zagotavljajo idealne priložnosti za predstavitev kulturnih informacij in 

spodbujajo medkulturno razumevanje (Ellis in Brewster, 2014). 

Poleg naštetega pripovedovanje zgodb učinkuje kot izhodišče za vrsto različnih aktivnosti, ki 

pripovedovanju sledijo (Brewster, Ellis in Girard, 2002). Zagotovijo pa tudi priložnosti za 

kontinuiteto v otroškem učenju, saj so lahko izbrane za povezovanje angleščine z drugimi 

predmeti v učnem načrtu (Ellis in Brewster, 2014). 

Motivacijski vidik zgodb pri učenju tujega jezika 

Kot že omenjeno v prejšnjem poglavju, poslušanje zgodb popestri učenje in je priljubljena 

aktivnost pri mlajših učencih, otrokom ponuja domišljijski svet, v katerem uživajo, zbuja pa 

tudi željo po aktivnem sodelovanju (Cameron, 2011; Ellis in Brewster, 2014; Jones in Coffey, 

2006; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011). Trditve avtorjev med drugim potrjujejo 

navedene raziskave v nadaljevanju. Izpostavljene so tiste, ki so se namesto na napredek v 

znanju angleščine med samimi urami osredinile na motivacijo učencev in njihovo aktivno 

sodelovanje pri na zgodbah temelječih urah v primerjavi z običajnimi urami angleščine. 
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Vidik motivacije pri poučevanju angleščine s pomočjo pripovedovanja zgodb omenja 

raziskava, ki sta jo izpeljala Li in Seedhouse (2010) na Tajvanu z učenci, v povprečju starimi 

10 let. Rezultati raziskave so pokazali, kako učne ure, ki temeljijo na pristopu pripovedovanja 

zgodb, vsebujejo več vzorcev interakcij v primerjavi s standardno uro angleščine. To 

nakazuje, da pristop s pripovedovanjem zgodb ustvari spodbudno učno okolje, ki stimulira 

višjo raven notranje motivacije in sodelovanja učencev.  

Raziskava, ki jo je izpeljal Chou (2014) in pri kateri je bil eden od zastavljenih ciljev 

motivirati mlajše učence za učenje angleščine, je bila prav tako izvedena na Tajvanu. V njej je 

sodelovalo 72 učencev, starih od 7 do 12 let. Rezultati so pokazali pozitiven učinek uporabe 

aktivnih dejavnosti in zgodb na motivacijo za učenje in interakcijo z učiteljem.  

Še ena raziskava (Lugossy, 2007), ki omenja motivacijski vidik pripovedovanja zgodb, je 

študija, ki je bila izvedena znotraj projekta Real books project na Madžarskem. V njej so 

sodelovali učenci, stari od 7 do 10 let, ter učitelji štirih osnovnih šol. Namen projekta je bil 

uporabiti slikanice kot sredstvo za dopolnitev pouka angleščine, eno od glavnih raziskovalnih 

vprašanj raziskave pa je bilo, kako uporaba avtentičnih slikanic v šoli in doma vpliva na 

motivacijo učencev za učenje in učiteljev za poučevanje. Rezultati so pokazali, da so slikanice 

služile kot učinkovita motivacijska strategija za poslušanje zgodb, za branje angleških slikanic 

in za učenje angleščine. 

Načrtovanje na zgodbi temelječe učne ure 

J. Brewster, G. Ellis in Girard (2002) navedejo, kaj vse naj učitelj v fazi načrtovanja na 

zgodbi temelječe učne ure določi: 

– učne cilje in glavne pričakovane rezultate (jezikovni, kulturni, medpredmetni …); 

– ali mora zgodbo na kakršenkoli način prilagoditi; 

– koliko časa bo zgodbo uporabljal; 

– tehnike pripovedovanja – ali bo povedal zgodbo naenkrat v celoti ali jo bo razdelil na 

več delov; 

– kako bo vsebino zgodbe naredil dosegljivo za učence s: kontekstualizacijo zgodbe, 

predstavitvijo glavnih književnih oseb, povezovanjem zgodbe z izkušnjami učencev, 

učenjem besed in fraz, ki jih učenci ne bodo zmožni razbrati iz konteksta …; 

– materiale, ki jih mora pripraviti; 

– kako bo razložil cilje in glavne pričakovane rezultate učencem, zato da vedo, kaj se od 

njih pričakuje; 

– kako bo uredil prostor za pripovedovanje, da njega in knjigo vidijo vsi učenci; 

– kako, kdaj in kolikokrat bo izbrano zgodbo prebral; 

– katere aktivnosti bo pripravil za utrjevanje jezika, predstavljenega v zgodbi; 

– katere aktivnosti bo pripravil za razširitev in personalizacijo jezika iz zgodbe; 

– kako bo z učenci pregledal narejeno delo in evalviral glavne rezultate. 

Učitelj se mora prav tako odločiti, ali bo zgodbo prebral ali jo bo povedal. Če se odloči, da 

zgodbo prebere, to pomeni, da se je ne rabi naučiti na pamet, kar prihrani veliko časa. Prav 

tako si jo verjetno že uspe zapomniti, če jo prebere večkrat. Pozitivna stran branja je tudi ta, 
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da je naloga pripovedovanja verjetno manj zastrašujoča za učitelja, če ima pred seboj 

besedilo. Ne rabi skrbeti za morebitne napake, ki bi se pojavile pri pripovedovanju brez 

pomoči besedila, prav tako pa otroci posledično ob vsakem branju slišijo popolnoma enako 

zgodbo. Ob lastnem branju učitelj prikaže, da so knjige vir zanimivih idej, in k branju 

spodbudi tudi učence. Ilustracije v knjigi otrokom pomagajo z razumevanjem vsebine, 

pozneje pa si knjigo lahko tudi izposodijo, če to želijo. Problem pri branju se lahko pojavi, če 

učitelj preveč hiti in bere prehitro, da bi ga otroci razumeli. Lahko se zgodi tudi to, da učitelj 

bere preveč pasivno, pozabi vključiti otroke in imeti očesni stik z njimi (Ellis in Brewster, 

2014; Wright, 1995).  

V primeru, da učitelj zgodbo pripoveduje brez pomoči knjige, je njegov pristop veliko bolj 

oseben, pripovedovanje je aktivno, ohranja očesni stik, prav tako pa je uporabljen jezik 

učencem lažje razumljiv. Naravno je namreč, da se oseba, ki pripoveduje, ponavlja, ob tem pa 

tudi vidi izraze poslušalcev in se odziva na morebitno nerazumevanje ter čustvene odzive na 

vsebino. Pripovedovalec lahko prosto uporablja svoje telo in kretnje, da poudari pomen 

zgodbe. Pozoren je lahko tudi na to, kateri jezik otroci že razumejo, in temu primerno 

prilagodi svoje pripovedovanje. Dandanes otroci pogosto niti niso navajeni izkušnje 

poslušanja pripovedovanja brez knjige in to ima lahko na njih močan učinek. Problem pri 

pripovedovanju se lahko pojavi pri časovnem okviru načrtovanja, saj se mora učitelj dobro 

pripraviti in se naučiti, na kakšen način bo zgodbo povedal. Ob pripovedovanju pa lažje pride 

tudi do napak v pravilnosti angleščine, saj učitelj pred seboj nima zapisanega besedila (Ellis in 

Brewster, 2014; Wright, 1995). 

Izbira knjig za poučevanje angleščine 

Knjige, ki se uporabljajo pri poučevanju tujega jezika mlajših učencev, lahko razdelimo na 

dve skupini: avtentične knjige, ki so zapisane za materne govorce angleškega jezika, in pa 

poenostavljene knjige, ki so zapisane za učence tujega jezika angleščine (Szpotowicz in 

Szulc-Kurpaska, 2011).  

Do nedavnega so učitelji angleščine pri pouku uporabljali prilagojene in poenostavljene 

različice zgodb za otroke ali celo izrecno napisane zgodbe za učence angleščine. Te se 

imenujejo 'graded readers' (slov. stopenjsko berivo) in imajo število besed že nadzorovano ter 

določeno (Ellis in Brewster, 2014). V 90-ih letih 20. stoletja pa jih je veliko začelo uporabljati 

avtentične knjige. Ker tako imenovane »prave« knjige niso zapisane posebej za mlajše učence 

angleščine, jezik ni posebej izbran. Mnogo teh knjig  kljub temu vsebuje primere jezika, ki ga 

običajno najdemo v učnih načrtih, tako kot tudi »pravi« jezik. S tem ponujajo bogat vir 

avtentičnega vnosa (angl. input) in so učencem v izziv. Otroci imajo sposobnost razumeti 

pomen zgodbe, četudi ne razumejo vseh besed. Namige dobijo iz intonacije, mimike, kretenj 

pripovedovalca, konteksta in slikovne podpore. Avtentične knjige za otroke so torej lahko 

zelo motivacijske, saj otroci doživijo občutek uspeha ob delu s »pravo« angleško knjigo (prav 

tam). Čeprav je jezik pri avtentičnih knjigah bolj kompleksen in vsebuje veliko besed, ki jih 

mladi učenci ne razumejo, nosi vrednost prave literature, ki jo učenci podzavestno cenijo. Tu 

gre za melodijo jezika in slik, ki ta jezik dopolnjujejo (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011). 
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Prednost neavtentičnih knjig, ki so prav tako privlačne za učence, pa je predvsem v 

poenostavljenem jeziku in prilagoditvi stopnji znanja učencev (prav tam). 

Pri izbiri zgodbe imajo učitelji na voljo bogato zakladnico mladinske književnosti: pravljice, 

ljudske pripovedke, slikanice, stripe, zgodbe brez besedila, rime, živalske zgodbe, basni itd. 

(Brewster, Ellis in Girard, 2002). M. Szpotowicz in M. Szulc-Kurpaska (2011) razlagata, da 

moramo biti pri izbiri knjig za otroke kritični in gledati na knjigo z vidika otrok. Mladi učenci 

imajo radi humorne in duhovite zgodbe. Radi imajo nepričakovane zaključke, pesnitve z 

ritmom in ponavljajočimi se ter kumulativnimi verzi. Radi imajo zgodbe, v katerih nastopajo 

otroci ali živali, ki imajo človeške lastnosti. Radi imajo klasične pripovedi, prav tako pa 

uživajo tudi v novih zgodbah, ki jih še niso slišali.  

Štirje pomembni kriteriji, ki jih za izbiro zgodb za otroke I. K. Ghosn (2004) izpostavi v 

svojem članku o uporabi literature pri poučevanju angleščine v osnovni šoli, so: 

1. Tema: univerzalne teme; otroci s celega sveta se lahko poistovetijo z ljubeznijo, upanjem, 

pogumom, potrebo po uspehu, lastnino, strahom. Univerzalne teme so splošne in 

dopuščajo raznolike aktivnosti v povezavi z zgodbo. 

2. Zgodba: jasna, preprosta zgodba s pomirjujočim, vendar ne pretirano čustvenim koncem. 

Brez retrospektive ali zapletene, večplastne vsebine za učence začetnike. Pomembno je, 

da je zgodba zanimiva odraslemu bralcu, saj jo pripoveduje otrokom. Kvalitetna otroška 

zgodba dovoljuje več različnih interpretacij, zato v njej lahko uživajo različne starostne 

skupine. 

3. Jezik: določena količina zabavnih in predvidljivih ponavljanj, še posebej za učence 

začetnike. Ponavljajoče se slovnične strukture in tipični izrazi, ki so jasno izraženi skozi 

kontekst zgodbe. Uporaba besedišča, ki zagotavlja sopomenke in alternativne izraze.  

4. Ilustracije: estetsko privlačne ilustracije, ki pomagajo pri razumevanju besedila. 

Kakovostne ilustracije zagotavljajo priložnosti za diskusijo ključnega besedišča zgodbe. 

G. Ellis in J. Brewster (2014) svetujeta, naj učitelji pri izbiri zgodb za pouk angleščine 

odgovorijo na naslednja vprašanja: 

– Ti je zgodba všeč? 

– Je to zgodba, ki bo všeč tudi učencem? 

– Je motivno-tematsko zanimiva, motivacijska in bo uspela ohraniti pozornost učencev? 

– Je dolžina zgodbe primerna oziroma ali se zgodbo da razdeliti na več delov ali 

poglavij? 

– Ali učenci zgodbo poznajo in jim to omogoča napovedati, kaj se bo zgodilo? 

– Je vsebina jasna in nezapletena? 

– Ali vsebuje bogat ekspresiven jezik, ki je hkrati jezikovno in kognitivno razumljiv 

učencem? 

– Ali vsebuje ponavljanje enakih slovničnih struktur? 

– Ali vsebuje onomatopoijo, ki bo podprla razumevanje vsebine in spodbudila učence k 

posnemanju? 

– Ali vsebuje rime in ritem? 

– Ali vsebuje elemente pričakovanja, napetosti, presenečenja in humorja? 
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– Ali zagotavlja priložnosti za vključevanje in sodelovanje – razmišljanje, interakcijo, 

napovedovanje, ugibanje in ponavljanje? 

– Ali spodbuja domišljijo? 

– Je tema univerzalna? 

– Pomaga razširiti učenčevo znanje o svetu? 

– Ima moralno sporočilo ali izraža vrednote in prepričanja, ki so sprejemljiva? 

– Ali ponuja priložnosti za dejavnosti po branju? 

– Ali so ilustracije jasne in dostopne ter dovolj velike, da jih vidi cel razred? 

– Ali ilustracije ponujajo dobro vizualno podporo in pomagajo pri razumevanju 

besedila? 

Različne knjige seveda vsebujejo različne značilnosti in ni nujno, da imajo vse dobre knjige 

vsako od zgoraj navedenih značilnosti. Najpomembnejši cilj pri izbiri knjige naj bo ta, da 

zgodba razvija otrokovo spoštovanje do književnosti in njegovo uživanje v njej (Brewster in 

Ellis, 2014). Sčasoma je prav tako pomembno, da učitelj uporablja različne vrste zgodb, 

upoštevajoč starost učencev (Read, 2007). Glede na to, katero zgodbo izbere, ta učence 

obogati socialno, moralno in kognitivno (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011). 

Tehnike pripovedovanja zgodb 

Izziv vsakega pripovedovalca je ohraniti pozornost in zanimanje poslušalca. Pripovedovanje, 

ne glede na to ali zgodbo preberemo ali povemo, prebudi posameznikovo individualnost in 

osebnost. Nekateri ljudje so naravni pripovedovalci zgodb, vendar to ne velja za večino. Vsi 

pa lahko postanemo dobri pripovedovalci skozi prakso in vajo ter s tem, da se zavedamo 

tehnik, ki jih lahko uporabimo, da zgodbo oživimo (Ellis in Brewster, 2014). 

J. Brester, G. Ellis in Girard (2002) svetujejo, naj otroci med pripovedovanjem sedijo na tleh 

okoli učitelja. Ta mora biti pozoren na to, da lahko vsi učenci vidijo tako njega kot tudi 

ilustracije ter da prav tako razločno slišijo zgodbo. Učitelj mora brati počasi in jasno. 

Učencem mora dati čas, da povežejo to, kar slišijo, s tem, kar vidijo na ilustracijah. Prav tako 

rabijo čas, da razmislijo, postavijo morebitna vprašanja, ki jih imajo, in podajajo pripombe. 

Učitelj naj komentira ilustracije in izpostavi njene določene dele, da usmeri pozornost 

učencev. Spodbuja naj učence, da sodelujejo pri pripovedovanju, tako da ponavljajo ključno 

besedišče in fraze. To lahko stori nebesedno s tem, da jih pogleda z vprašujočim izrazom in 

prisloni roko k ušesu ter namigne, da čaka na njihov odziv. Pri pripovedovanju naj uporablja 

kretnje, mimiko, obrazne izraze, zato da pomaga posredovati pomen zgodbe.  

Wright (1995) poudari, da se ljudje veliko več sporazumevamo s telesno govorico in mimiko 

kot z dejanskimi besedami. Med pripovedovanjem se lahko premikamo hitro ali počasi, 

sunkovito ali gladko, z veliki kretnjami ali manjšimi gibi naših obrvi. Lahko sedimo ali se 

premikamo in zraven odigramo ne le književne osebe iz zgodbe, ampak tudi nežive predmete. 

Na kakšen način izkoristimo vse te možnosti, je odvisno od naše narave, narave zgodbe in 

poslušalcev. Priporočljivo je, da so gibi preprosti ter nekoliko počasnejši in večji, kot bi bili v 

navadnem pogovoru.  
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Tempo, ton in jakost svojega glasu naj učitelj prilagaja glede na vsebino zgodbe. Za 

dramatičen učinek naj naredi pavzo, kjer je to primerno. Glede na književno osebo, ki v tistem 

trenutku govori, naj spremeni barvo svojega glasu. Tako poslušalcem namigne, kdo je tisti, ki 

govori. Kjer je mogoče, naj uporablja zvočne učinke (Brester, Ellis in Girard, 2002). 

Da spodbudi sodelovanje učencev, naj učitelj med pripovedovanjem postavlja vprašanja. Naj 

ga ne bo strah ponoviti, razširiti ali prilagoditi besedilo. To namreč poviša število priložnosti 

za izpostavljenost jeziku in da učencem drugo (ali tretjo) možnost za ugotovitev pomena 

zgodbe. Če mora učitelj med pripovedovanjem hoditi po razredu, zato da vsi učenci vidijo 

ilustracijo, naj besedilo, ki spada k tej ilustraciji, ponavlja toliko časa, kolikor je to potrebno 

(Brester, Ellis in Girard, 2002). 

Wright (1995) opozori tudi na to, da mora učitelj pripovedovati zgodbe na svoj način, ta način 

pa se mora skladati s tem, kakšen je kot oseba. Grace Hallworth, zahodnoindijanska 

pripovedovalka zgodb, je tiha in dostojanstvena tako kot oseba kot tudi pripovedovalka. V 

obeh vlogah njen način govorjenja ostaja enak. Duncan Williamson, škotski pripovedovalec 

zgodb, je zabaven pri vsakdanjem pogovoru in popolnoma enak tudi pri svojem 

pripovedovanju. Wright (prav tam) predlaga, naj učitelj nekoliko poudari svoje osebnostne 

lastnosti in naj vse na sebi vidi kot pozitivno. Če želi, da ga poslušalci pozorno poslušajo in 

njegovo pripovedovanje cenijo, je pomembno, da svojo osebnost v celoti vloži v zgodbo. 

Veliko ljudi, ki niso samozavestni kot pripovedovalci, ne želi tvegati neuspeha. Zato se 

zgodbi ne posvetijo v celoti in kot posledico nazaj dobijo slaboten odziv. Pri pripovedovanju 

je pomembna tudi samozavest, ki jo ima učitelj pri tem, kako začne in konča zgodbo. Veliko 

pripovedovalcev trdi, da se je dobro naučiti prvo in zadnjo vrstico zgodbe na pamet (prav 

tam). 

Če se učitelj odloči, da bo zgodbo prebral, Wright (prav tam) predlaga, naj zgodbo že prej 

prebere, da se spozna z vsebino in razmisli o načinu, kako bo zgodbo prebral z učinkom 

dramatičnosti. Pozoren naj bo tudi na to, da zna pravilno izgovoriti vse besede in da ve, kaj 

pomenijo. Učitelj naj ne govori v knjigo, kot splošno smernico naj ima v mislih, da bere 

učencem v ozadju skupine. Dodaten napotek Wrighta (prav tam) je še, da naj ima učitelj 

pripravljene prste, zato da zlahka odpre naslednjo stran knjige. Zaključi pa z mislijo, naj 

učitelj ne bere več kot 10 minut naenkrat. To še posebej velja za mlajše učence, ki imajo večje 

težave z ohranjanjem pozornosti. 

Načini uporabe zgodbe v tujejezikovnem razredu 

Pri pouku tujega jezika se lahko knjige uporablja na različne načine. M. Szpotowicz in M. 

Szulc-Kurpaska (2011) opredelita dva osnovna načina, kako otroške knjige uporabiti v 

razredu. Pogosto sta uporabljena kar oba naenkrat, tako da se dopolnjujeta.  

Prvi je precej priljubljen, to je uporaba knjig s celim razredom. Ta način je dobro 

dokumentiran v literaturi, povezani s poučevanjem angleščine. Vsebuje različne aktivnosti, ki 

se navezujejo na vsebino knjige in so izpeljane med poukom z vsemi učenci (Szpotowicz in 

Szulc-Kurpaska, 2011). Drugi način pa je, da se otroke spodbuja k izposoji knjig. To je lahko 

tudi ena od aktivnosti, ki sledijo po branju knjige s celim razredom. Učenci odnesejo knjige 
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domov in »berejo« samostojno. Ta način učinkuje dobro pri mlajših skupinah, v katerih so 

močno motivirani in ambiciozni učenci (prav tam).  

Knjige za otroke so priljubljene pri otrocih vseh starosti ne glede na to, ali so prebrane s strani 

učitelja v učilnici ali pa samostojno prebrane doma. Oba pristopa vodita do podobnih 

rezultatov. Učenci imajo interakcijo z angleškim jezikom in aktivirajo veliko različnih 

procesov – izkušnja branja jih obogati socialno, moralno in kognitivno (Szpotowicz in Szulc-

Kurpaska, 2011). 

C. Read (2007) predstavi drugačno delitev načinov uporabe zgodbe v razredu kot  

M. Szpotowicz in M. Szulc-Kurpaska (2011). Navaja, da lahko zgodbo uporabimo le občasno 

kot dopolnilo za določeno temo, uporabimo lahko na zgodbah temelječ učbenik, lahko pa 

nekaj izbranih zgodb uporabimo celo za osnovo celotnega jezikovnega programa in učnega 

načrta. V tem primeru se obravnava dve do tri knjige v enem polletju (Read, 2007). 

Dejavnosti pred, med in po poslušanju pri na zgodbi temelječi učni uri 

Uporaba otroških knjig v razredu je zelo priročen način za upoštevanje potreb učencev in ob 

tem tudi doseganje zastavljenih ciljev predmeta. Mlade učence pripovedovanje zlahka 

pritegne, prav tako pa cenijo to, da jim učitelj bere zgodbo, ki je delno podprta tudi s slikami 

in njegovimi gestami (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011). Z učiteljeve perspektive se 

zgodbe zlahka vključi v učni načrt, lahko pa se jih tudi razširi na različne načine (besedno, 

tematsko, kulturno itd.). Načrtovanje ure oziroma sklopa ur okoli izbrane zgodbe zahteva 

oblikovanje treh skupin dejavnosti: dejavnosti pred poslušanjem, dejavnosti med poslušanjem 

in dejavnosti po poslušanju (prav tam). 

Pomembno je, da učitelj naredi izbrano zgodbo zanimivo vsem učencem, poleg tega pa mora 

pripraviti dejavnosti, ki ponujajo priložnosti za učenje. Ker so rezultati posameznih dejavnosti 

težko predvidljivi, si mora učitelj vedno prizadevati za to, da so te jasno zasnovane in da 

vedno ve, kaj se učenci lahko iz izbrane dejavnosti naučijo (Cameron, 2011). 
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Spodnji diagram prikazuje strukturo na zgodbi temelječe ure, kot jo predstavi L. Cameron 

(2001). 

 

 

Dejavnosti pred poslušanjem 

M. Szpotowicz in M. Szulc-Kurpaska (2011) navedeta tipičen postopek dela s knjigo, ko se 

učitelj odloči za branje pred celotnim razredom. Pred branjem v razredu se mora učitelj 

najprej naučiti prebrati zgodbo doma. Odločiti se mora, katere jezikovne strukture mora 

poenostaviti in katere povedi mora skrajšati, če je to potrebno. Izbrati mora geste in intonacijo 

med pripovedovanjem, da izkušnjo naredi čim bolj dramatično za učence. Prav tako se mora 

odločiti, katere jezikovne strukture lahko otroci ponovijo in na kakšen način so lahko 

vključeni v pripovedovanje. Pomembna je tudi postavitev v razredu. Dobro je, da učenci 

sedijo v krogu, učitelj pa sedi med njimi in ga učenci lahko jasno vidijo (Szpotowicz in Szulc-

Kurpaska, 2011). 

Učitelj mora poskrbeti za to, da učenci začutijo posebno vzdušje, ko je čas za pripovedovanje. 

Wright (1995) predstavi idejo, ki pomaga vzpostaviti to vzdušje. Učitelj naj izbere znak, ki bo 

nakazal čas pripovedovanja. Uporabi lahko poseben klobuk, lutko ali vrečo zgodb, določeno 

glasbo ali ogrinjalo. 
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Različni avtorji naštejejo nekaj idej, ki jih lahko učitelj uporabi kot dejavnosti pred 

poslušanjem (Brewster, Ellis in Girard, 2002; Cameron, 2011; Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 

2011; Wright, 1995): 

– Učence pozove, naj ugibajo, kaj mislijo, da se bo na podlagi naslovnice v zgodbi 

zgodilo.  

– Izvede različne dejavnosti za usvojitev ključnega besedišča, potrebnega za 

razumevanje zgodbe, ali pa vseh besed, ki sodijo k besednemu sklopu, katerega želi 

utrditi z branjem izbrane zgodbe. Uporaba slikovnih kartic, predmetov, igranje 

različnih iger in druge dejavnosti so nujne za to, da je ta faza bralnega postopka 

uspešna. 

– Z učenci se pogovori o tematiki zgodbe. 

– Prebere isto zgodbo v maternem jeziku. 

– Učence nauči pesem ali rimo, povezano s temo zgodbe. 

– Pokaže slike glavnih književnih junakov in se o njih pogovori. 

Dejavnosti med poslušanjem 

M. Szpotowicz in M. Szulc-Kurpaska (2011) opozorita, da mora biti učitelj med branjem 

pozoren na to, da bere in kaže strani knjige istočasno. Poskrbeti mora tudi za to, da ga lahko 

vidijo vsi otroci in da vsi zbrano sledijo. Pripravljen mora biti na pripovedovanje zgodbe brez 

pomoči besedila – na tej točki seveda pomaga, če zna zgodbo povedati na pamet. Njegova 

naloga med pripovedovanjem je, da pripomore k razumevanju zgodbe s pomočjo raznih 

predmetov, variiranja tona svojega glasu, uporabo posnemovalnih besed, govorico telesa in 

gestami (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011). J. Brester, G. Ellis in Girard (2002) dodajajo, 

da mora brati počasi in razumljivo. Učencem mora dati čas, da se poistovetijo s tem, kar 

slišijo in kar vidijo na ilustracijah. Med pripovedovanjem naj izpostavi določene ilustracije, 

da učenci vedo, kam usmeriti pozornost. Občasno lahko naredi dramatičen premor in z njim 

učencem da čas, da razmislijo o vsebini zgodbe in pričakujejo nadaljevanje (Brester, Ellis in 

Girard, 2002). Fraze ali verze, ki se ponavljajo v zgodbi, naj učenci ponovijo, učitelj pa naj 

postavlja sprotna vprašanja o ilustracijah, kot so na primer vprašanja o barvah in književnih 

junakih. S tem aktivira njihovo mišljenje, ohranja njihovo pozornost in obenem ponovi še 

druge jezikovne elemente, ki so pojavljajo v zgodbi. Učence lahko tudi spodbudi, da razložijo 

pomen katere od besed (Szpotowicz in Szulc-Kurpaska, 2011).  

Dejavnosti po poslušanju 

Na izbiro imamo veliko različnih dejavnosti, ki lahko sledijo branju zgodbe. M. Szpotowicz 

in M. Szulc-Kurpaska (2011) učitelju svetujeta naslednje: 

– Vprašaj učence o nauku zgodbe, ali jih ta kaj nauči. Ta dejavnost je lahko izvedena v 

maternem jeziku učencev. 

– Spodbudi učence, naj skupaj ponovno povejo zgodbo ob pomoči ilustracij iz knjige. 

Pomagaj jim s frazami, ki so se v zgodbi ponavljale. Če zgodba nima ponavljajočega 

vzorca, postavi vprašanja za razumevanje in sprejmi enobesedne odgovore. 
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– Pripravi razrezano zgodbo (ilustracije iz zgodbe), da učenci ilustracije postavijo v 

pravilen vrstni red. 

– Pripravi ustvarjalno dejavnost v povezavi z zgodbo, na primer izdelovanje lutk ali 

mask, ki so pozneje lahko uporabljene za dramatizacijo zgodbe. 

– Naroči učencem, naj odigrajo del zgodbe ali celotno zgodbo. To je lahko izvedeno na 

zelo neformalen način kar med samo uro, lahko pa je preoblikovano v pravo predstavo 

za starše. 

– Pripravi dejavnost za izdelavo knjige, pri kateri otroci naredijo svoje lastne majhne 

»cik-cak« (angl. zigzag) knjige. Na vsako stran te enostavne knjige učenci narišejo 

enega od prizorov iz zgodbe. Izdelek jim pozneje lahko pomaga tudi pri obnovitvi 

zgodbe. 

– Vadi razvrščanje besed v kategorije, na primer zdrava in nezdrava hrana. 

– Vadi pesmi ali rime, ki so povezane s temo zgodbe in vsebujejo nekatere od besed iz 

zgodbe. 

– Pripravi slikovni narek, temelječ na uporabi tako konteksta kot tudi jezika zgodbe. 

– Pripravi dejavnost z manjkajočimi podatki, ki jih morajo učenci dopolniti s pomočjo 

zgodbe.  

– Izvedi dejavnosti v povezavi z besediščem zgodbe: slikovni slovarček, tombola, 

iskanje skritih besed itd. 

Zgoraj je naštetih le nekaj primerov dejavnosti pred, men in po branju zgodbe. Raznolikost 

uporabljenih nalog je odvisna izključno od učiteljeve iznajdljivosti in pobude. 

Jezik, uporabljen v zgodbah 

Zgodbe za otroke vsebujejo značilnosti jezika, ki ponujajo priložnosti za poučevanje tujega 

jezika. Prva značilnost, ki jo navede L. Cameron (2001), je paralelnost oziroma ponavljanje 

enakega vzorca. Kot primer avtorica navede zgodbo o Rdeči kapici, ko se ta pogovarja z 

zamaskiranim volkom. To je dialog, ki vsebuje ponavljanje enakega vzorca vprašanj 

(»Babica, zakaj imaš tako velike oči?«) in odgovorov (»Zato, da te bolje vidim.«), temu pa 

sledi presenečenje oziroma sprememba (»Zato, da te lažje požrem!«).  

Druga značilnost, ki jo omenja avtorica, je bogato besedišče. Pisatelji in pripovedovalci 

izberejo in uporabijo besede s posebno skrbnostjo, saj želijo ohraniti pozornost občinstva. 

Zato lahko v zgodbah najdemo neobičajne besede in različne glasove, ki zanimivo zvenijo. 

Otroci si bodo ob zgodbah zapomnili besede, ki so jim všeč, in na ta način lahko preprosta 

zgodba z bogatim besediščem širi njihov besedni zaklad.  

Naslednja značilnost, ki jo omenja L. Cameron (2001), je aliteracija oziroma uporaba besed, 

ki imajo iste začetne soglasnike. Primer iz zgodbe o Rdeči kapici je na primer »big bad« ali pa 

»Red Riding«. Aliteracija je lahko vir razvijanja znanja o glasovih. 

Četrta značilnost (prav tam) je kontrast oziroma nasprotje. Zgodbe za otroke pogosto 

vsebujejo močne kontraste med junaki, dejanji ali prizori. Primer tega je dobro proti zlu, 

veliko proti majhnemu, starost proti mladosti. Nasprotja otrokom pomagajo pri razumevanju 

vsebine in priklicu uporabljenega besedišča.  
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Uporaba metafor je prav tako ena od značilnosti jezika v zgodbah. Gozd pri Rdeči kapici je na 

primer lahko viden kot metafora za življenje izven varnosti svojega doma, volk pa kot grožnja 

varnosti in nedolžnosti (prav tam). 

Znotraj zgodbe ločimo dve glavni uporabi jezika: pripovedovanje in dialog (Cameron, 2001). 

Pripovedovanje narekuje dogajanje, dialog pa je jezik, ki ga uporabljajo književne osebe v 

zgodbi. V zgodbi lahko prevladuje ali pripovedovanje ali dialog, večina zgodb pa je zapisanih 

na način, pri katerem se ti dve uporabi jezika približno enakomerno prepletata. Med 

pripovedovanjem in dialogom je očitna razlika že časovni okvir, v katerem sta uporabljena, to 

pa vpliva na čas, v katerem so zapisani glagoli. Pripovedovalni jezik pripoveduje, kaj se je 

zgodilo, in glagoli so običajno v pretekliku. Medtem pa dialog zajame junake v njihovem 

trenutnem časovnem okviru in glagoli so tu izbrani glede na to, kateri čas najbolj ustreza 

trenutnemu govorjenju (prav tam). 

L. Cameron (prav tam) na tej točki omeni, da poenostavljene zgodbe, ki so namenjene 

učencem tujega jezika, pogosto izberejo sedanji čas za jezik pripovedovanja. Sedanjik je 

namreč viden kot najlažji čas in je v učnem načrtu angleščine zapisan kot prvi obravnavan. Tu 

pa avtorica poudari, da se ji zdi škoda odvzeti učencem priložnosti za poslušanje avtentične 

rabe preteklih oblik glagolov. Ne vidi tudi nobenega razloga za predvidevanje, da bi preteklik 

otrokom onemogočil razumevanje zgodbe. Trdi, da bodo preteklik verjetno celo pričakovali, 

če so seveda seznanjeni z zgodbami v svojem maternem jeziku. 

 

  



24 

 

Predstavitev in literarna analiza izbranih slikanic Julie Donaldson 

Julia Catherine Donaldson MBE (rojena 1948) je britanska pisateljica, dramatičarka in 

izvajalka ter Children's Laureate nagrajenka v letih 2011–2013. Zaradi svojega prispevka 

literaturi je leta 2011 postala tudi članica Redu britanskega imperija (angl. MBE – Member of 

the Most Excellent Order of the British Empire). Najbolj znana je po kratkih sodobnih 

pravljicah v slikaniški knjižni obliki za otroke (v nadaljevanju slikanice), še posebej tistih, ki 

jih je ilustriral Axel Scheffler – The Gruffalo, Room on the Broom, Stick Man so le nekatere 

od njih (Julia Donaldson's Official Website, b.d.). Večina slikanic J. Donaldson, kot so The 

Smartest Giant in Town, the Gruffalo's Child, Princess Mirror-Belle, The Princess and the 

Wizard, Freddie and the Fairy in The Singing Mermaid izhaja iz tradicije ljudskih pripovedi 

in pravljic z malimi junaki, ki premagajo zahtevne situacije, ker so pametni (Zipes, 2002). Do 

danes je Julia Donaldson izdala 184 del (Julia Donaldson's Official Website, b.d.). 

Axel Scheffler (rojen 1957) je priznan nemški ilustrator nekaterih najbolj priljubljenih knjig 

za otroke, še posebej pa je uspešen v sodelovanju z Julio Donaldson. Rojen je bil v Nemčiji in 

se pozneje preselil v Anglijo, da se je tam posvetil študiju na Bath Academy of Art. Po 

uspešnem zaključku študija je v Londonu delal kot ilustrator za različne britanske in nemške 

oglaševalske agencije, revije ter časopise. Ko se je uredništvo založbe Macmillan Children's 

Books odločilo, da bo pesem A Squash and a Squeeze Julie Donaldson izdana kot slikanica, je 

bil Axel Scheffler priporočen kot ilustrator. Tako se je začelo uspešno sodelovanje. Njuna 

naslednja skupna knjiga The Gruffalo je med drugim dobila Smarties Gold Medal Award in 

Blue Peter Book Award, adaptirana je bila za dramatizacijo na West Endu in Broadwayu, v 

letu 2009 pa je bil po njej ustvarjen tudi 30-minutni animirani film. Od takrat dalje je bilo 

ustvarjenih še več animiranih filmov po Donaldsonovih in Schefflerjevih knjigah, najnovejši 

med njimi je Stick Man iz leta 2015. Knjige Axla Schefflerja so bile izdane v več kot 70-ih 

jezikih, njegova dela pa so bila razstavljena po celem svetu (Children's Book Ilustration, b.d.; 

Axel Scheffler's Official Website, b.d.). 

V naslednjih podpoglavjih bom predstavila in analizirala slikanice, ki so rezultat sodelovanja 

Julie Donaldson in Axla Schefflerja ter so ene od njunih najbolj odmevnih skupnih del – The 

Gruffalo, The Gruffalo's Child in Room on the Broom. Vse tri so bile prirejene v slovenščino 

in prilagojene za oder ljubljanskega lutkovnega gledališča (LGL, b.d.), po njih pa so bili prav 

tako ustvarjeni uspešni kratki animirani filmi (BBC One, b.d.). Osnovne kategorije za 

literarno analizo književnega besedila so literarni liki, čas, prostor, dogajanje in tema (Učni 

načrt za slovenščino, 2011), to pa so tudi uvodne točke analize vsake od izbranih slikanic. 
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Raziskovanje pravljic z literarno teorijo Maxa Lüthija 

Max Lüthi (1909–1991) je bil švicarski literarni teoretik, ki se je v svojih raziskavah posvečal 

predvsem modelu ljudske pravljice. Knjiga Evropska pravljica, forma in narava (Lüthi, 2011) 

je bila izdana leta 1941 in je eno njegovih najpomembnejših del, poleg tega pa ostaja tudi eno 

najbolj referenčnih literarnoteoretskih del, ki obravnavajo žanr pravljice. Formalne značilnosti 

evropske pravljice Lüthi išče v skupnih elementih posamičnih pravljic ter s primerjavo s 

povedko in legendo. Trdi, da so pravljice podobne simbolični poeziji. Po njegovem mnenju 

gre za simbolično literarno obliko in s tem za visoko umetnost (Meterc, 2013). 

V delu Evropska pravljica, forma in narava (Lüthi, 2011) Lüthi predstavi skupne značilnosti 

modela evropske ljudske pravljice. Loči med naslednjimi lastnostmi: 

Enodimenzionalnost 

Enodimenzionalnost je dogajalna raven, na kateri se prepletajo realni in fantastični dogodki 

brez občutka prisotnosti druge dimenzije. 

– Junak z bitji iz onstranstva (čarovnice, vile, troli, velikani, škrati, zmaji, govoreče 

živali itd.) vzpostavlja samoumevne odnose. 

– Junak bitja iz onstranstva jemlje zgolj kot pomočnike/nasprotnike. 

– Junak ne pokaže začudenja ali strahu.  

– Bitja iz onstranstva so junaku geografsko daleč. 

Ploskovitost 

Pravljica se odreka globoki prostorski, časovni, duhovni in psihološki razčlenitvi. Različne 

vsebine preslikava na isto raven. Telesa in predmeti so ploske figure, lastnosti se kažejo v 

dejanjih, odnosi med liki pa v fizičnih materialnih darovih. 

– Obstajajo mladi in stari ljudje, toda starajočih se ljudi in bitij ni. Minevanje časa je 

nepomembno. 

– Liki nimajo telesne in duhovne globine.  

– Lastnosti in čustva se kažejo v dejanjih. 

– Pomoč se junaku ponudi po srečnem naključju.  

– Liki v pravljicah nimajo okolja.  

– Pravljični junak ni vpleten v družinsko strukturo.  

– Med posameznimi liki ni trdnih in trajnih odnosov, odnosi so zelo površinski.  

– Junaka se ne dotakne nobena skrb, v tem se kaže pomanjkanje psihološke globine 

pravljice. 
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Abstraktni slog 

Pravljica ustvarja svet, ki je samosvoj in ne posnema dogajanja realnega sveta. Abstraktni 

slog se uresničuje skozi naslednje značilnosti: 

– Prisotni so ostri obrisi, vlada enost pridevnika (en pridevnik k enemu samostalniku).  

– Pravljica teži k temu, da predmete in živa bitja materializira in mineralizira (zlato, 

srebro, železo, baker) 

– Prednost daje jasnim, skrajno čistim barvam: zlati, srebrni, rdeči, beli, črni, morda še 

modri. Zelena barva narave se pojavi le redko, rjava barva ne obstaja. 

– Značilni so stalni obrazci ali formule (števila ena, dva, tri, sedem in dvanajst) in 

ponavljanje. 

– Dogajalna linija je stroga in se kaže v večjem številu epizod. Dogajanje se izvrši v 

zaporedju strogo ločenih epizod, prepletanja dogodkov ni. 

– Prisotnih je veliko skrajnosti, še posebej kontrastnih.  

– Pravljica junaku za vsako nalogo priskrbi posebnega pomočnika ali pa čudežni 

predmet.  

– V pravljicah se vse dobro konča. Predmeti in situacije se vedno natančno prilegajo. 

Izolacija in univerzalna povezanost 

Izolacija se kaže v vsem, kar je redko, dragoceno in skrajno. Izolirani so ljudje, predmeti, 

dogodki, epizode in liki. Nimajo notranjega sveta in okolja, nimajo trdnih odnosov s 

sorodstvom, dimenzija časa ni pomembna. S ponavljanjem pravljica doseže univerzalno 

povezanost. 

– Ni trajnih odnosov med liki.  

– Opis dogajanja ni slikovit, ampak je jasen in tog.  

– Liki se ne naučijo ničesar in ne pridobijo izkušenj. 

– Bitja iz onstranstva nastopajo posamezno in samo z eno nalogo, to je pomagati junaku. 

– Vidna izolacija in univerzalna povezanost sta glavni značilnosti forme pravljice in sta 

med seboj povezani. Zaradi izolacije so liki zmožni vzpostaviti stike z vsem in 

vsakim. Dokaz izolacije in univerzalne povezanosti so dar (junaku darila pomagajo), 

čudež (junaku je dostopen, vendar ga ne more narediti sam ali ga nadzirati) in motivni 

drobci (razdrobljenost). 

Sublimacija in vsevključenost 

Sublimacija in vsevključenost je vzvišenost oziroma preusmeritev nagnjenj, teženj in ciljev na 

višjo stopnjo. 

– Pojavljajo se motivi iz vsakdanjega življenja (snubitev, poroka, revščina, osirotelost, 

vdovstvo, neplodnost, zapustitev otrok, razdor med brati, zvestoba bratov in sester, 

prijateljev in služabnikov), ki se prepletajo s čudežnimi in numinoznimi motivi 

(srečanje in pogovor z mrtvimi, z živalmi iz onstranstva, z zmaji in pravljičnimi bitji 

vseh vrst, z vilami, troli, velikani, škrati; odrešitev začaranih; priklic daljnih 
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pomočnikov). Pravljica črpa motive iz realnega sveta, povedk, mitov in realističnih 

zgodb ter jih spremeni v sebi ljubo obliko – pravljični motiv. Preoblikuje jih z 

izpraznitvijo, sublimiranjem in izolacijo ter jim s tem da formo. 

– Neposredno se nakazujejo stari obredi, šege in navade. Izvzeta je seksualna in erotična 

tematika, rojstvo otrok poteka brez bolečin. Umori, nasilje, izdaje in nesreče so 

omenjene brez tragičnega prizvoka. 

ATU sistem mednarodne klasifikacije pravljic Hans-Jörg Uthra 

Hans-Jörg Uther (1944) je profesor nemške literature in avtor dela The Types of International 

Folktales: A Classification and Bibliography (2011), v katerem opredeli ATU sistem – 

obširen nabor mednarodnih tipov pravljic, ki temelji na sistemu Aarne/Thompson. ATU 

klasifikacijski sistem osvetli podobnosti med pravljicami z združevanjem različic enake 

pravljice v isto ATU kategorijo. Delo omogoča hitro iskanje pravljičnih tipov in daje 

zgodovinsko ter primerjalno orientacijo (The Types of International Folktales. b.d.; 

Multilingual Folk Tale Database, b.d.). 

Uther (2011) mednarodni tipni indeks razdeli na: živalske pravljice, čudežne pravljice, verske 

pravljice, novelistične pravljice, pravljice o neumnem velikanu, šaljive zgodbe ter pravljične 

formule. 
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The Gruffalo (slov. Zverjasec) 

 

Slika 1: The Gruffalo (Donaldson, 2014) 

 

Slika 2: Zverjasec (Donaldson, 2010) 

The Gruffalo je slikanica Julie Donaldson z ilustracijami Axla Schefflerja. Prvič je bila izdana 

leta 1999 pri založbi Macmillian Children's Books in ima 32 strani (Donaldson, 2014). V 

slovenščino je knjigo prepesnil Milan Dekleva – Zverjasec, 2010. 

Zgodba temelji na kitajski ljudski pripovedki z naslovom Lisjak in tiger (angl. The Fox and 

the Tiger). Glavni literarni lik je poosebljena žival – lisjak. Ta sreča tigra, ki ga želi pojesti. 

Smrti se prvi izogne s trditvijo, da se tigrov pogum ne more primerjati z njegovim. Da dokaže 

svoj pogum, se živali dogovorita, da bo tiger hodil za lisjakom po cesti. Če lisjaka zagledajo 

ljudje in ne zbežijo, ga tiger lahko poje. Ko nato zares srečata ljudi in se ti ustrašijo, tiger 

zmotno misli, da jih je prestrašil lisjak ter ne on. Zato tudi sam zbeži (World of Tales, b.d.).  

J. Donaldson (2014) je zgodbo adaptirala in preoblikovala arhetipski tip domiselnega lika, ki 

je v evropskih pravljicah lisjak, v malo miško (personificirano žival). Miška si izmisli izviren 

domišljijski lik in ga poimenuje »the gruffalo« (v nadaljevanju »zverjasec«, kot je 

poimenovanje v slovenščino prevedel Milan Dekleva), da se uspešno izogne težkim 

preizkušnjam. Za zverjasca se nato izkaže, da zares obstaja, miška pa mora, tako kot lisjak v 

kitajski pripovedki, uporabiti svojo domišljijo, da se reši (Zipes, 2002). 

Literarni liki: Miš je glavni protagonist zgodbe in je poosebljena žival. Stranski literarni liki, 

ki jih junak srečuje na poti so poosebljene živali: lisica, sova in kača. Njim se v središčni točki 

zgodbe pridruži tudi zverjasec, ogromna zver, ki je opisana z atributi oranžnih oči, črnega 

jezika, vijoličnih bodic po hrbtu, groznih oklov, čeljusti in krempljev, grčastih kolen, navzven 

obrnjenih prstov na nogah ter strupeno bradavico na koncu nosu. 

Literarni čas: Enotnost časa; zgodba se v celoti zgodi v enem dnevu. 

Literarni prostor: Enotnost prostora; dogajalni prostor je ves čas isti, globok temen gozd.  

Književno dogajanje: Zgodba govori o domiselni miši, ki si izmisli protijunaka zverjasca, da 

prestraši ostale živali, zato ker jo želijo pojesti. Najprej pretenta lisico, nato sovo in še kačo. 

Kmalu pa sreča zverjasca, za katerega ni vedela, da obstaja. Ta miši zagrozi, da jo bo pojedel, 

vendar se ona uspe rešiti z ukano. Pove mu, da je ona najstrašnejša zver v gozdu, in ga 

prepriča, naj ji sledi. Ob ponovnem srečanju s svojimi plenilci (lisica, sova in kača), vsi ti 
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zbežijo, ker se ustrašijo zverjasca, on sam pa verjame, da je miš tista, pred katero bežijo. Tudi 

on zbeži, miš pa je rešena. Zgodba se zaključi z mišjo, ki v miru je svoj lešnik (tipična 

zgradba home – away – home). Opazimo enotnost dogajanja, zgodba nima stranskih 

dogodkov. 

Sporočilo: Celo najmanjši in najšibkejši posamezniki so zmožni premagati svoje največje in 

najstrašnejše sovražnike (ovire v življenju) z domiselnostjo in samozavestjo. 

Klasifikacija kratke sodobne pravljice The Gruffalo z uporabo ATU sistema 

mednarodne klasifikacije pravljic 

Na osnovi tipnega indeksa bi pravljico J. Donaldson uvrstili v tip/motiv1 ATU 212 Lažniva 

koza (angl. Lying Goat). Tip pripoveduje o možu, ki naroči družinskim članom, naj en za 

drugim odpeljejo kozo na pašnik. Vsak dan, ko se koza vrne domov, se pritoži, da ni dobila 

nič za jesti. Mož jezno odslovi sinove (hčerke, ženo) ali jih ubije. Ko sam pelje kozo na 

pašnik pa ugotovi, da koza laže. Za kazen jo odere (ji pobrije glavo). Koza pobegne v lisičji 

brlog in odžene lisico, volka in medveda. Čebela (jež, mravlja) na koncu uspešno odžene kozo 

(Uther, 2011). 

Za razumevanje pravljice The Gruffalo je pomembno vedeti, da gre za pravljični tip/motiv, ki 

ga je moč najti v skorajda vseh kulturah (Albanija, Alžirija, Anglija, Belorusija, Bolgarija, 

Češka, Danska, Egipt, Finska, Flamska, Francija, Hrvaška, Iran, Irska, Italija, Jordanija, 

Kalmikija, Katar, Kazahstan, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Maroko, Mehika, 

Mongolija, Nemčija, Norveška, Osetija, Palestina, Perzija, Poljska, Portoriko, Portugalska, 

Rusija, Sardinija, Sibirija, Sirija, Slovenija, Srbija, Škotska, Španija, Švedska, Švica, 

Tadžikistan, Turčija, Udmurtija, Ukrajina, Valonija). Značilnost tipa/motiva je variantnost, 

kar pomeni, da je The Gruffalo sodobna inačica tradicionalnega tipa, ki je v slikaniški knjižni 

obliki postala uspešnica. 

Literarna analiza kratke sodobne pravljice The Gruffalo z uporabo literarne teorije 

Maxa Lüthija 

V tabeli 1 je predstavljena literarna analiza slikanice The Gruffalo na podlagi skupnih 

kategorij modela evropske ljudske pravljice in njihovih podkategorij.  

                                                           
1 Hvala dr. Moniki Kropej Telban, znanstveni svétnici na Inštitutu za slovensko narodopisje, 

za pomoč pri uvrstitvi pravljice v tipni indeks ATU 212 Lažniva koza. 
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Tabela 1: Literarna analiza kratke sodobne pravljice The Gruffalo z uporabo literarne teorije Maxa Lüthija 

 

Kategorija in podkategorije 

 

 

Citati iz besedila2 

Podobnosti in razlike kratke sodobne 

pravljice Julie Donaldson z modelom 

ljudske pravljice Maxa Luthija 

ENODIMENZIONALNOST   

- Samoumevni odnosi 

 

Where are you going to, little brown mouse? Come and 

have lunch in my underground house (str. 2)./ 

Come and have tea in my treetop house (str. 6)./ 

Come for a feast in my logpile house (str. 10). 

 

Pravljični liki (lisica, sova in kača) junaka 

(miš) povabijo k sebi domov. Liki nemoteno, 

sproščeno delujejo skupaj, kot da med njimi 

ni razlik. 

 

- Bitja iz onstranstva so 

zgolj 

pomočniki/nasprotniki 

»It's a gruffalo!« (str. 14) Junak se ne vpraša, kako to, da je protijunak 

(zverjasec) resničen. 

- Brez strahu/začudenja s 

srečanjem bitij iz 

onstranstva 

»Oh help! Oh no! It's a gruffalo!« (str. 14) 

 

Nastopi lik iz onstranstva (gruffalo), iz druge 

dimenzije in junak (miš) se prestraši.  

- Bitja iz onstranstva so 

junaku geografsko daleč 

The mouse took a stroll through the deep dark wood (str. 2). Junak se z bitjem iz onstranstva sreča šele po 

dolgi poti skozi globok temen gozd. 

PLOSKOVITOST   

- Minevanje časa je 

nepomembno 

On went the mouse through the deep dark wood (str. 6). 

 

Ni omenjeno, kdaj se zgodba odvija in koliko 

časa mine med srečanji posameznih likov. 

- Ni telesne globine  Telesne globine v pravljici ni zaznati. 

- Lastnosti in čustva se 

kažejo v dejanjih.  

 

»I'm going to have lunch with a gruffalo.« (str. 2)./ »Just 

walk behind me and soon you'll see, Everyone is afraid of 

me.« (str. 15) 

away he sped (str. 4)/away Owl flew (str. 8)/away Snake 

slid (str. 12)/quick as the wind he turned and fled (str. 22) 

»Oh help! Oh no!« (str. 14)/»Oh crumbs!« (str. 17)/»Oh 

Karakterne lastnosti niso omenjene, iz dejanj 

pa lahko ugotovimo, da je junak premeten. 

 

Strah likov se kaže skozi dejanja. 

 

V nekaterih primerih se strah likov kaže tudi 

                                                           
2 Navajala bom le citate iz verbalnega besedila in ne iz vizualnega besedila, ki sicer je pomembno in komlementarno z verbalnim, vendar presega 

predmet magistrskega dela. 
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dear!« (str. 19)/»Oh help!« (str. 21) skozi njihove besede. 

- Srečna naključja  

»I'm going to have lunch/tea/a feast with a gruffalo.« (str. 2, 

6, 10)/ 

»… his favourite food is roasted fox/owl ice 

cream/scrambled snake.« (str. 3, 7, 11)/ 

»Just walk behind me and soon you'll see, Everyone is 

afraid of me.« (str. 15)/ 

»My favourite food is – gruffalo crumble!« (str. 22) 

Junak z dejanji pokaže svojo inteligentnost, 

ob tem ne potrebuje pomoči srečnega 

naključja. 

- Brez okolja 

 

A mouse took a stroll through the deep dark wood (str. 2). 

 

Pravljica se začne s tem, da se junak odpravi 

na pot. Junak ni vpet v družinsko strukturo. 

Pravljica se izogne poglobljeni prostorski 

razčlenitvi. Vemo le to, da se dogaja v 

globokem temnem gozdu. 

- Brez trdnih in trajnih 

odnosov 

»Goodbye, little mouse!« (str. 4, 8, 12, 17, 19, 21) Pravljični liki imajo z junakom kratko 

srečanje, nato niso več pomembni, dokler se 

zgodba ne zaključi.  

- Ni psihološke globine »Oh help! Oh no!« (str. 14) Junaka zaskrbi, ko zagleda protijunaka.  

ABSTRAKTNI SLOG   

- Ostri obrisi  

He has terrible tusks and terrible claws And terrible teeth in 

his terrible jaws. He has knobbly knees and turned-out toes 

And a poisonous wart at the end of his nose. His eyes are 

orange, his tongue is black; He has purple prickles all over 

his back (str. 3, 7, 11). 

V opisu vidimo elemente sodobne pravljice, 

ki se razlikujejo od Lüthijevega modela 

ljudske pravljice (npr. barve, pridevniki, 

naštevanje). 

- Materializacija in 

mineralizacija 

 

Tusks (str. 3); claws (str. 3); teeth (str. 3); prickles (str. 11) 

 

The mouse found a nut and the nut was good (str. 24). 

Protijunakovi atributi so okli, kremplji, zobje 

in bodice.  

Junak na koncu zgodbe najde lešnik – trd 

material. 

- Jasne, čiste barve  

 

the deep dark wood (str. 2, 6, 10, 24) 

 

»Where are you going to, little brown mouse?« (str. 2, 6, 

10) 

Ni omenjena zelena barva gozdu, gozd je le 

globok in temen. 

V zgodbi je trikrat omenjeno, da je junak 

rjave barve. 

- Stalni obrazci, ponavljanje A mouse took a stroll through the deep dark wood. A fox Začetek in konec sta skladna, na začetku 
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saw the mouse and the mouse looked good (str. 2)./All was 

quiet in the deep dark wood. The mouse found a nut and the 

nut was good (str. 24). 

A fox/an owl/a snake saw the mouse and the mouse looked 

good (str. 2, 6, 10). 

 

»Where are you going to, little brown mouse? Come and 

have lunch/tea/a feast in my underground house/treetop 

house/logpile house.« (str. 2, 6, 10) 

»It's terribly kind of you, Fox/Owl/Snake, but no – I'm 

going to have lunch/tea/a feast with a gruffalo.« (str. 2, 6, 

10) 

»A gruffalo? What's a gruffalo?« »A gruffalo! Why, didn't 

you know?« »He has terrible tusks, and terrible claws, and 

terrible teeth in his terrible jaws.« (str. 2, 3) 

»Where are you meeting him?« »Here, by these rocks/this 

stream/this lake, And his favourite food is roasted fox/owl 

ice cream/scrambled snake.« (str. 3, 7, 11) 

»Silly old Fox/Owl/Snake! Doesn't he know, There's no 

such thing as a gruffalo?« (str. 4, 8, 12) 

»It's Snake/Owl/Fox,« said the mouse. »Why, 

Snake/Owl/Fox, hello!« Snake/Owl/Fox took one look at 

the Gruffalo. »Oh crumbs/dear/help!« he said, »Goodbye, 

little mouse,« (str. 17, 19, 21) 

junak izgleda dober za pojesti, na koncu je to 

lešnik. 

 

Pojavi se število tri, junak sreča tri pravljične 

like v treh epizodah. 

 

Ponavljanje je značilnost kratke sodobne 

pravljice (v pesemski obliki). Ponavljajo se 

enake fraze, enaki stavki in celo celotni 

odstavki. 

- Večje število epizod 

 

A fox saw the mouse and the mouse looked good (str. 2)./ 

An owl saw the mouse and the mouse looked good (str. 

6)./A snake saw the mouse and the mouse looked good (str. 

10). 

Junak v vsaki epizodi sreča nov pravljični lik, 

epizode so popolnoma ločene, prepletanja ni. 

- Skrajnosti  

 

little brown mouse (str. 2)/terrible tusks (str. 3); terrible 

claws (str. 3); terrible teeth in his terrible jaws (str. 3); 

knobbly knees (str. 7); turned-out toes (str. 7); a poisonous 

wart at the end of his nose (str. 7); his eyes are orange (str. 

Junak je majhen in premeten, protijunak je 

velik, grozen in zlahka pretentan. 
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11); his tongue is black (str. 11); purple prickles all over his 

back (str. 11) 

- Čudežni 

pomočnik/predmet 

 

»Just walk behind me and soon you'll see, Everyone is 

afraid of me.« (str. 15) 

Junakova domišljija/iznajdljivost ima 

funkcijo »čudežnega predmeta/čudežnega 

pomočnika«. 

- Srečen zaključek 

 

All was quiet in the deep dark wood. The mouse found a 

nut and the nut was good (str. 24). 

Konec je srečen, junak se reši vseh 

pravljičnih likov, ki mu želijo škoditi. 

IZOLACIJA IN 

UNIVERZALNA 

POVEZANOST 

  

– Dragocenost, redkost, 

skrajnost 

»A gruffalo? What's a gruffalo?« (str. 2, 6, 10) Nihče ne ve, kaj je to zverjasec, ko se pozneje 

v zgodbi prikaže, sklepamo, da obstaja le en.  

– Opis dogajanja je jasen in 

tog 

the deep dark wood (str. 2)/»Here, by these rocks (str. 

3)/this stream (str. 7)/this lake (str. 11).« 

Okolje je omenjeno, vendar je opis 

abstrakten. 

– Liki ne pridobijo izkušenj 
»Don't call me good! I'm the scariest creature in this wood. 

Just walk behind me and soon you'll see,  

Everyone is afraid of me.« (str. 15) 

Junak pridobi izkušnjo, kako odgnati vsakega 

od plenilcev. To znanje uporabi tudi takrat, 

ko pride čas, da se reši protijunaka. 

– Bitja iz onstranstva 

nastopajo posamezno 

»You'll taste good on a slice of bread.« (str. 15) Bitje iz onstranstva je protijunak, ki nastopi, 

da bi junaka pojedel. 

– Dar, čudež, motivni drobci  

»It's a gruffalo!« (str. 14) 

 

 

 

away he sped (str. 4)/away Owl flew (str. 8)/away Snake 

slid (str. 12)/quick as the wind he turned and fled (str. 22) 

roasted fox (str. 3)/owl ice cream (str. 7)/scrambled snake 

(str. 11)/gruffalo crumble (str. 22)/the nut was good (str. 24) 

»It's terribly kind of you, Fox/Owl/Snake, but no – I'm 

going to have lunch/tea/a feast with a gruffalo.« (str. 2, 6, 

10)/»Just walk behind me and soon you'll see, Everyone is 

afraid of me.« (str. 15) 

Junaku je dostopen čudež, da se pojavi pravi 

zverjasec. To je junaku v pomoč, da za vselej 

odžene svoje protijunake. 

 

Motiv preživetja se pojavi v vseh epizodah 

zgodbe in pri vseh likih. 

Motiv hrane se pojavi, ko junak omenja svojo 

in protijunakovo najljubšo hrano in ko na 

koncu zgodbe je lešnik. 

Motiv ukane se pojavi vsakič, ko junak 

pretenta pravljične like in protijunaka. 
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All was quiet in the deep dark wood. The mouse found a 

nut and the nut was good (str. 24). 

Motiv rešitve se pojavi na koncu, ko je junak 

rešen in v miru je lešnik. 

SUBLIMACIJA IN 

VSEVKLJUČENOST 

  

– Motivi iz vsakdanjega 

življenja  

lunch/tea/a feast (str. 2, 6, 10) Pojavijo se zgoraj našteti motivni drobci, ki 

so motivi iz vsakdanjega življenja, vendar se 

ne prepletajo s čudežnimi in numinoznimi 

motivi. 

– Stari obrede, šege in 

navade 

A fox/an owl/a snake saw the mouse and the mouse looked 

good (str. 2, 6, 10). 

»Where are you going to, little brown mouse? Come and 

have lunch/tea/a feast in my underground house/treetop 

house/logpile house.« (str. 2, 6, 10) 

Na humoren način zaznamo požrešnost 

pravljičnih likov, ko ti povabijo junaka k sebi 

domov na kosilo, čaj, pojedino. 

Iz tabele 1 je razvidno, da so značilnosti modela evropske ljudske pravljice, ki prevladujejo v delu The Gruffalo, samoumevni in kratkotrajni 

odnosi med pravljičnimi liki, stalni obrazci in ponavljanje, večje število epizod, srečen zaključek, jasen in tog opis dogajanja ter motivni drobci. 

Značilnosti, v katerih se slikanica ne ujema z modelom evropske ljudske pravljice, pa so: junak se ustraši in začudi ob srečanju bitij iz 

onstranstva; obrisi niso ostri, ampak vsebujejo barve, pridevnike in naštevanje; barve niso čiste in jasne; junak pridobi izkušnjo, kako se rešiti 

protijunaka.
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The Gruffalo's Child (slov. Zverjašček) 

 

Slika 3: The Gruffalo's Child (Donaldson, 2008) 

 

Slika 4: Zverjašček (Donaldson, 2014) 

The Gruffalo's Child je nadaljevanje zgodbe The Gruffalo in je delo avtorice Julie Donaldson 

ter ilustratorja Axla Schefflerja. Slikanica je bila prvič izdana leta 2004 pri založbi 

Macmillian Children's Books in ima 32 strani (Donaldson, 2008). V slovenščino je knjigo 

prepesnil Milan Dekleva – Zverjašček, 2014. 

Literarni liki: »The Gruffalo's Child« (v nadaljevanju »zverjašček«, kot je poimenovanje v 

slovenščino prevedel Milan Dekleva), je glavni protagonist zgodbe. Je poosebljena žival, 

enako tudi vsi stranski liki, ki so isti, kot v zgodbi Zverjasec: zverjasec, miš, lisica, sova in 

kača. V prvotni angleški verziji zgodbe je zverjašček ženskega spola, Milan Dekleva pa je pri 

prepesnitvi zgodbe uporabil moški spol in zverjaščico spremenil v zverjaščka. 

Literarni čas: Enotnost časa; zgodba se v celoti zgodi v eni zimski noči. 

Literarni prostor: Enotnost prostora; dogajalni prostor je ves čas isti, temen zasnežen gozd.  

Književno dogajanje: Zgodba pripoveduje o zverjaščku, ki se kljub opozorilom očeta 

zverjasca sredi snežene noči odpravi v temen gozd, da najde veliko grozno miš – edino bitje, 

ki se ga njegov oče boji. Na poti v snegu odkrije sledi kače, sove in lisice. Pri vsaki od živali 

najprej posumi, da je našel veliko grozno miš. Njegovi sumi so zmotni, a vendar dobi od 

vsake živali usmeritev, kje lahko najde miš. Sčasoma sklene, da so ga živali in oče ukanili, ter 

si zatrdi, da ne verjame v veliko grozno miš. Na tej točki se sreča z malo miško, ki si je že 

rešila življenje pri srečanju z njegovim očetom. Preden jo uspe pojesti, ga miš ukane s svojo 

senco, kjer se mu prikaže kot velika grozna miš. Zverjašček se ustraši ter zbeži nazaj k 

spečemu očetu v jamo (tipična zgradba home – away – home). Opazimo enotnost dogajanja, 

zgodba nima stranskih dogodkov. 

Sporočilo: Zgodba ponovi sporočilo, da se v življenjski situaciji z domiselnostjo in 

samozavestjo da premagati tudi svoje najstrašnejše nasprotnike. Čeprav je subtilno prikazan, 

je nauk te zgodbe pomirjajoč za starše in ga je mogoče razumeti kot sporočilo otrokom, naj 

poslušajo starše, jim zaupajo ter se ne oddaljijo preveč od doma.  
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Klasifikacija kratke sodobne pravljice The Gruffalo' Child  z uporabo ATU sistema 

mednarodne klasifikacije pravljic 

Na osnovi tipnega indeksa pravljice J. Donaldson ne moremo uvrstiti v mednarodno 

klasifikacijo, pogojno pa bi lahko rekli, da ima pravljica nekaj skupnih potez z živalsko 

pravljico ATU 103 Vojna med domačimi in divjimi živalmi3(angl. War between Wild Animals 

and Domestic Animals). Motiv pripoveduje o psu in volku, ki sta v konfliktu in iščeta 

zaveznike. Mačka in petelin se pridružita psu, lisica in merjasec pa volku. Divje živali se 

razbežijo, ko prispejo domače živali: mačka zakriči ali pa dvigne rep, živali pa verjamejo, da 

je to pištola. Medved pade z drevesa in si zlomi hrbet. Podobnost s pravljico The Gruffalo's 

Child najdemo predvsem v prehitrem sklepanju le na osnovi videza. Zverjašček se ustraši 

miškine sence, tako kot se živali ustrašijo znakov ali dejanj nasprotnika, čeprav ga sploh ne 

vidijo v njegovi resnični podobi (Uther, 2011). 

Literarna analiza kratke sodobne pravljice The Gruffalo's Child z uporabo literarne 

teorije Maxa Lüthija 

V tabeli 2 je predstavljena literarna analiza slikanice The Gruffalo's Child na podlagi skupnih 

kategorij modela evropske ljudske pravljice in njihovih podkategorij.  

                                                           
3 Hvala dr. Moniki Kropej Telban, znanstveni svétnici na Inštitutu za slovensko narodopisje, 

za pomoč pri uvrstitvi pravljice v tipni indeks ATU 103 Vojna med domačimi in divjimi 

živalmi. 
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Tabela 2: Literarna analiza kratke sodobne pravljice The Gruffalo's Child z uporabo literarne teorije Maxa Lüthija 

 

Kategorija in podkategorije 

 

 

Citati iz besedila4 

Podobnosti in razlike kratke sodobne 

pravljice Julie Donaldson z modelom 

ljudske pravljice Maxa Luthija 

ENODIMENZIONALNOST   

- Samoumevni odnosi 
»I don't believe in the Big Bad Mouse.« (str. 18) Junak (zverjašček) ne verjame, da protijunak 

(velika zlobna miš) obstaja.  

- Bitja iz onstranstva so 

zgolj 

pomočniki/nasprotniki 

»What does he look like? Tell us, Dad. Is he terribly big 

and terribly bad?« (str. 2) 

Junak je radoveden, kako izgleda bitje iz 

onstranstva (protijunak) in kakšen je. 

- Brez strahu/začudenja s 

srečanjem bitij iz 

onstranstva 

»The Big Bad Mouse!« yelled the Gruffalo's Child (str. 25). 

 

Junak se prestraši, ko zagleda bitje iz 

onstranstva. 

- Bitja iz onstranstva so 

junaku geografsko daleč 

Into the wood went the Gruffalo's Child (str. 6). 

 

Junak skozi celotno zgodbo išče bitje iz 

onstranstva in prehodi dolgo pot skozi temen 

gozd.  

PLOSKOVITOST   

- Minevanje časa je 

nepomembno 

One snowy night when the Gruffalo snored … (str. 5) Nikjer ni omenjeno, kdaj se zgodba odvija in 

koliko časa mine med srečanji posameznih 

likov. Vemo le to, da se dogaja v snežni noči. 

- Ni telesne globine  Telesne globine v pravljici ni zaznati. 

- Lastnosti in čustva se 

kažejo v dejanjih 

 

… the Gruffalo's Child was feeling bored. The Gruffalo's 

Child was feeling brave (str. 5, 6). 

 

»Before you eat, There's a friend of mine you ought to 

meet.« (str. 21) 

Omenjena so junakova čustva, ki se je 

dolgočasil in se počutil pogumnega. 

 

Iz dejanj lahko ugotovimo, da je protijunak 

domiseln. 

- Srečna naključja 
The mouse hopped into the hazel tree. 

He beckoned, then said, »Just wait and see.« (str. 22) 

Protijunak z dejanji pokaže svojo 

inteligentnost, ob tem ne potrebuje pomoči.  

                                                           
4 Navajala bom le citate iz verbalnega besedila in ne iz vizualnega besedila, ki sicer je pomembno in komlementarno z verbalnim, vendar presega 

predmet magistrskega dela. 
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- Brez okolja 

 

»Tell us, Dad!« (str. 2) 

 

Into the wood went the Gruffalo's Child (str. 6). 

 

Junak je vpet v družinsko strukturo, ima očeta 

in enega ali več bratov in/ali sester. 

Junak se odpravi na pot skozi gozd, da bi 

našel protijunaka. 

- Brez trdnih in trajnih 

odnosov 

 

»He's down by the lake – eating gruffalo cake.« (str. 

9)/»But he's somewhere nearby, eating gruffalo pie.« (str. 

13)/»He's under a tree – drinking gruffalo tea.« (str. 17) 

Pravljični liki (kača, sova in lisica) imajo z 

junakom kratko srečanje, nato niso več 

pomembni. Vsak lik junaka usmeri z 

napačnimi napotki.  

- Ni psihološke globine 
 »The Big Bad Mouse!« yelled the Gruffalo's Child (str. 

25). 

Ko junak zagleda protijunaka, se prestraši in 

zbeži. 

ABSTRAKTNI SLOG   

- Ostri obrisi  

»The Big Bad Mouse is terribly strong 

And his scaly tail is terribly long. 

His eyes are like pools of terrible fire 

And his terrible whiskers are tougher than wire.« (str. 4) 

 

The snow fell fast and the wind blew wild (str. 6, 10, 14) 

 

His eyes were small (str. 9)/he didn't have whiskers (str. 9, 

13)/His tail was short (str. 13)/His tail wasn't scaly (str. 

17)/His whiskers weren't wiry (str. 17). 

Out came the moon. It was bright and round (str. 23). 

a nut as big as a boulder (str. 24) 

Najbolj natančno je fizično opisan protijunak.  

 

 

 

 

Opisano je vreme v gozdu, ki ponazarja 

vzdušje. 

Liki niso podrobno opisani, omeni pa se nekaj 

njihovih značilnosti. 

 

Luna je opisana z dvema pridevnikoma. 

Velikost lešnika je poudarjena s primero. 

- Materializacija in 

mineralizacija 

a nut as big as a boulder (str. 24) Lešnik je edini predmet, ki je omenjen – trd 

material. 

- Jasne, čiste barve 

 

the deep dark wood (str. 2) 

 

Ni omenjena zelena barva gozdu, gozd je le 

globok in temen. 

- Stalni obrazci, ponavljanje 

 

One snowy night when the Gruffalo snored The Gruffalo's 

Child was feeling bored. The Gruffalo's Child was feeling 

brave So she tiptoed out of the gruffalo cave (str. 5, 6)./ 

The footprints led to the gruffalo cave Where the Gruffalo's 

Child was a bit less brave. The Gruffalo's Child was a bit 

Začetek in konec sta skladna. Na začetku 

zverjasec smrči, junaku pa je dolgčas. Počuti 

se pogumnega, zato tiho odide iz votline. Na 

koncu se junak vrne v votlino, je manj 

pogumen in manj mu je dolgčas, zverjasec pa 
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less bored … And the Gruffalo snored and snored and 

snored (str. 27, 28, 30). 

 

Out slid the creature (str. 9)./Down flew the creature (str. 

13)./Out slunk the creature (str. 17). 

 

»Is he terribly big and terribly bad?« (str. 2) 

The snow fell fast and the wind blew wild. »I'm not 

scared,« said the Gruffalo's Child (str. 10, 14). 

Aha! Oho! A trail/Marks/A track/Prints in the snow!  

Whose is this trail/are these claw marks/is this track/are 

these footprints and where do/does it go? (str. 7, 11, 15, 26) 

Could this be the tail/these be the eyes/this be the home of 

the Big Bad Mouse (str. 7, 11, 15)? 

še vedno smrči. 

 

 

Pojavi se število tri, junak sreča tri pravljične 

like v treh epizodah. 

 

Ponavljanje je značilnost kratke sodobne 

pravljice (v pesemski obliki). Ponavljajo se 

enake fraze, enaki stavki in celo celotni 

odstavki. 

- Večje število epizod 

 

Out slid the creature (str. 9)./Down flew the creature (str. 

13)./Out slunk the creature (str. 17). 

Junak v vsaki epizodi sreča nov pravljični lik, 

situacije so popolnoma ločene, prepletanja ni. 

- Skrajnosti 

 

»The Big Bad Mouse is terribly strong ...« (str. 4) 

 

»But here comes a little one, out of his house! 

Not big, not bad, but a mouse at least – You'll taste good as 

a midnight feast.« (str. 19) 

Protijunak je najprej predstavljen kot bitje iz 

onstranstva, katerega se mora junak na vsak 

način izogniti. Na koncu zgodbe pa bralec 

ugotovi, da je protijunak le navadna miška, 

junak pa jo celo želi pojesti. 

- Čudežni 

pomočnik/predmet 

Out came the moon. It was bright and round. A terrible 

shadow fell onto the ground (str. 23). …  »The Big Bad 

Mouse!« yelled the Gruffalo's Child (str. 25). 

Pojavi se luna, ki vrže senco tako, da 

protijunak izgleda večji, kot je v resnici, 

junak pa se prestraši. 

- Srečen zaključek 

 

The footprints led to the gruffalo cave Where the Gruffalo's 

Child was a bit less brave … less bored … And the 

Gruffalo snored and snored and snored (str. 27, 28, 30). 

Konec je srečen, protijunak se reši junaka, 

junak pa najde varno zatočišče v domači 

votlini. 

IZOLACIJA IN 

UNIVERZALNA 

POVEZANOST 

  

– Dragocenost, redkost, 

skrajnost 

»Because if you do The Big Bad Mouse will be after you.« 

(str. 2) 

Bitje iz onstranstva je posebno in obstaja kot 

edino svoje vrste.  
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– Opis dogajanja je jasen in 

tog 

the deep dark wood (str. 2)/The snow fell fast and the wind 

blew wild (str. 6, 10, 14)/the gruffalo cave (str. 6, 27) 

Okolje je omenjeno, vendar je opis skop. 

– Liki ne pridobijo izkušenj 
the Gruffalo's Child was a bit less brave. The Gruffalo's 

Child was a bit less bored (str. 28). 

Junak pridobi izkušnjo, kako je, če se sam 

odpraviš v temen gozd.  

– Bitja iz onstranstva 

nastopajo posamezno  

»The Big Bad Mouse!« yelled the Gruffalo's Child (str. 25). V zgodbi nastopi bitje iz onstranstva, ki 

junaka prestraši. 

– Dar, čudež, motivni drobci 

»I'm not scared,« said the Gruffalo's Child (str. 10, 14). 

 

Into the wood went the Gruffalo's Child. (str. 6)/The snow 

fell fast and the wind blew wild (str. 6, 10, 14)./Aha! Oho! 

A trail/Marks/A track/Prints in the snow (str. 7, 11, 15, 26)!  

 

The Gruffalo said that no gruffalo should Ever set foot in 

the deep dark wood (str. 2). 

 

A terrible shadow fell onto the ground (str. 23). 

 

gruffalo cake/gruffalo pie/ gruffalo tea/»You'll taste good as 

a midnight feast.« (str. 9, 13, 17, 19) 

Motiv strahu se pojavi, ko junak sam hodi po 

temnem gozdu. 

Motiv narave se pojavi pri sledeh v gozdu, 

snegu, ki pada, in vetru, ki divje piha. 

 

 

Motiv varnosti doma se pojavi, ko zverjasec 

opozarja mladičke, naj ne hodijo v temen 

gozd. 

Motiv ukane se pojavi, ko protijunak pretenta 

junaka. 

Motiv hrane se pojavi, ko pravljični liki 

usmerjajo junaka proti protijunaku, in ko 

junak zagleda protijunaka ter ga želi pojesti. 

SUBLIMACIJA IN 

VSEVKLJUČENOST 

  

– Motivi iz vsakdanjega 

življenja  

wood (str. 6)/snow; wind (str. 6, 10, 14) Pojavijo se zgoraj našteti motivi, ki so motivi 

iz vsakdanjega življenja, vendar se ne 

prepletajo s čudežnimi in numinoznimi 

motivi. 

– Stari obredi, šege in 

navade 

 

»You'll taste good as a midnight feast.« (str. 19) V zgodbi zaznamo krvoločnost junaka, ko 

razmišlja, da bi mu protijunak teknil za 

večerjo. 
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Iz tabele 2 je razvidno, da so značilnosti modela evropske ljudske pravljice, ki prevladujejo v delu The Gruffalo's Child, stalni obrazci in 

ponavljanje, večje število epizod, skrajnosti, čudežni pomočnik/predmet, srečen zaključek, redkost in motivni drobci. Značilnosti, v katerih se 

slikanica ne ujema z modelom evropske ljudske pravljice, pa so: junak se ustraši in začudi ob srečanju bitij iz onstranstva; obrisi niso ostri, 

ampak vsebujejo pridevnike; junak pridobi izkušnjo, kako je, če se sam odpravi v temen gozd. 
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Room on the Broom (slov. Bi se gnetli na tej metli?)

 

Slika 5: Room on the Broom (Donaldson, 2003) 

 

Slika 6: Bi se gnetli na tej metli? (Donaldson, 
2008) 

Room on the Broom je delo avtorice Julie Donaldson in ilustratorja Axla Schefflerja. 

Slikanica je bila prvič izdana leta 2001 pri založbi Macmillian Children's Books in ima 24 

strani. V slovenščino je knjigo prepesnil Milan Dekleva – Bi se gnetli na tej metli?, 2008. 

Literarni liki: Čarovnica je glavni protagonist zgodbe in edini predstavnik svoje vrste. 

Stranski liki so poosebljene živali: mačka, pes, ptica, žaba in zmaj.  

Literarni čas: Enotnost časa; zgodba se v celoti zgodi v enem dnevu. 

Literarni prostor: Enotnost prostora; dogajalni prostor je vetrovno svetlo modro nebo, ki z 

nadaljevanjem postaja čedalje temnejše.  

Književno dogajanje: Čarovnica in mačka letita na metli, med vetrovnim in deževnim 

vremenom pa čarovnica izgubi nekaj svojih stvari. Te se vrnejo nazaj k njej s pomočjo živali. 

Pes odkrije čarovničin klobuk, ptica vrne pentljo in žaba najde njeno čarobno palico. Vsaka 

od živali povpraša po prostoru na metli in se čarovnici želi pridružiti. Z vsako novo živaljo je 

breme metle težje, in ko žaba od veselja na njej še poskoči, se metla prelomi na dva dela. 

Mačka, pes, ptica in žaba padejo z nje, čarovnica pa odleti v velik oblak, kjer jo pričaka zmaj, 

ki jo želi pojesti. Ko že izgleda, da čarovnici ni pomoči, se iz blata dvigne izmišljeni lik s 

štirimi glavami, krili, perjem in kožuhom ter z groznim glasom zahteva čarovnico zase. 

Prestrašen zmaj pobegne, za štiriglavo pošast pa se izkaže, da so to pravzaprav čarovničini 

prijatelji, ki so pošast ustvarili s svojimi telesi. Na koncu zgodbe čarovnica pričara novo 

veličastno metlo, ki ustreza potrebam vseh njenih potnikov in se najverjetneje ne bo več 

zlomila. 

Sporočilo: Zgodba podaja sporočilo prijateljstva, prijaznosti in sodelovanja. Pravi prijatelji si 

med seboj pomagajo, se postavijo en za drugega in s skupnimi močmi premagajo življenjske 

stiske. 
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Klasifikacija kratke sodobne pravljice Room on the Broom  z uporabo ATU sistema 

mednarodne klasifikacije pravljic 

Na osnovi tipnega indeksa pravljice J. Donaldson ne moremo uvrstiti v mednarodno 

klasifikacijo, pogojno pa bi lahko rekli, da pravljica v odlomku, ko se živali nagnetejo na 

metlo, spominja na pravljico ATU 283B* Mušja hišica5(angl. The House of the Fly). Pravljica 

govori o muhi, miški, zajcu, lisici in volku, ki se zberejo v rokavici (lobanji), medved pa se na 

rokavico usede in jih vse zdrobi (Uther, 2011). 

Literarna analiza kratke sodobne pravljice Room on the Broom z uporabo literarne 

teorije Maxa Lüthija 

V tabeli 3 je predstavljena literarna analiza slikanice Room on the Broom na podlagi skupnih 

kategorij modela evropske ljudske pravljice in njihovih podkategorij.  

                                                           
5 Hvala dr. Moniki Kropej Telban, znanstveni svétnici na Inštitutu za slovensko narodopisje, 

za pomoč pri uvrstitvi pravljice v tipni indeks ATU 283B* Mušja hišica. 
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Tabela 3: Literarna analiza kratke sodobne pravljice Room on the Broom z uporabo literarne teorije Maxa Lüthija 

 

Kategorija in podkategorije 

 

 

Citati iz besedila6 

Podobnosti in razlike kratke sodobne 

pravljice Julie Donaldson z modelom 

ljudske pravljice Maxa Luthija 

ENODIMENZIONALNOST   

- Samoumevni odnosi 

 

»I am a dog, as keen as can be. Is there room on the broom 

for a dog like me?« (str. 4)/ »I am a dragon, as mean as can 

be, And I'm planning to have WITCH AND CHIPS for my 

tea!« (str. 16) 

Junak, pravljični liki (mačka, pes, ptica, žaba) 

in protijunak (zmaj) nemoteno, sproščeno 

delujejo skupaj, kot da med njimi ni razlik. 

- Bitja iz onstranstva so 

zgolj 

pomočniki/nasprotniki 

witch (str. 2)/dragon (str. 16) Junak sam je bitje iz onstranstva. Protijunak 

je prav tako bitje iz onstranstva.  

- Brez strahu/začudenja s 

srečanjem bitij iz 

onstranstva 

»No!« cried the witch/»Help!« cried the witch (str. 16) Junak se ustraši protijunaka, vendar ne zato, 

ker je bitje iz onstranstva, ampak ker mu želi 

škodovati.  

- Bitja iz onstranstva so 

junaku geografsko daleč 

Over the fields and the forests (str. 6)/Over the reeds and 

the rivers (str. 10)/Over the moors and the mountains (str. 

11) 

Junak se s protijunakom sreča po dolgem 

času letenja. 

PLOSKOVITOST   

- Minevanje časa je 

nepomembno 

Over the fields and the forests they flew (str. 6). Nikjer ni omenjeno, kdaj se zgodba odvija in 

koliko časa mine med srečanji posameznih 

likov. 

- Ni telesne globine  Telesne globine v pravljici ni zaznati. 

- Lastnosti in čustva se 

kažejo v dejanjih 

 

»I am a dog, as keen as can be.« (str. 4)/»I am a bird, as 

green as can be.« (str. 8)/»I am a frog, as clean as can be.« 

(str. 11)/The frog jumped for joy (str. 11)/a roar that was 

scary and loud (str. 14)/the grateful witch cried (str. 18) 

 

Nekatere lastnosti in čustva so omenjeni. 

 

 

 

 

                                                           
6 Navajala bom le citate iz verbalnega besedila in ne iz vizualnega besedila, ki sicer je pomembno in komlementarno z verbalnim, vendar presega 

predmet magistrskega dela. 



45 

 

The dragon drew back and he started to shake (str. 18). Protijunakov strah se pokaže skozi dejanja. 

- Srečna naključja 

There out of the bushes on thundering paws There bounded 

a dog with the hat in his jaws (str. 3)./Then out from a tree, 

with an ear-splitting shriek, There flapped a green bird with 

the bow in her beak (str. 7)./Then all of a sudden from out 

of a pond Leapt a dripping wet frog with a dripping wet 

wand (str. 11). 

 

But just as he planned to begin on his feast, 

From out of a ditch rose a horrible beast (str. 17). 

Junaku pomagajo pravljični liki, ki po 

srečnem naključju najdejo njegove stvari. 

 

 

 

 

 

Pravljični liki po naključju pristanejo v blatu 

ravno v bližini junaka in protijunaka, čeprav 

sta pred tem letela po nebu.  

- Brez okolja 

 

A witch had a cat/they sat on their broomstick and flew 

through the wind (str. 2). 

 

Pravljica se začne s tem, da junak s svojim 

pomočnikom (mačko) leti po nebu. Ne vemo, 

kje imata dom, niti nista vpletena v nobeno 

družinsko strukturo. 

- Brez trdnih in trajnih 

odnosov 

 

a dog with the hat in his jaws (str. 3)/a green bird with the 

bow in her beak (str. 7)/a dripping wet frog with a dripping 

wet wand (str. 11). 

 

… A TRULY MAGNIFICENT BROOM! With seats for 

the witch and the cat and the dog, A nest for the bird and a 

shower for the frog (str. 22). 

Med junakom in liki se ustvarijo trdni in 

trajni odnosi. Ti se najprej kažejo v 

materialnih darovih – pes prinese klobuk, 

ptica pentljo in žaba palico. V zameno jim 

junak odstopi prostor na svoji metli, na koncu 

pa vsem skupaj pričara novo metlo, posebej 

prilagojeno vsem njihovim potrebam.  

- Ni psihološke globine »No!« cried the witch/»Help!« cried the witch (str. 16) Junak se boji, ko ga lovi protijunak.  

ABSTRAKTNI SLOG   

- Ostri obrisi  

The witch had a cat and a very tall hat, And long ginger hair 

which she wore in a plait (str. 2)./Over the fields and the 

forests they flew. The dog wagged his tail and the stormy 

wind blew (str. 6). 

Obrisi niso ostri, liki, predmeti in okolje so 

slikovito opisani. 

 

 

- Materializacija in 

mineralizacija 

 

A broomstick (str. 2)/a hat (str. 2)/a bow (str. 6)/a wand (str. 

10)  

Metla in palica sta iz trdnega materiala, 

pentlja in klobuk pa Lüthijevi teoriji ne 

ustrezata. 

- Jasne, čiste barve ginger hair (str. 2)/green bird (str. 7) Junak ima oranžne lase, pri opisu lika ptice pa 
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 se pojavi zelena barva. 

- Stalni obrazci, ponavljanje 

 

a dog (str. 3)/a green bird (str. 7)/a dripping wet frog (str. 

11) 

 

four frightful heads (str. 17) 

 

»Down!« cried the witch, and they flew to the ground.  

They searched fort he hat/bow/wand but no hat/bow/wand 

could be found (str. 3, 7, 10). 

»I am a dog/bird/frog, as keen/green/clean as can be. 

Is there room on the broom for a dog/bird/frog like me?« 

(str. 4, 8, 11) 

»Yes!« cried the witch … (str. 4, 8, 11, 22) 

The witch tapped the broomstick and whoosh! they were 

gone (str. 4, 8, 11, 22). 

Over the fields/reeds/moors and the 

forests/rivers/mountains they flew (str. 6, 10, 11). 

Pojavi se število tri, junaku pri iskanju 

predmetov pomagajo trije pomočniki v treh 

epizodah. 

Pojavi se tudi število štiri, na koncu zgodbe 

ima junak štiri pomočnike, ki ga rešijo. 

Ponavljanje je značilnost kratke sodobne 

pravljice (v pesemski obliki). Ponavljajo se 

enake fraze, enaki stavki in celo celotni 

odstavki. 

- Večje število epizod 

 

a dog (str. 3)/a bird (str. 7)/a frog (str. 11)/a dragon (str. 16) 

 

But just as he planned to begin on his feast, From out of a 

ditch rose a horrible beast (str. 17). 

Junak v vsaki epizodi spozna nov pravljični 

lik in na koncu protijunaka. 

 

Prepletanje dogodkov zaznamo, ko se iz blata 

dvignejo junakovi pomočniki, zakrinkani v 

pošast, čeprav smo pred tem spremljali 

junaka in protijunaka ter nismo vedeli, kaj se 

je s pomočniki zgodilo, ko so padli v 

močvirje. 

- Skrajnosti  

 

a cat (str. 2)/a dog (str. 3)/a bird (str. 7)/a frog (str. 11)/a 

dragon (str. 16) 

Več majhnih prijateljev premaga enega 

velikega protijunaka. 

- Čudežni 

pomočnik/predmet 

a dog with the hat in his jaws (str. 3)/a green bird with the 

bow in her beak (str. 7)/a dripping wet frog with a dripping 

wet wand (str. 11) 

Ko junak izgubi svoje predmete, mu vsakega 

posebej vrnejo posamezni pomočniki.  

- Srečen zaključek a dog with the hat in his jaws (str. 3)/a green bird with the Predmeti, ki jih junak izgubi, se vedno vrnejo 
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 bow in her beak (str. 7)/a dripping wet frog with a dripping 

wet wand (str. 11) 

 

»Yes!« cried the witch, and they all clambered on. The 

witch tapped the broomstick and whoosh! they were gone 

(str. 22). 

k njemu. 

 

 

Konec je srečen, pomočniki ostanejo z 

junakom. Imajo tudi novo imenitno metlo, 

protijunak pa je odgnan.  

IZOLACIJA IN 

UNIVERZALNA 

POVEZANOST 

  

– Dragocenost, redkost, 

skrajnost 

A TRULY MAGNIFICENT BROOM! With seats for the 

witch and the cat and the dog, A nest for the bird and a 

shower for the frog (str. 22). 

Junak in pravljični liki pričarajo imenitno 

metlo, edino svoje vrste. 

– Opis dogajanja je jasen in 

tog 

How the cat purred and how the witch grinned, As they sat 

on their broomstick and flew through the wind (str. 2)./Over 

the fields and the forests they flew. The dog wagged his tail 

and the stormy wind blew. The witch laughed aloud and 

held onto her hat, But away blew the bow from her long 

ginger plat! (str. 6)/Over the reeds and the rivers they flew. 

The bird shrieked with glee and the stormy wind blew. 

They shot through the sky to the back of beyond (str. 10). 

Opis dogajanja je slikovit, okolje je 

omenjeno, čeprav ne vpliva na zgodbo.  

– Liki ne pridobijo izkušenj 
»Thank you, oh, thank you!« the grateful witch cried. 

»Without you I'd be in that dragon's inside.« (str. 18) 

Junak in pravljični liki pridobijo izkušnjo 

sodelovanja in medsebojne pomoči. 

– Bitja iz onstranstva 

nastopajo posamezno 

witch (str. 2) Junak sam je bitje iz onstranstva. 

– Dar, čudež, motivni drobci 

But just as he planned to begin on his feast, 

From out of a ditch rose a horrible beast (str. 17). 

 

»Yes!« cried the witch, and they all clambered on (str. 22). 

 

»Help!« cried the witch (str. 16)/The dragon drew back and 

he started to shake (str. 18). 

 

Junak ne prejme nobenega daru, niti mu ni 

dostopen čudež. V zgodbi pa se pojavi srečno 

naključje. 

Motiv prijaznosti se pojavi, ko junak odstopi 

prostor pravljičnim likom, ki mu pomagajo. 

Motiv strahu se pojavi pri junaku, ko beži 

pred protijunakom, in pri protijunaku, ko je 

soočen s pošastjo iz blata. 
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»Buzz off! – THAT'S MY WITCH!« (str. 17) 

 

… A TRULY MAGNIFICENT BROOM! 

With seats for the witch and the cat and the dog, A nest for 

the bird and a shower for the frog (str. 22). 

 

Motiv sodelovanja se pojavi, ko pravljični liki 

skupaj odženejo protijunaka. 

Motiv pomoči in prijateljstva se pojavi pri 

skupnem sodelovanju junaka in pravljičnih 

likov ter pri zaključku zgodbe, ko junak 

pričara metlo, prilagojeno za potrebe vseh 

pomočnikov. 

SUBLIMACIJA IN 

VSEVKLJUČENOST 

  

– Motivi iz vsakdanjega 

življenja 

A witch (str. 2)/a broomstick (str. 2)/a wand (str. 10)/a 

dragon (str. 16) 

Pojavijo se zgoraj našteti motivi, ki so motivi 

iz vsakdanjega življenja, prepletajo pa se z 

motivom čarovnije in bitij iz onstranstva – 

čarovnica, letenje na metli, čarobna palica, 

zmaj. 

– Stari obredi, šege in 

navade 

she muttered a spell (str. 21) 

 

Omenjen je obred čaranja. 

Iz tabele 3 je razvidno, da so značilnosti modela evropske ljudske pravljice, ki prevladujejo v delu Room on the Broom, samoumevni odnosi, 

nepomembnost minevanja časa, srečna naključja, okolje junaka ni omenjeno, materializacija in mineralizacija, stalni obrazci in ponavljanje, večje 

število epizod, čudežni pomočnik/predmet, srečen zaključek, motivni drobci ter motivi iz vsakdanjega življenja, ki se prepletajo s čudežnimi 

motivi. Značilnosti, v katerih se slikanica ne ujema z modelom evropske ljudske pravljice, pa so: junak sam je bitje iz onstranstva; lastnosti in 

čustva se kažejo tudi v besedah; med pravljičnimi liki se ustvarijo trdni in trajni odnosi; obrisi niso ostri, ampak so slikoviti; slikovito opisano 

dogajanje.
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3 EMPIRIČNI DEL 

Opredelitev raziskovalnega problema 

Namen magistrskega dela je bil preučiti vpliv na zgodbah temelječega pristopa na proces 

usvajanja angleščine v prvem razredu osnovne šole. Z didaktično obravnavo angleških 

slikanic Julie Donaldson sem želela poudariti aktivno usvajanje tujega jezika in učencem 

vzbuditi zanimanje za angleščino. Dela britanske avtorice sem za obravnavo izbrala zaradi 

priljubljenosti njenih slikanic tudi med slovenskimi otroki, ta so prevedena v slovenščino, po 

njih pa so bile prav tako prirejene lutkovne predstave v Lutkovnem gledališču Ljubljana. V 

okviru na zgodbah temelječega pristopa sem izvedla dejavnosti, pri katerih je poudarek na 

aktivni udeležbi učencev (popoln telesni odziv, igre vlog, petje, ples itd.). Učinkovitost 

izbranega pristopa sem preverila v prvem razredu, pri katerem sem ugotovila, da je zanimanje 

učencev za znanje angleščine nizko, da se učenci med urami angleščine v večini ukvarjajo z 

drugimi stvarmi, niso zbrani, ne poslušajo učiteljice in ne sodelujejo aktivno, temveč večji del 

ure presedijo za klopmi. Pri pouku uporabljajo učbenik, imajo pa tudi navadne zvezke. Z 

akcijsko raziskavo v navedenem razredu sem želela izboljšati prakso poučevanja in učenja.  

Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Glavni cilj raziskave je bil spodbuditi aktivno sodelovanje učencev in zanimanje za pouk 

angleščine ter spremeniti pristop k poučevanju od poučevanja z učbenikom do na zgodbah 

temelječega pristopa. Moj cilj je bil torej izboljšati prakso poučevanja in učenja angleščine v 

točno določenem prvem razredu osnovne šole. Znotraj tega sem oblikovala naslednje cilje 

raziskave: 

– ugotoviti, katere spremembe se pojavijo v aktivnem sodelovanju pri pouku in 

aktivnem usvajanju tujega jezika po vpeljavi na zgodbah temelječega pristopa; 

– ugotoviti, katere spremembe se pojavijo pri odnosu, ki ga imajo v raziskavo vključeni 

učenci do učenja tujega jezika po vpeljavi na zgodbah temelječega pristopa; 

– pridobiti mnenje učencev in učiteljice angleščine o na zgodbah temelječem pristopu k 

poučevanju angleščine. 

Oblikovana raziskovalna vprašanja na podlagi zastavljenih ciljev so: 

– Katere spremembe se pojavijo v aktivnem sodelovanju pri pouku in aktivnem 

usvajanju tujega jezika po vpeljavi na zgodbah temelječega pristopa? 

– Katere spremembe se pojavijo pri odnosu, ki ga imajo v raziskavo vključeni učenci do 

učenja tujega jezika po vpeljavi na zgodbah temelječega pristopa? 

– Kakšno je mnenje učencev in učiteljice angleščine o na zgodbah temelječem pristopu 

k poučevanju angleščine? 
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Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskava magistrskega dela temelji na deskriptivni metodi, raziskovalni pristop je akcijska 

raziskava, znotraj katere sem želela vplivati na konkretno pedagoško prakso. 

– VZOREC 

Vzorec, zajet v raziskavi, je prvi razred mestne osnovne šole. Sodelovalo je 21 učencev, ki so 

si za izbirni predmet izbrali angleščino. Učenci so stari 6–7 let in so v svojem prvem letu 

učenja tujega jezika. Način vzorčenja je namenski.  

– OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Da sem se čim bolj približala objektivnosti raziskave in povečala veljavnost raziskave, sem 

uporabila triangulacijo tehnik in virov: opazovanje, pogovor z učiteljico angleščine in 

preprost vprašalnik za učence. Del podatkov sem pridobila z opazovanjem brez udeležbe s 

pomočjo strukturiranih opazovalnih listov. Te sem izpolnjevala med rednim poukom, s čimer 

sem ocenila sodelovanje in motiviranost učencev pri običajnih urah angleščine. Za vsako 

opazovano uro sem izpolnila en opazovalni list. Ko sem sama poučevala isti razred, je 

opazovalni list izpolnjevala učiteljica angleščine. Prav tako sem sama po vsaki uri s 

strukturiranim vprašalnikom za samoevalvacijo znova beležila aktivnost in motiviranost 

učencev, tokrat s pomočjo opazovanja z udeležbo. S kombinacijo teh tehnik sem dobila večji 

obseg informacij o dogajanju med učnimi urami, ki sem jih med seboj primerjala. Zavedam 

se, da je za opazovanje značilna subjektivnost, in bom to upoštevala pri analizi. Tako 

opazovalni list kot vprašalnik za samoevalvacijo sem oblikovala sama. Glavni vsebinski 

sklopi opazovalnega lista in vprašalnika za samoevalvacijo po uri so: uporabljeni učni 

pripomočki; potek učne ure (naštete dejavnosti in splošna ocena aktivnega sodelovanja ter 

odnosa učencev pri posamezni dejavnosti); splošno vzdušje v razredu in obnašanje učencev; 

različne trditve, ki se jih označi z ocenami (popolnoma drži/drži/niti drži niti ne drži/ne 

drži/sploh ne drži). 

Strukturirano opazovanje brez udeležbe je potekalo 3 učne ure v februarju 2017, sama 

akcijska raziskava pa je potekala v marcu in aprilu 2017, in sicer v obsegu 10 učnih ur. 

Temeljila je na pristopu poučevanja z zgodbami, izbrane knjige za didaktično obravnavo v 

razredu pa so bila dela britanske avtorice Julie Donaldson: The Gruffalo, The Gruffalo's Child 

in Room on the Broom (Donaldson, 2003; Donaldson, 2008; Donaldson, 2014). 

V postopek zbiranja podatkov sem vključila tudi mnenje učencev in učiteljice angleščine, ki 

je bila prisotna pri urah. Mnenje učiteljice sem pridobila s pogovorom po vsaki izpeljani uri, 

mnenje učencev pa s preprostim vprašalnikom. Učenci so po vsaki uri dobili listič s tremi 

obrazi (nasmejan, neodločen, žalosten) in njihova naloga je bila pobarvati obraz, ki je najbolj 

ustrezal njihovemu razpoloženju med uro. Mnenja učencev sem zbirala tako po urah, ki sem 

jih le opazovala, kot tudi po urah, ki sem jih vodila. Zavedam se, da je na mnenja vplivalo 

tudi to, da jih poučuje druga učiteljica, in bom to upoštevala pri analizi zbranih podatkov. 
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– PRIPRAVA NA IZVEDBO UČNIH UR 

Na izvedbo učnih ur sem se pripravila po navedenih korakih: 

1. korak: izbira slikanic  

Opomba: Zgodbo Room on the Broom sem prilagodila, zato da je primernejša za učence, ki so 

v svojem prvem letu učenja angleščine kot tujega jezika (prilagojeno besedilo na str. 102). 

2. korak: določitev ciljev 

3. korak: oblikovanje dejavnosti za vključitev aktivnega sodelovanja 

4. korak: zapis učnih priprav (priloga 4) 

– POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, pridobljene z opazovalnimi listi pred začetkom izvajanja akcijske raziskave, sem 

primerjala s podatki, zbranimi med izvajanjem raziskave z vprašalniki za samoevalvacijo. 

Razlike sem analizirala na podlagi zastavljenih ciljev. Ključne komentarje učiteljice sem 

zapisala v pisni obliki in pri analizi izpostavila njeno mnenje o na zgodbah temelječem 

pristopu. Mnenja učencev, zbrana z vprašalniki (lističi z obrazi), sem prav tako analizirala na 

podlagi zastavljenih ciljev raziskave. Celotna analiza temelji na pregledu zbranih podatkov.  

Rezultati in analiza 

1. vprašanje: Katere spremembe se pojavijo v aktivnem sodelovanju pri pouku in 

aktivnem usvajanju tujega jezika po vpeljavi na zgodbah temelječega pristopa? 

Analiziramo spremenljivke in trditve:  

– Uporabljeni učni pripomočki; 

– Postavitev miz; 

– Aktivno sodelovanje učencev; 

– Učenci aktivno odgovarjajo na vprašanja; 

– Naloge in aktivnosti pri pouku so različne in pestre (popoln telesni odziv, igra vlog, 

petje …); 

– Aktivnosti nagovarjajo različne čutne kanale; 

– Gradiva spodbujajo aktivno sodelovanje učencev; 

– Pouk poteka v različnih učnih oblikah; 

– Pouk spodbuja učence k samostojni rabi tujega jezika; 

– Pri pouku učenci večinoma ponavljajo za učiteljem in ne uporabljajo samostojno 

tujega jezika; 

– Pouk poteka v primernem tempu (dovolj časa za razmišljanje, več krajših  

dejavnosti …); 

– Zahtevnost aktivnosti ustreza razvojni stopnji učencev; 

– Pri pouku so nepotrebna mašila za neproduktivno izkoriščen čas (brezciljno barvanje, 

reševanje več podobnih nalog, prepevanje pesmic, igranje iger v nedogled …); 

– Delež govorjenja učitelja v primerjavi z učenci pri učni uri. 
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– Uporabljeni učni pripomočki 

Pred izvedbo raziskave je učiteljica pri vseh opazovanih urah uporabljala učbenik, zvezek, 

barvice, slikovne kartice, računalnik, radio in interaktivno tablo, pri eni od ur pa je poleg 

tega uporabila še bingo kartico. 

Med raziskavo nisem uporabljala učbenika in zvezka, uporabljala pa sem računalnik, 

interaktivno tablo, knjige The Gruffalo, The Gruffalo's Child, Room on the Broom, Zverjasec, 

Zverjašček in Bi se gnetli na tej metli?, slikovne kartice, video posnetke (The Gruffalo Song, 

The Gruffalo's Child Song), besedila pesmi (The Gruffalo Song, Room on the Broom), žogico, 

plastenko, sponke, zgodbe v krogu, maske, lov na zverjasca kartice in lističe, časopisne zvitke, 

bingo lističe, barvice, vrv, lepilni trak, preveze, ilustracije iz knjig, igralno podlago, igralno 

kocko, figurice, animirana filma The Gruffalo's Child in Room on the Broom, metlo, 

čarovniški klobuk, pentljo, čarobno palico, domine in naprstne lutke. 

Delovne liste sem uporabljala le za domače naloge (povezovanje pik, urejanje zaporedja, 

labirint, povezovanje lastnosti, izrezovanje naprstnih lutk).  

– Postavitev miz 

Pred izvedbo raziskave je bila postavitev miz v učilnici v obliki podkve, med raziskavo pa so 

bile mize umaknjene ob stene učilnice in jih pri urah nismo uporabljali. Kadar je aktivnost 

zahtevala, da učenci sedijo, so sedeli na tleh učilnice v krogu ali prosto na sredini. 

– Aktivno sodelovanje učencev  (1–5; 1 – neaktivni; 5 – zelo aktivni) 

Pred izvedbo raziskave je bila povprečna ocena pri dejavnostih vseh opazovanih ur 2,7. 

Učenci so bili najbolj aktivni pri igri bingo in pri odgovarjanju na vprašanja, najmanj pa pri 

gledanju risanke. Med raziskavo je bila združena ocena tako moje samoevalvacije kot tudi 

učiteljičinega opazovanja 4,6. Učenci so bili aktivni pri skorajda vseh dejavnostih, manj 

aktivna je bila le dejavnost poslušanja zgodbe. 

– Učenci aktivno odgovarjajo na vprašanja. (popolnoma drži/drži/niti drži niti ne drži/ne 

drži/sploh ne drži) 

Pred izvedbo raziskave sem vse opazovane učne ure ocenila z »drži«, to je veljalo za večino 

učencev. Med raziskavo je bila ocena enaka. Razlog, zakaj ocena niti pri opazovanju niti med 

raziskavo ni bila »popolnoma drži«, je ta, da nekaj učencev na vprašanja ni aktivno 

odgovarjalo, ampak so bili zgolj poslušalci, oziroma so redko odgovorili na katero od 

vprašanj. 

– Naloge in aktivnosti pri pouku so različne in pestre (popoln telesni odziv, igra vlog, 

petje …). (popolnoma drži/drži/niti drži niti ne drži/ne drži/sploh ne drži) 

Pred izvedbo raziskave je bila različnost in pestrost nalog ter aktivnosti ocenjena z »ne drži« 

ali pa »sploh ne drži«. Med izvedenimi dejavnostmi pred izvedbo raziskave so bile: 

poimenovanje slikovnih kartic, poslušanje zgodbe, odgovarjanje na vprašanja o zgodbi, 

lepljenje nalepk v učbenik, risanje in barvanje v zvezek (nevodeno in vodeno), ogled 
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videoposnetka pesmi in poslušanje pesmi (brez petja), ogled risanke, štetje sličic ter zapis 

števila v učbenik. 

Izbira nalog in aktivnosti ni bila raznolika, ponavljale so se enake naloge in večji del ur so 

učenci presedeli za mizami. Pri tem so ali opazovali interaktivno tablo, na kateri se je 

predvajala pesem ali risanka, ali pa so reševali naloge v učbenike in zvezke. Naloge so bile 

nevodene in so od njih zahtevale risanje, barvanje, lepljenje nalepk ali pa štetje ter zapis 

števila. Aktivnost, ki je tu izstopala, je bila igra bingo, kjer so se učenci usedli v krog na tla 

učilnice ter skupinsko sodelovali pri igri. Učiteljica je naštevala besede, učenci pa so skupaj 

imeli en listič s sličicami. Te so morali prekriti takrat, ko so zaslišali besedo, ki je ustrezala 

kateri od sličic.  

Med drugo opazovana uro sem zapisala opombo: »Med igro bingo so učenci nemirni, zato 

jim učiteljica da za kazen počepe in tek na mestu. Učence aktivnost nasmeji in se ne želijo 

ustaviti.« Opombo tu izpostavljam zato, ker je nazorno prikazala stanje neaktivnosti pri pouku 

angleščine. 

Med tretjo opazovano uro sem zapisala opombo: »Učenci celotno učno uro sedijo za mizami, 

35 minut te ure rišejo in barvajo v zvezke. Vmes eden od učencev zaradi povzročanja nemira 

za kazen dobi 30 počepov, da se umiri. Ko konča, dvigne roko približno 10 drugih učencev, ki 

povejo, da oni želijo enako kazen.« Opombo tu izpostavljam zato, ker nazorno prikazuje 

neaktivnost učencev pri pouku angleščine. 

Med raziskavo je bila različnost in pestrost nalog ter aktivnosti ocenjena s »popolnoma drži«. 

Med izvedenimi dejavnostmi so bile: prikaz besedišča z gibi, pogovor o naslovnici, 

interpretativno branje, izražanje doživetij in mnenj, vprašanja o vsebini, pogovor o sporočilu 

zgodbe, iskanje skritih besed, petje, ples, urejanje zaporedij, ciljanje z žogico (igra »Zadeni 

besedo«), vrtenje plastenke, iskanje rim, pripovedovanje, igra vlog, »Lov na zverjasca«, 

odkrivanje ilustracije, različna tekmovanja v prepoznavanju besedišča (igri »Časopisni 

zvitki« in »Stop!«), bingo, »Pripni miški rep«, ogled videa, lovljenje miši (igra »Si ti velika 

grozna miš?«), namizna igra, popoln telesni odziv (igra »Pogum – strah«), iskanje ilustracij, 

slepe miši (igra »Kje si, velika grozna miš?«), spomin, podajanje, oponašanje, naštevanje, 

dirka do predmetov (igra »Dirka«), kotaljenje žogice, domine, pantomima, iskanje napak v 

zgodbi, muzikal, metanje kock, poimenovanje besed, primerjava angleških verzij zgodb s 

slovenskimi in kviz. Za domače naloge pa so učenci dobili dejavnosti, kot so povezovanje, 

izrezovanje in lepljenje, iskanje poti v labirintu ter barvanje. 

– Aktivnosti nagovarjajo različne čutne kanale. (popolnoma drži/drži/niti drži niti ne 

drži/ne drži/sploh ne drži) 

Pred izvedbo raziskave sem dve opazovani učni uri ocenila z »niti drži niti ne drži«, eno pa z 

oceno »drži«. Čutna kanala, ki sta bila nagovorjena, sta bila predvsem vizualni in slušni, pri 

eni uri pa tudi kinestetični zaradi igre bingo.  

Med raziskavo je bilo nagovarjanje različnih čutnih kanalov ocenjeno z »drži«. Vid in sluh sta 

bila čutna kanala, ki sta bila pri aktivnostih najbolj nagovorjena, tema dvema je sledil otip. 

Vonj in okus nista bila nagovorjena. 
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– Gradiva spodbujajo aktivno sodelovanje učencev. (popolnoma drži/drži/niti drži niti 

ne drži/ne drži/sploh ne drži) 

Pred izvedbo raziskave sem vse opazovane učne ure ocenila z »ne drži«. Kot komentar sem 

dodala, da so nekatera gradiva vseeno spodbujala aktivno sodelovanje. To drži za slikovne 

kartice, bingo kartico in pesem, ki so jo učenci poslušali ter jo nekateri samodejno začeli 

mrmrati. Pesmi pa učiteljica ni uporabila kot gradivo za petje, ampak za poslušanje. V tem 

primeru je gradivo spodbujalo aktivnost, sama po sebi pa dejavnost ni bila aktivno 

naravnana.  

Med raziskavo so bile vse učne ure ocenjene s »popolnoma drži«. Gradiva so v večini vsa 

spodbujala aktivnost, tista, ki so najbolj spodbujala aktivno sodelovanje učencev, pa so bila 

interaktivna tabla, slikovne kartice, knjige, maske, domine, igralna podlaga, bingo lističi in 

konkretni predmeti iz zgodbe Room on the Broom – metla, čarovniški klobuk, pentlja ter 

čarobna palica. 

– Pouk poteka v različnih učnih oblikah. (popolnoma drži/drži/niti drži niti ne drži/ne 

drži/sploh ne drži) 

Pred izvedbo raziskave sem vse opazovane učne ure ocenila z »drži«. Pouk je potekal v 

frontalni in individualni učni obliki. Med raziskavo je bila različnost učnih oblik ocenjena z 

»drži« ali pa »popolnoma drži«. Pouk je potekal v frontalni, individualni in skupinski učni 

obliki, potekalo pa je tudi delo v parih. 

– Pouk spodbuja učence k samostojni rabi tujega jezika. (popolnoma drži/drži/niti drži 

niti ne drži/ne drži/sploh ne drži) 

Pred izvedbo raziskave sem eno opazovano učno uro ocenila z »niti drži niti ne drži«, dve pa z 

»ne drži«. Izvedene dejavnosti so bile zastavljene neaktivno in so spodbujale predvsem 

ponavljanje za učiteljico. Tu je izstopalo le odgovarjanje na vsebinska vprašanja po 

poslušanju zgodbe.  

Med raziskavo so bile učne ure ocenjene z »niti drži niti ne drži« in »drži«. Dejavnosti, ki so 

samostojno rabo tujega jezika najbolj spodbujale, so bile pogovor o naslovnici, izražanje 

doživetij in mnenj, vprašanja o vsebini zgodbe, pogovor o sporočilu zgodbe, urejanje 

zaporedij, iskanje napak v zgodbi, primerjava angleških verzij zgodb s slovenskimi in kviz. 

– Pri pouku učenci večinoma ponavljajo za učiteljem in ne uporabljajo tujega jezika 

samostojno. (popolnoma drži/drži/niti drži niti ne drži/ne drži/sploh ne drži) 

Pred izvedbo raziskave sem eno opazovano učno uro ocenila z »niti drži niti ne drži«, dve pa z 

»drži«. V večini so bile izvedene dejavnosti zastavljene neaktivno in so spodbujale predvsem 

ponavljanje za učiteljico.  

Med raziskavo so bile učne ure ocenjene z »niti drži niti ne drži« in »ne drži«. Poleg 

ponavljanja so dejavnosti med poukom spodbujale tudi samostojno rabo tujega jezika 

(pogovarjanje, odgovarjanje na vprašanja, urejanje, primerjanje …). 
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– Pouk poteka v primernem tempu (dovolj časa za razmišljanje, več krajših  

dejavnosti …). (popolnoma drži/drži/niti drži niti ne drži/ne drži/sploh ne drži) 

Pred izvedbo raziskave sem dve opazovani učni uri ocenila s »sploh ne drži« in eno z »ne 

drži«. V večini so bile dejavnosti predolge, risanje in barvanje je pri eni od učnih ur trajalo 

35 minut. Tudi lepljenje nalepk v učbenike je zavzelo 10 minut časa, prav tako ogled risanke, 

kljub temu, da je bil jezik, uporabljen v risanki, prezahteven za učence. Ogledana risanka je 

bila drugačna verzija zgodbe, ki so jo obravnavali pri pouku, o razlikah med verzijama pa se 

niso pogovorili. Primerno kratke dejavnosti so bile poimenovanje slikovnih kartic, ki jih je 

učiteljica pokazala na začetku ure, in poslušanje pesmi. Pri poimenovanju slikovnih kartic je 

učiteljica dala dovolj časa vsakemu učencu za razmislek.  

Med raziskavo je bila primernost tempa pouka ocenjena s »popolnoma drži«. Pouk je 

sestavljajo več krajših dejavnosti, dejavnost, ki pa je izstopala v dolžini, je bilo 

pripovedovanje. Ko sem postavljala vprašanja, sem učencem dala dovolj časa za razmislek in 

odgovor. 

– Zahtevnost aktivnosti ustreza razvojni stopnji učencev. (popolnoma drži/drži/niti drži 

niti ne drži/ne drži/sploh ne drži) 

Pred izvedbo raziskave sem vse opazovane učne ure ocenila z »ne drži«. Dejavnosti so bile 

večkrat preveč enostavne za razvojno stopnjo učencev. Štetje, risanje, barvanje in lepljenje so 

bile tiste, ki jih tu lahko najbolj izpostavim, saj so se učenci barve in števila naučili že na 

začetku šolskega leta.  

Med raziskavo je bila zahtevnost aktivnosti za razvojno stopnjo učencev ocenjena z »drži« in 

»popolnoma drži«. Aktivnosti so bile v večini primerne razvojni stopnji učencev, k napredku 

pa so spodbujale predvsem tiste, pri katerih so morali učenci izraziti lastno mnenje o 

dogajanju v zgodbah in sporočilih zgodb. 

– Pri pouku so nepotrebna mašila za neproduktivno izkoriščen čas (brezciljno barvanje, 

reševanje več podobnih nalog, prepevanje pesmic, igranje iger v nedogled …). 

(popolnoma drži/drži/niti drži niti ne drži/ne drži/sploh ne drži) 

Pred izvedbo raziskave sem vse opazovane učne ure ocenila z »drži«. Najbolj neproduktivno 

je bil izkoriščen čas predvsem za barvanje, ki je zasedlo prevelik del učnih ur. Ob tej 

dejavnosti se prav tako ni izpolnjeval noben cilj iz učnega načrta tujega jezika v prvem 

razredu.  

Med raziskavo so bile učne ure ocenjene z »ne drži« in »sploh ne drži«. Aktivnosti so bile v 

večini krajše in so se hitro menjavale, prav tako pa so bile zastavljene za doseganje različnih 

učnih ciljev. 
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– Delež govorjenja učitelja v primerjavi z učenci pri učni uri.  

(100–76 %/75–51 %/50–26 %/25–0 %) 

Pred izvedbo raziskave je bil delež govorjenja učiteljice v primerjavi z učenci 100–76 %. To 

je veljalo za vse opazovane učne ure. Učiteljica je dajala navodila in postavljala vprašanja, 

učenci pa so na zastavljena vprašanja odgovarjali s kratkimi enobesednimi odgovori  

(npr.: »Yes«; »No«; »Dog«; »Cat«; »Red«). 

Med raziskavo je bil delež mojega govorjenja v primerjavi z učenci 100–76 % ali pa  

75–51 %. Ta delež je bil odvisen od izbire dejavnosti za tisto učno uro. Ko so učenci izvajali 

igro vlog ter po predlogi odgovarjali na vprašanja s celimi stavki, je bil delež njihovega 

govorjenja večji.  

Če torej odgovorimo na prvo raziskovalno vprašanje: »Katere spremembe se pojavijo v 

aktivnem sodelovanju pri pouku in aktivnem usvajanju tujega jezika po vpeljavi na zgodbah 

temelječega pristopa?«, lahko ugotovimo, da je bilo po vpeljavi na zgodbah temelječega 

pristopa uporabljenih veliko več učnih pripomočkov, ki so bili tudi veliko bolj raznoliki. 

Postavitev miz v razredu je bila popolnoma spremenjena, zato da so učenci imeli več prostora 

za gibanje in niso sedeli pri miru. V povprečju so aktivneje sodelovali pri pouku. Naloge in 

aktivnosti pri pouku so bile dosti bolj raznolike in pestre, učenci pa so tudi aktivneje 

odgovarjali na vprašanja. Aktivnosti so poleg v večini vizualnega in slušnega čutnega kanala 

precej bolj nagovarjale tudi kinestetični čutni kanal. Tudi gradiva so bila zaslužna za 

aktivnejše sodelovanje učencev, pouk pa je poleg frontalne in individualne učne oblike 

potekal še v skupinski učni obliki ter v delu v parih. Na zgodbah temelječ pristop je učence 

precej bolj spodbujal k samostojni rabi tujega jezika in ne zgolj ponavljanju. V tem primeru je 

seveda treba upoštevati, da je razumljivo, da so pri pouku angleščine v prvem razredu v 

večjem delu odzivi učencev krajši in enobesedni. Pred uvedbo na zgodbah temelječega 

pristopa so bila pri pouku prisotna nepotrebna mašila za neproduktivno izkoriščen čas, po 

uvedbi pa so bile aktivnosti v večini krajše in so se hitro menjavale, zastavljene so bile tudi z 

namenom doseganja različnih učnih ciljev. V povprečju je bil delež govorjenja učencev v 

primerjavi z učiteljem večji, vendar je to ponovno spremenljivka, ki v prvem razredu nima 

večjega pomena. Tu se učenci namreč prvič srečajo s tujim jezikom in ga zato v veliki večini 

še ne znajo samostojno uporabljati.  

2. vprašanje: Katere spremembe se pojavijo pri odnosu, ki ga imajo v raziskavo 

vključeni učenci do učenja tujega jezika po vpeljavi na zgodbah temelječega pristopa? 

Analiziramo spremenljivki in trditev: 

– Odnos učencev 

– Splošno vzdušje v razredu, obnašanje učencev 

– Učenci dajejo predloge, kažejo zanimanje. 
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– Odnos učencev (Z/N; Z – večinoma izkazujejo zanimanje, N – večinoma izkazujejo 

nezanimanje) 

Pred izvedbo raziskave so učenci pri večini dejavnosti učenci sodelovali z zanimanjem. Pri 

prvi opazovani učni uri je bilo z oceno »Z« ocenjenih pet od sedmih dejavnosti, pri drugi so 

bile tako ocenjene tri od sedmih dejavnosti, pri zadnji opazovani uri pa je bilo vseh pet 

izvedenih dejavnosti ocenjenih z »Z«. Izstopala je torej druga ura, ki sem jo že izpostavila kot 

uro, pri kateri so učenci ves čas sedeli za mizami in 35 minut učne ure risali ter barvali. Tu 

sicer so sodelovali, vendar so vmes hodili po razredu, se pogovarjali, bili nemirni na svojih 

sedežih, nekateri pa so tudi prerisovali od svojih sosedov. 

Med raziskavo so učenci pri skorajda vseh dejavnostih sodelovali z zanimanjem. Tu je 

izstopala le namizna igra, pri kateri so bili učenci razdeljeni v štiri skupine. Obe z učiteljico 

sva opazili, da učenci, katerih skupina je morala čakati, da pride na vrsto za met kocke, v 

tistem trenutku niso zbrano sledili. To lahko trdim za večino učencev, vseeno pa so bili tudi 

nekateri posamezniki, ki so igro v celoti pozorno spremljali.  

– Splošno vzdušje v razredu, obnašanje učencev 

Pred izvedbo raziskave je bilo pri dejavnostih večinoma nemirno vzdušje. Učenci so se med 

seboj pogovarjali, vendar pa so navodilom sledili in v večini sodelovali. Tu so izstopali le 

nekateri učenci, ki niso želeli sodelovati in so povzročali hujši nemir. Učence je učiteljica 

večkrat morala miriti, da je prišla do besede in da so se učenci osredinili nanjo ter na 

aktivnost, ki je potekala. 

Med raziskavo je bilo vzdušje zelo živahno, učenci so pri pouku aktivno sodelovali. Da bi 

prišli na vrsto pri kateri od iger, so se postavljali v ospredje. Pri veliki večini iger so želeli 

sodelovati vsi učenci z izjemo dveh posameznikov, ki želje po sodelovanju pri nekaterih 

dejavnostih nista pokazala. Učence sem večkrat morala miriti, vendar je bilo to v skorajda 

vseh primerih opozarjanje zaradi preglasnega smeha, navijanja, komentarjev med igrami in 

podobnih pripomb, ki so bile v povezavi z vsebino ure. Zdi se mi pomembno, da na tej točki 

omenim, da so bile v teh primerih pripombe vedno pozitivne. Obe z učiteljico sva opazili 

veselje večine učencev do sodelovanja pri vseh dejavnostih. 

– Učenci dajejo predloge, kažejo zanimanje. (popolnoma drži/drži/niti drži niti ne 

drži/ne drži/sploh ne drži) 

Pred izvedbo raziskave sem opazovane učne ure ocenila z »niti drži niti ne drži«. Učenci 

namreč so kazali zanimanje za večino aktivnosti, priložnosti za izrazitev svojih predlogov pa 

niso dobili. 

Med raziskavo so bile učne ure ocenjene s »popolnoma drži« in »drži«. Učenci so za 

aktivnosti kazali veliko zanimanje, svoje predloge pa so izražali pri prikazu obravnavanega 

besedišča z gibi, pogovoru o naslovnici, izražanju doživetij in mnenj, pogovoru o sporočilu 

zgodbe, iskanju skritih besed, igri vlog in pantomimi. 
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Če odgovorimo na drugo raziskovalno vprašanje: »Katere spremembe se pojavijo pri odnosu, 

ki ga imajo v raziskavo vključeni učenci do učenja tujega jezika po vpeljavi na zgodbah 

temelječega pristopa?«, lahko ugotovimo, da so učenci že pred uvedbo novega pristopa 

poučevanja sodelovali z zanimanjem, vendar pa so po uvedbi novega pristopa veliko bolj 

izražali svoje zanimanje za pouk ter tudi bolj zbrano sledili pouku. Splošno vzdušje v razredu 

in obnašanje učencev je bilo po vpeljavi na zgodbah temelječega pristopa živahnejše, učenci 

so tudi večkrat postali nemirni, ko so želeli sodelovati pri kateri od iger. Poleg tega so se 

spremembe v odnosu učencev pokazale še v količini smeha in navijanja, povečalo pa se je 

tudi število komentarjev med igrami. Veselje ob sodelovanju pri pouku je bilo zelo očitno, 

učenci so dajali več svojih predlogov. Tu je treba poudariti, da so bile že aktivnosti 

zastavljene tako, da je bilo izražanje predlogov od njih zahtevano. 

3. vprašanje: Kakšno je mnenje učencev in učiteljice angleščine o na zgodbah 

temelječem pristopu k poučevanju angleščine? 

Analiziramo mnenje učiteljice in mnenje učencev. 

– Mnenje učiteljice 

Učiteljica je na splošno opazila večje zanimanje za aktivno sodelovanje učencev pri pouku 

angleščine. Pozitivno je bila presenečena nad učinkom motivacije, ki so ga k pouku 

doprinesle izbrane slikanice. Nove aktivnosti, ki jih do moje izvedbe v razredu ni poznala, so 

ji bile všeč. Posebej je izpostavila dejstvo, da je dobro, da se dejavnosti navezujejo na zgodbo 

in skupaj z njo povežejo učno uro v smiselno celoto. Dejavnost, ki ji je bila najbolj všeč, je bil 

muzikal, poudarila pa je tudi vse aktivnosti, ki so vsebovale gibanje. Pri teh aktivnostih so 

učenci namreč najbolj aktivno sodelovali pri urah. Sama bo poskusila vključiti gibanje pri 

učenju besedišča, preizkusila pa bo tudi muzikal in igro vlog. Prav tako ji je bila všeč še 

primerjava angleških verzij zgodb s slovenskimi ter iskanje napak v zgodbi. Kot najmanj 

uspešno je izpostavila igro, pri kateri so se učenci lovili (»Si ti velika grozna miš?«). Nekateri 

učenci so pri tej igri namreč zelo glasno navijali, kar je bilo moteče. Tu je učiteljica omenila 

tudi velikost učilnice, ki je bila za igro premajhna – če bi bila večja ali pa če bi aktivnost 

izvajali na šolskem igrišču, bi se tej težavi uspešno izognili. Kot negativno je močno 

izpostavila dejstvo, da pri pouku učenci niso uporabljali učbenikov oziroma delovnih 

zvezkov. Njena utemeljitev je bila, da starši v tem primeru ne vedo, kaj točno učenci pri 

pouku angleščine obravnavajo. Kot pozitivno stran tega dejstva pa je omenila, da učenci na ta 

način niso prezaposleni z risanjem, barvanjem in povezovanjem. Na tej točki je prišla do 

zaključka, da bi bilo verjetno najbolje, če bi učenci imeli učbenike, vendar bi jih uporabljali le 

za domače naloge. 
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– Mnenje učencev 

Tabela 4: Mnenja učencev o posameznih učnih urah pred vpeljavo na zgodbah temelječega pristopa 

Učna ura Število učencev 

(21) 

Pozitivno 

mnenje (  ) 
Neodločeno 

mnenje (  ) 

Negativno 

mnenje (  ) 

1. 19 6 11 2 

2. 20 7 11 2 

3. 20 7 10 3 

Povprečje  19,67 6,67 10,67 2,33 

 

Grafikon 1: Mnenja učencev o posameznih urah angleščine pred vpeljavo na zgodbah temelječega 
pristopa 

 

Pred vpeljavo na zgodbah temelječega pristopa je bilo v povprečju pri učni uri prisotnih  

20 učencev od 21-ih. Od tega je v povprečju 7 učencev izbralo nasmejan obraz (pozitivno 

mnenje), 11 neodločenega (neodločeno mnenje) in 2 učenca žalostnega (negativno mnenje). 

Kot je razvidno iz grafikona, je razmerje med mnenji učencev približno enako pri vseh treh 

učnih urah. 

  

6 7 7

11
11 10

2
2 3

0

5

10

15

20

25

1. ura 2. ura 3. ura

Mnenja učencev o posameznih urah angleščine pred vpeljavo na 
zgodbah temelječega pristopa

Negativno :(

Neodločeno :I

 Pozitivno :)



60 

 

Tabela 5: Mnenja učencev o posameznih učnih urah po vpeljavi na zgodbah temelječega pristopa 

Učna ura Število učencev 

(21) 

Pozitivno 

mnenje (  ) 
Neodločeno 

mnenje (  ) 

Negativno 

mnenje (  ) 

1. 19 17 1 1 

2. 21 15 4 2 

3. 20 16 2 2 

4. 20 19 1 0 

5. 18 16 1 1 

6. 16 16 0 0 

7. 20 20 0 0 

8. 21 16 3 2 

9. 20 19 0 1 

10. 19 16 3 0 

Povprečje  19,4 17 1,5 0,9 

 

Grafikon 2: Mnenja učencev o posameznih urah angleščine po vpeljavi na zgodbah temelječega 
pristopa 

 

Po vpeljavi na zgodbah temelječega pristopa je bilo v povprečju pri učni uri prisotnih 

19 učencev od 21-ih. Od tega je v povprečju 17 učencev vsako učno uro izbralo nasmejan 

obraz, 2 neodločenega in 1 učenec žalostnega. Kot je razvidno iz grafikona, je razmerje med 

mnenji učencev približno enako pri vseh desetih učnih urah. Negativno izstopa druga ura, pri 

kateri je bil delež neodločenih učencev med vsemi desetimi urami največji (4). Pri tej uri je 

bilo tudi najmanj pozitivnih mnenj (15). Pozitivno pa izstopata šesta in sedma ura, pri katerih 

so vsi učenci izbrali nasmejan obraz (16 od 16-ih in 20 od 20-ih). 
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Grafikon 3: Primerjava deleža pozitivnega mnenja učencev o uri angleščine pred in po uvedbi na 
zgodbah temelječega pristopa 

 

Pred uvedbo na zgodbah temelječega pristopa je bilo pozitivnih 20 od 59 skupno zbranih 

mnenj (33,90 %). Po uvedbi na zgodbah temelječega pristopa pa je bilo pozitivnih mnenj 170 

od skupno 194 (87,60 %). 

Grafikon 4: Primerjava deleža neodločenega mnenja učencev o uri angleščine pred in po uvedbi na 
zgodbah temelječega pristopa 
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Pred uvedbo na zgodbah temelječega pristopa je bilo neodločenih 32 od 59 skupno zbranih 

mnenj (54,20 %). Po uvedbi na zgodbah temelječega pristopa pa je bilo neodločenih mnenj 15 

od skupno 194 (7,70 %). 

Grafikon 5: Primerjava deleža negativnega mnenja učencev o uri angleščine pred in po uvedbi na 
zgodbah temelječega pristopa 

 

Pred uvedbo na zgodbah temelječega pristopa je bilo negativnih 7 od 59 skupno zbranih 

mnenj (11,90 %). Po uvedbi na zgodbah temelječega pristopa pa je bilo negativnih mnenj 9 od 

skupno 194 (4,60 %). 

Če odgovorimo na tretje raziskovalno vprašanje: »Kakšno je mnenje učencev in učiteljice 

angleščine o na zgodbah temelječem pristopu k poučevanju angleščine?«, lahko ugotovimo, 

da je bil na zgodbah temelječ pristop pri učencih zelo dobro sprejet. Kar 87,60 % vseh zbranih 

mnenj učencev je bilo pozitivnih, torej so se učenci med učenjem angleščine počutili dobro. 

Če to primerjamo z odstotnim deležem pozitivnih mnenj pred uvedbo novega pristopa  

(33,90 %), je razlika med pristopoma 53,70 %. Ob tem pa moramo upoštevati, da je na 

mnenja vplivalo tudi to, da jih poučuje druga učiteljica. Ni torej nujno, da je do tako velike 

razlike prišlo samo zaradi spremembe pristopa k poučevanju. Na zgodbah temelječ pristop je 

bil všeč tudi redni učiteljici angleščine, ki je bila nad učinkom motivacije slikanic pozitivno 

presenečena, pohvalila pa je tudi aktivnejše sodelovanje učencev.   
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4 SKLEP 

Spoznali smo, kako pomembno vlogo igrajo zgodbe pri učenju tujih jezikov v otroštvu, če se 

učitelj seveda odloči uporabiti na zgodbah temelječo metodologijo poučevanja. Izbrane 

razloge, zakaj je zgodbe priporočljivo uporabiti pri pouku tujega jezika, sem preverila v 

akcijski raziskavi. Poseben poudarek sem dala na motivacijo učencev, aktivno sodelovanje 

učencev pri pouku in njihovo zanimanje za učenje tujega jezika.  

Pri odgovorih na zastavljena raziskovalna vprašanja smo ugotovili, da so po vpeljavi na 

zgodbah temelječega pristopa učenci aktivneje sodelovali pri urah angleščine. Zaradi izbora 

dejavnosti so bili tako gibalno bolj dejavni pri pouku, aktivno pa so uporabljali tudi več tujega 

jezika. Novo uveden pristop je učence precej bolj spodbujal k samostojni rabi tujega jezika ter 

ne zgolj k ponavljanju. Učenci so po uvedbi na zgodbah temelječega pristopa veliko bolj 

izražali svoje zanimanje za pouk ter tudi bolj zbrano in z veseljem sledili pouku. Nov pristop 

je bil učencem v veliki večini všeč, znižal pa se je tudi odstotek učencev, ki se med poukom 

angleščine niso počutili dobro. Redna učiteljica angleščine je bila z na zgodbah temelječo 

metodologijo poučevanja v razredu zadovoljna, predvsem pa je bila pozitivno presenečena 

nad učinkom motivacije, ki so ga k pouku doprinesle zgodbe, in aktivnostjo učencev.  

Če pogledamo rezultate in interpretacijo raziskave, lahko ugotovimo, da je bil glavni cilj 

magistrskega dela dosežen. Uspešno sem spodbudila aktivno sodelovanje učencev in njihovo 

zanimanje za pouk angleščine, to pa sem dosegla z uvedbo na zgodbah temelječega pristopa. 

Na tej točki je smiselno omeniti omejitve izpeljane raziskave in možne izboljšave. Vsekakor 

bi raziskava imela večjo veljavnost, če bi trajala dlje časa in bi zajemala večji vzorec. V tem 

primeru bi bilo mogoče ubrati dve poti – ali bi obravnavo izbranih treh slikanic razširili ali pa 

bi v raziskavo vključili dodatne slikanice. Dobro bi bilo tudi, če bi opazovalne liste med 

učnimi urami izpolnjeval tretji učitelj oziroma učiteljica, ki ne poučuje angleščine v razredu, v 

katerem se raziskava izvaja. Ena od možnih izboljšav bi bila lahko tudi ta, da bi učence 

posamično intervjuvala. Tako bi dobila boljši vpogled v to, kaj si mislijo o na zgodbah 

temelječi metodologiji poučevanja, katere dejavnosti so jim bile najbolj oziroma najmanj 

všeč, zakaj je temu tako, in kaj bi še sami spremenili ali dodali.  

Pomembno je, da se učitelji zavedamo, kako močno sredstvo za učenje tujega jezika je 

pripovedovanje zgodb. Na zgodbah temelječ pristop k poučevanju morda res vzame več časa, 

vendar rezultati tako moje raziskave, kot tudi raziskav, omenjenih v teoretičnih izhodiščih, 

nakazujejo, da je trud učitelja poplačan. Upam, da bodo rezultati magistrskega dela spodbudili 

učitelje angleščine, da bodo tudi sami pripovedovali zgodbe svojim učencem, za zapisano 

teorijo in ustvarjene učne priprave pa pričakujem, da jim bodo pri tem v pomoč.  
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Opazovalni list 

OPAZOVALNI LIST ZA POUK (izbirnega predmeta) ANGLEŠČINE V 1. 

RAZREDU 
 

Datum opazovanja: __________ 

Opazovalka: Ana Stošič 

Število učencev: ________ 

Učbeniški program: My Fairyland 1 – učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika 

 

Pouk angleščine načrtuje in izvaja učiteljica angleščine. Učitelj razrednega pouka ni prisoten 

ne v fazi načrtovanja in ne v razredu. 

 

Uporabljeni učni pripomočki: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Postavitev miz: ______________________________________________________________ 

 

CILJ OPAZOVANJA: Preveriti aktivnost in motiviranost učencev pri pouku angleščine. 

 

Potek učne ure: 
 Dejavnosti Aktivno 

sodelovanje 

učencev 
 (1–5) 

1 – neaktivni 

5 – zelo aktivni 

Odnos 

učencev 
(Z/N) 

Z – večinoma 

izkazujejo 
zanimanje 

N – večinoma 

izkazujejo 
nezanimanje 

Komentarji/ 

opombe 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8  

 

   

9  

 

   

10  
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Splošno vzdušje v razredu, obnašanje učencev: 

___________________________________________________________________________ 

 

Označi s križcem: 

1 popolnoma drži  2 drži  3 niti drži niti ne drži  4 ne drži  5 sploh ne drži 

 

 1 2 3 4 5 Komentarji/opombe 

Učenci aktivno odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

    

 

 

Učenci dajejo predloge, kažejo 

zanimanje. 

 

    

 

 

Naloge in aktivnosti pri pouku so 

različne in pestre (popoln telesni 

odziv, igra vlog, petje …) 

    

 

 

Aktivnosti nagovarjajo različne čutne 

kanale. 
    

 
 

Gradiva spodbujajo aktivno 

sodelovanje učencev. 
    

 
 

Pouk poteka v različnih učnih 

oblikah. 
    

 
 

Pouk spodbuja učence k samostojni 

rabi tujega jezika. 
    

 
 

Pri pouku učenci večinoma 

ponavljajo za učiteljem in ne 

uporabljajo tujega jezika samostojno. 

    

 

 

Pouk poteka v primernem tempu 

(dovolj časa za razmišljanje, več 

krajših dejavnosti …) 

    

 

 

Zahtevnost aktivnosti ustreza razvojni 

stopnji učencev. 
    

 
 

Pri pouku so nepotrebna mašila za 

neproduktivno izkoriščen čas 

(brezciljno barvanje, reševanje več 

podobnih nalog, prepevanje pesmic, 

igranje iger v nedogled …) 

    

 

 

 

Delež govorjenja učitelja v primerjavi z učenci pri učni 

uri. 
100–76 % 75–51 % 50–26 % 25–0 % 

 

Dodatne opombe: 
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Priloga 2: Samoevalvacija po uri 

SAMOEVALVACIJA PO URI (izbirnega predmeta) ANGLEŠČINE V 1. 

RAZREDU 
 

Datum izvedbe: __________ 

Učiteljica: Ana Stošič 

Število učencev: ________ 

 

Uporabljeni učni pripomočki: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Postavitev miz: ______________________________________________________________ 

 

CILJ: Spodbuditi aktivnost in motiviranost učencev pri pouku angleščine z na zgodbah 

temelječo metedologijo poučevanja. 

 

Potek učne ure: 
 Dejavnosti Aktivno 

sodelovanje 

učencev 
 (1–5) 

1 – neaktivni 

5 – zelo aktivni 

Odnos 

učencev 
(Z/N) 

Z – večinoma 
izkazujejo 

zanimanje 

N – večinoma 
izkazujejo 

nezanimanje 

Komentarji/ 

opombe 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8  

 

   

9  

 

   

10  
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Splošno vzdušje v razredu, obnašanje učencev: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Označi s križcem: 

1 popolnoma drži  2 drži  3 niti drži niti ne drži  4 ne drži  5 sploh ne drži 

 

 

 1 2 3 4 5 Komentarji/opombe 

Učenci aktivno odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

    

 

 

Učenci dajejo predloge, kažejo 

zanimanje. 

 

    

 

 

Naloge in aktivnosti pri pouku so 

različne in pestre (popoln telesni 

odziv, igra vlog, petje …) 

    

 

 

Aktivnosti nagovarjajo različne čutne 

kanale. 
    

 
 

Gradiva spodbujajo aktivno 

sodelovanje učencev. 
    

 
 

Pouk poteka v različnih učnih 

oblikah. 
    

 
 

Pouk spodbuja učence k samostojni 

rabi tujega jezika. 
    

 
 

Pri pouku učenci večinoma 

ponavljajo za učiteljem in ne 

uporabljajo tujega jezika samostojno. 

    

 

 

Pouk poteka v primernem tempu 

(dovolj časa za razmišljanje, več 

krajših dejavnosti …) 

    

 

 

Zahtevnost aktivnosti ustreza razvojni 

stopnji učencev. 
    

 
 

Pri pouku so nepotrebna mašila za 

neproduktivno izkoriščen čas 

(brezciljno barvanje, reševanje več 

podobnih nalog, prepevanje pesmic, 

igranje iger v nedogled …) 

    

 

 

 

Delež govorjenja učitelja v primerjavi z učenci pri učni 

uri. 
100–76 % 75–51 % 50–26 % 25–0 % 

 

Dodatne opombe: 
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Priloga 3: Preprost vprašalnik za učence 
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Priloga 4: Učne priprave 

 

PRIPRAVA ŠT. 1 

 

Razred: 1. 

Datum: 6. 3. 2017 

Učna tema: THE GRUFFALO 

Učna oblika: frontalna, individualna 

Učni pripomočki: slikovne kartice, knjiga The Gruffalo, računalnik, interaktivna tabla, slike 

lastnosti zverjasca, video The Gruffalo Song (vir: 

https://www.youtube.com/watch?v=CcCkEpKCLAs), The Gruffalo Song – besedilo in 

akordi, delovni listi 

Splošni učni cilji: 

Učenci: 

- razvijajo zvočno občutljivost jezika in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti 

jezika (ritem, intonacija, izgovarjava); 

- razvijajo strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje,  

- razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 

- razumejo  in  se  odzivajo  na  pogosto  rabljeno  besedišče; 

- razumejo temeljne sporazumevalne funkcije (pozdravi, zahvala, opravičilo ipd.) in se 

odzivajo nanje; 

- spoznavajo  izvirna  besedila  v  tujem  jeziku,  kot  so pesmi, izštevanke, pravljice, 

opisi dogajanj, navodila in   podobno, ter   tako razvijajo  medkulturne  in  

večjezikovne spretnosti/zmožnosti; 

- se odzivajo nebesedno  (mimika,  geste,  igre  vlog  ipd.)  in  besedno (krajši  besedni 

odzivi); 

- preizkušajo spretnosti/zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika; 

- razvijajo osnovne spretnosti/zmožnosti  govornega sporazumevanja in  sporočanja 

(ritmizirajo, pojejo  primerna  izvirna  besedila  v  tujem jeziku,  poimenujejo 

predmete  in opisujejo dogajanje na slikah itn.) 

- uporabljajo  osnovne  vzorce  socialne  interakcije (nebesedno  podporo  v  govoru, 

npr. mimika, geste), jezikovne  označevalce  družbenih  razmerij, npr. pozdrave, 

naslavljanja in nekatere vljudnostne dogovore (npr. zahvala, opravičilo);  

- uzaveščajo osnovne medkulturne značilnosti pri govorjenju v tujem jeziku; 

- se besedno odzovejo na slišano oz. videno; 

- se preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku. 

 

Dodatne opombe: Po koncu ure učenci izpolnijo preprost vprašalnik. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CcCkEpKCLAs
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Stopnja 

 

Aktivnosti Organizacija 

prostora 

Pripomočki  

 

Uvod 

 

5 min 

UVODNA MOTIVACIJA: Predstavitev besedišča 

Ključno besedišče predstavim s slikovnimi karticami (priloga 1). Ob poimenovanju vsake od 

kartic pokažemo tudi določen gib, ki predstavlja besedo na kartici. Uporabim frazo: »This is 

a/an …« 

Besedišče: a mouse, a fox, an owl, a snake, the wood, a house, food, rocks, a lake, a stream. 

 

Sredina 

učilnice 

 

Slikovne 

kartice 

 

Jedrni del 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NAPOVED BESEDILA 

Pokažem knjigo: povemo naslov, avtorico, ilustratorja. »Do you know this story? What's it 

called in Slovene?« 

2. PREMOR PRED BRANJEM – učenci se umirijo ter usmerijo pozornost na 

poslušanje. 

3. INTERPRETATIVNO BRANJE 

Preberem zgodbo, zraven spodbujam učence, da prevedejo ključno besedišče. 

4. ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU – učenci podoživijo besedilo ter uredijo vtise o 

njem. 

5. IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Učence vprašam: »Did you like the story?« 

6. VPRAŠANJA 

»Which animals appear in the story?« 

»Where do the animals live?«  

»What do the fox, the owl and the snake want?« 

»Is the mouse big or small?«; »Is the Gruffalo big or small?« 

»Is the mouse smart?«; »Is the Gruffalo smart?«  

Izpostavimo sporočilo zgodbe: Celo najmanjši in najšibkejši posamezniki so zmožni 

premagati svoje največje in najstrašnejše nasprotnike (ovire v življenju) z domiselnostjo in 

samozavestjo.  

»What is your favourite character? Why?« 

 

Sredina 

učilnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjiga The 

Gruffalo 
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15 min 

 

 

 

 

 

»What would you do, if you were the mouse?« 

Učencem dovolim, da odgovarjajo v slovenščini, ko izražajo svoja mnenja. 

7. IGRA: Kje je lisica?  

Slikovne kartice z uvoda ure položim na sredino kroga, obrnjene navzgor. Ponovno jih 

poimenujemo. Kartice obrnem in jih premešam. Vprašam: »Where is the fox?«  

Posamezni učenci dvigujejo roko in poskusijo odkriti iskano besedo. Igro nadaljujem z 

drugimi besedami. 

8. IGRA: Kaj manjka?  

Slikovne kartice položim na sredino kroga, obrnjene navzgor. Učence pozovem, naj zaprejo 

oči: »Close your eyes and turn around,« in umaknem eno od kartic ter jo skrijem za hrbet. 

Vprašam: »What's missing?« Učenci odprejo oči in poimenujejo kartico, ki manjka.  

Igro stopnjujem tako, da naenkrat skrijem več kartic. 

Če kateri od učencev to želi, lahko prevzame mojo vlogo. 

 

 

 

Krog 

 

 

 

Slikovne 

kartice 

 

Zaključek 

 

5 min 

 

 

 

PESEM: The Gruffalo Song 

Na tabli pokažem slike lastnosti zverjasca (priloga 2). Poimenujemo lastnosti in jih zraven 

»pokažemo« na našem telesu: tusks, claws, teeth, knees, toes, a nose, a tongue, back. 

Pogledamo video The Gruffalo Song. Skupaj zapojemo (priloga 3) in sestavimo preprost ples 

(kazanje na poimenovane dele telesa). 

 

 

 

 

 

DOMAČA NALOGA: Delovni list: reši in pobarvaj (priloga 4). 

 

Krog 

Interaktivna 

tabla 

Računalnik  

Slike lastnosti 

zverjasca 

Video: The 

Gruffalo Song 

The Gruffalo 

Song – 

besedilo in 

akordi 

 

Delovni listi 
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Priloga 1: Slikovne kartice (viri na str. 115) 

         

              

    

 

Priloga 2: Slike lastnosti zverjasca (vir na str. 115) 
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Priloga 3: The Gruffalo Song – besedilo in akordi (vir: 

http://lestitford.macmate.me/daddylongles/guitartabs_files/gruffalowordsandchords.pdf)  

Em B7 Em B7 

He has terrible tusks and terrible claws 

Em D G B7 

And terrible teeth in his terrible jaws 

Em Em B7 B7 

He’s the Gruffalo, Gruffalo, Gruffalo 

Em B7 Em B7 

He’s the Gruffalo. 

Em B7 Em B7 

He has knobbly knees and turned-out toes 

Em D G B7 

And a poisonous wart at the end of his nose 

Em Em B7 B7 

He’s the Gruffalo, Gruffalo, Gruffalo 

Em B7 Em B7 

He’s the Gruffalo. 

Em B7 Em B7 

His eyes are orange, his tongue is black 

Em D G B7 

he has purple prickles all over his back 

Em Em B7 B7 

He’s the Gruffalo, Gruffalo, Gruffalo 

Em Em B7 B7 

He’s the Gruffalo, Gruffalo, Gruffalo 

Em D G Am B7 B7 B7 B7 

He’s the Grr – rr – rr – rr – ruffalo 

Em 

HE’S THE GRUFFALO 

Priloga 4: Delovni list (vir: http://www.gruffalo.com/join-in/activities/) 

 

http://lestitford.macmate.me/daddylongles/guitartabs_files/gruffalowordsandchords.pdf
http://www.gruffalo.com/join-in/activities/
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PRIPRAVA ŠT. 2 

 

Razred: 1. 

Datum: 8. 3. 2017 

Učna tema: THE GRUFFALO 

Učna oblika: frontalna, individualna 

Učni pripomočki: The Gruffalo Song – besedilo in akordi, knjiga The Gruffalo, ilustracije, 

žogica, računalnik, interaktivna tabla, slikovne kartice, plastenka, delovni listi, sponke 

Splošni učni cilji: 

Učenci: 

- razvijajo zvočno občutljivost jezika in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti 

jezika (ritem, intonacija, izgovarjava); 

- razvijajo strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje,  

- razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 

- razumejo  in  se  odzivajo  na  pogosto  rabljeno  besedišče; 

- razumejo temeljne sporazumevalne funkcije (pozdravi, zahvala, opravičilo ipd.) in se 

odzivajo nanje; 

- spoznavajo  izvirna  besedila  v  tujem  jeziku,  kot  so pesmi, izštevanke, pravljice, 

opisi dogajanj, navodila in   podobno, ter   tako razvijajo  medkulturne  in  

večjezikovne spretnosti/zmožnosti; 

- se odzivajo nebesedno  (mimika,  geste,  igre  vlog  ipd.)  in  besedno (krajši  besedni 

odzivi); 

- preizkušajo spretnosti/zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika; 

- razvijajo osnovne spretnosti/zmožnosti  govornega sporazumevanja in  sporočanja 

(ritmizirajo, pojejo  primerna  izvirna  besedila  v  tujem jeziku,  poimenujejo 

predmete  in opisujejo dogajanje na slikah itn.) 

- uporabljajo  osnovne  vzorce  socialne  interakcije (nebesedno  podporo  v  govoru, 

npr. mimika, geste), jezikovne  označevalce  družbenih  razmerij, npr. pozdrave, 

naslavljanja in nekatere vljudnostne dogovore (npr. zahvala, opravičilo);  

- uzaveščajo osnovne medkulturne značilnosti pri govorjenju v tujem jeziku; 

- se besedno odzovejo na slišano oz. videno; 

- se preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku. 

 

Dodatne opombe: Po koncu ure učenci izpolnijo preprost vprašalnik. 
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Stopnja 

 

Aktivnosti Organizacija 

prostora 

Pripomočki  

Uvod 

 

5 min 

Pregled domače naloge. 

UVODNA MOTIVACIJA: Pesem 

Zapojemo The Gruffalo Song in zaplešemo (glej pripravo št. 1). 

Sredina 

učilnice 

The Gruffalo 

Song – 

besedilo in 

akordi 

 

Jedrni del 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

1. PREMOR PRED BRANJEM – učenci se umirijo ter usmerijo pozornost na 

poslušanje. 

2. INTERPRETATIVNO BRANJE PRVEGA DELA ZGODBE – do dela, kjer miš 

sreča zverjasca. 

3. Preberem zgodbo, zraven spodbujam učence, da ponovijo ključne fraze: 

»Where are you going to, little brown mouse?«; »A gruffalo? What's a gruffalo?«; »A 

gruffalo! Why, didn't you know?«; »Where are you meeting him?« 

»Silly old ____ (fox/owl/snake)! Doesn't he know, there's no such thing as a gruffalo?« 

4. UREJANJE ZAPOREDJA  

Ilustracije prvega dela knjige naključno porazdelim v krog. Skupaj jih uredimo po pravilnem 

vrstnem redu v sredini kroga, ob tem poimenujemo, kaj vidimo na vsaki ilustraciji. Vprašam: 

»What happens first? Where is the first picture? What do you see in this picture?« itd. 

5. IGRA: Zadeni besedo  

Nove besede, ki smo jih spoznali pri prejšnji uri, prikažem na tabli. Poimenujemo jih. Nato 

tekmujejo učenci proti meni. Jaz poimenujem eno od besed, naloga učencev pa je, da z 

mehko žogico zadenejo poimenovano besedo. Če jo zadenejo v treh poskusih, je točka za 

njih, v nasprotnem primeru je točka zame. Če je nemir, točka zame. Spodbudim s frazo: 

»Throw the ball.« 

6. IGRA: Vrtenje plastenke 

Slikovne kartice porazdelim v pravilen krog, na sredino kroga položim plastenko. Plastenko 

nato posamezni učenci zavrtijo in poimenujejo kartico, v katero je usmerjen zgornji del 

plastenke. Spodbudim s frazo: »Spin the bottle,« in vprašam: »Where does it point to?« 

 

Sredina 

učilnice 

 

 

 

 

 

 

Krog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjiga The 

Gruffalo 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracije  

 

 

 

Žogica 

Računalnik 

Interaktivna 

tabla 

 

 

Slikovne 

kartice 

Plastenka 
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Zaključek 

 

5 min 

 

 

 

ISKANJE RIM 

Slikovne kartice (glej pripravo št. 1) položim na sredino kroga, obrnjene navzgor. Dodam 

dve novi slikovni kartici: ice cream, good (priloga 1). Posamezne učence pozovem, naj 

slikovne kartice poimenujejo, naloga drugih pa je, da najdejo slikovno kartico, ki se rima s 

prvo poimenovano. Vprašam: »What rhymes with house?« itd. 

Rime: house – mouse; rocks – fox; stream – ice cream; lake – snake; wood – good 

 

DOMAČA NALOGA: Zaporedje junakov 

Vsak učenec dobi delovni list My Story Wheel (priloga 2). Izreže sličice in jih prilepi na 

pravo mesto ter oba kroga spne skupaj s sponko.  

Povem navodila: »Cut out all the pictures and glue them to the right spot on the story wheel. 

When you complete your task, come here and get a paper clip.« 

 

Krog 

 

 

 

 

 

 

Slikovne 

kartice 

 

 

 

 

 

Delovni list 

Sponke 
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Priloga 1: Slikovni kartici (vira na str. 115) 

     

 

Priloga 2: Delovni list (vir: 

http://learningparade.typepad.co.uk/learning_parade/2011/08/using-story-wheels-the-

gruffalo.html)  

 

  

http://learningparade.typepad.co.uk/learning_parade/2011/08/using-story-wheels-the-gruffalo.html
http://learningparade.typepad.co.uk/learning_parade/2011/08/using-story-wheels-the-gruffalo.html
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PRIPRAVA ŠT. 3 

 

Razred: 1. 

Datum: 13. 3. 2017 

Učna tema: THE GRUFFALO 

Učna oblika: frontalna, individualna, delo v parih 

Učni pripomočki: zgodbe v krogu, knjiga The Gruffalo, maske junakov, slikovne kartice, 

sličice lešnikov, lov na zverjasca kartice in lističi, sponke 

Splošni učni cilji: 

Učenci: 

- razvijajo zvočno občutljivost jezika in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti 

jezika (ritem, intonacija, izgovarjava); 

- razvijajo strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje,  

- razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 

- razumejo  in  se  odzivajo  na  pogosto  rabljeno  besedišče; 

- razumejo temeljne sporazumevalne funkcije (pozdravi, zahvala, opravičilo ipd.) in se 

odzivajo nanje; 

- spoznavajo  izvirna  besedila  v  tujem  jeziku,  kot  so pesmi, izštevanke, pravljice, 

opisi dogajanj, navodila in   podobno, ter   tako razvijajo  medkulturne  in  

večjezikovne spretnosti/zmožnosti; 

- se odzivajo nebesedno  (mimika,  geste,  igre  vlog  ipd.)  in  besedno (krajši  besedni 

odzivi); 

- preizkušajo spretnosti/zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika; 

- razvijajo osnovne spretnosti/zmožnosti  govornega sporazumevanja in  sporočanja 

(ritmizirajo, pojejo  primerna  izvirna  besedila  v  tujem jeziku,  poimenujejo 

predmete  in opisujejo dogajanje na slikah itn.) 

- uporabljajo  osnovne  vzorce  socialne  interakcije (nebesedno  podporo  v  govoru, 

npr. mimika, geste), jezikovne  označevalce  družbenih  razmerij, npr. pozdrave, 

naslavljanja in nekatere vljudnostne dogovore (npr. zahvala, opravičilo);  

- uzaveščajo osnovne medkulturne značilnosti pri govorjenju v tujem jeziku; 

- se besedno odzovejo na slišano oz. videno; 

- se preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku. 

 

Dodatne opombe: Po koncu ure učenci izpolnijo preprost vprašalnik. 
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Stopnja 

 

Aktivnosti Organizacija 

prostora 

Pripomočki  

 

Uvod 

 

5 min 

Pregled domače naloge.  

UVODNA MOTIVACIJA: Zgodbe v krogu 

Pokažemo izdelane zgodbe v krogu in skupaj povemo, kako se odvije zgodba v prvem delu 

knjige. Ob tem premikamo kroge. Vprašam: »Who does the mouse meet here?«; »Who does 

the mouse meet next?« 

 

 

Krog 

 

 

Zgodbe v 

krogu 

 

Jedrni del 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

1. PREMOR PRED BRANJEM – učenci se umirijo ter usmerijo pozornost na 

poslušanje. 

2. INTERPRETATIVNO BRANJE DRUGEGA DELA ZGODBE – od dela, kjer miš 

sreča zverjasca. 

Preberem zgodbo, zraven spodbujam učence, da ponovijo ključne fraze: 

»Oh help! Goodbye, little mouse!« 

»You see! I told you so.« 

»Everyone is afraid of me!« 

»Amazing!« 

3. UREJANJE ZAPOREDJA  

Pokažem maske vseh junakov iz zgodbe (priloga 1). Skupaj jih uredimo po vrstnem redu v 

katerem se pojavijo v drugem delu zgodbe. Ob tem povemo tudi besedilo vsakega od 

junakov: »Oh, help! Goodbye little mouse,« itd.) 

4. IGRA VLOG: Drugi del zgodbe 

5 učencev si nadene maske junakov iz zgodbe in odigra drugi del zgodbe (priloga 2). Enako 

ponovimo večkrat, dokler ne pridejo na vrsto vsi učenci. Medtem ko eni nastopajo, drugi 

predstavljajo elemente v gozdu (drevesa, grmovje, skale).  

5. IGRA: Lešnik je pod … 

Slikovne kartice vseh treh učnih ur položim na sredino kroga, obrnjene navzgor. Učence 

pozovem, naj zamižijo: »Close your eyes,« in pod nekatere kartice skrijem sličice lešnika 

(priloga 3). Vprašam: »Where is the nut?« 

 

Sredina 

učilnice 

 

 

 

 

 

 

 

Krog 

 

 

Sredina 

učilnice 

 

 

 

Krog 

 

Knjiga The 

Gruffalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maske 

 

 

Maske 

 

 

 

 

Slikovne 

kartice 

Sličice 

lešnikov 
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Naloga učencev je, da zberejo vse lešnike. To dosežejo tako, da s frazo »The nut is under the 

…« in pravilnim poimenovanjem kartice dvignejo kartico. Če je lešnik tam, ga obdržijo, 

drugače kartico vrnejo nazaj na mesto. 

 

Zaključek 

 

5 min 

 

LOV NA ZVERJASCA 

Učenci se razdelijo v pare. Vsak par dobi The Gruffalo Hunt kartico (priloga 4). Nanjo se 

podpišejo, medtem jaz po učilnici porazdelim majhne lističe junakov iz zgodbe in sličice 

lešnikov. Naloga vsakega para je, da najde skrite živali in lešnike ter zapolni svojo kartico. 

Najdene sličice na kartico učenci pripnejo s sponkami.  

Povem navodila: »Sign your name on the card.«; »Now you have to find the mouse, the fox, 

the owl, the Gruffalo, the snake and the nut. Clip them on your card with paper clips.« 

 

Celotna 

učilnica 

Lov na 

zverjasca 

kartice in 

lističi 

Sponke   
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Priloga 1: Maske (viri na str. 115)  

    

Priloga 2: Igra vlog 

Mouse: Everyone is afraid of me! 

Gruffalo: Haha! 

Mouse: Hello, snake! 

Snake: Oh, help! Goodbye, little mouse! 

Mouse: You see! I told you so. Everyone is afraid of me! 

Gruffalo: Amazing! 

Mouse: Hello, owl! 

Owl: Oh, help! Goodbye, little mouse! 

Mouse: You see! I told you so. Everyone is afraid of me! 

Gruffalo: Amazing! 

Mouse: Hello, fox! 

Fox: Oh, help! Goodbye, little mouse! 

Mouse: You see! I told you so. Everyone is afraid of me. 

Gruffalo: Amazing! 

Mouse: My favourite food is gruffalo crumble! 

Gruffalo: Oh, help! Goodbye, little mouse! 

 

Priloga 3: Sličice lešnikov (vir na str. 115)  
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Priloga 4: Lov na zverjasca kartica in lističi (viri na str. 115) 
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PRIPRAVA ŠT. 4 

 

Razred: 1. 

Datum: 15. 3. 2017 

Učna tema: THE GRUFFALO'S CHILD 

Učna oblika: frontalna, delo v skupinah, individualna 

Učni pripomočki: Interaktivna tabla, računalnik, knjiga The Gruffalo's Child, slikovne 

kartice, časopisni zvitki, bingo lističi, barvice, vrv, lepilni trak, preveza, delovni listi 

Splošni učni cilji: 

Učenci: 

- razvijajo zvočno občutljivost jezika in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti 

jezika (ritem, intonacija, izgovarjava); 

- razvijajo strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje,  

- razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 

- razumejo  in  se  odzivajo  na  pogosto  rabljeno  besedišče; 

- razumejo temeljne sporazumevalne funkcije (pozdravi, zahvala, opravičilo ipd.) in se 

odzivajo nanje; 

- spoznavajo  izvirna  besedila  v  tujem  jeziku,  kot  so pesmi, izštevanke, pravljice, 

opisi dogajanj, navodila in   podobno, ter   tako razvijajo  medkulturne  in  

večjezikovne spretnosti/zmožnosti; 

- se odzivajo nebesedno  (mimika,  geste,  igre  vlog  ipd.)  in  besedno (krajši  besedni 

odzivi); 

- preizkušajo spretnosti/zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika; 

- razvijajo osnovne spretnosti/zmožnosti  govornega sporazumevanja in  sporočanja 

(ritmizirajo, pojejo  primerna  izvirna  besedila  v  tujem jeziku,  poimenujejo 

predmete  in opisujejo dogajanje na slikah itn.) 

- uporabljajo  osnovne  vzorce  socialne  interakcije (nebesedno  podporo  v  govoru, 

npr. mimika, geste), jezikovne  označevalce  družbenih  razmerij, npr. pozdrave, 

naslavljanja in nekatere vljudnostne dogovore (npr. zahvala, opravičilo);  

- uzaveščajo osnovne medkulturne značilnosti pri govorjenju v tujem jeziku; 

- se besedno odzovejo na slišano oz. videno; 

- se preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku. 

 

Dodatne opombe: Po koncu ure učenci izpolnijo preprost vprašalnik. 

 
 



87 

 

Stopnja 

 

Aktivnosti Organizacija 

prostora 

Pripomočki  

 

Uvod 

 

5 min 

UVODNA MOTIVACIJA: Odkrivanje ilustracije 

Na interaktivni tabli prikažem ilustracijo naslovnice The Gruffalo's Child (priloga 1), ki je 

prekrita z raznimi sličicami (že naučeno besedišče). Naloga učencev je, da poimenujejo 

sličice ter tako počasi odkrivajo ilustracijo, ki se skriva spodaj. Vprašam: »What do you 

see?« Ko je ilustracija odkrita, vprašam: »Do you know this story? What's it called in 

Slovene?« 

 

Sredina 

učilnice 

 

Interaktivna 

tabla 

Računalnik 

 

 

Jedrni del 

 

5 min 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PREDSTAVITEV BESEDIŠČA 

Predstavitev ključnega besedišča s slikovnimi karticami (priloga 2). Ob poimenovanju vsake 

od kartic pokažemo tudi določen gib, ki predstavlja besedo na kartici.  

Besedišče: bored, brave, a tail, whiskers, fire, snow, wind, a wire, a cake, tea, a pie 

2. PREMOR PRED BRANJEM – učenci se umirijo ter usmerijo pozornost na 

poslušanje. 

3. INTERPRETATIVNO BRANJE  

Preberem zgodbo, zraven spodbujam učence, da prevedejo ključno besedišče: »Bored? What 

does it mean, if you're 'bored'?« itd. 

4. ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU – učenci podoživijo besedilo ter uredijo vtise o 

njem. 

5. IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Vprašam: »Did you like the story?« 

6. VPRAŠANJA 

»Who is the Gruffalo's child looking for?« 

»Why is she looking for the big bad mouse?« 

»Who does the Gruffalo's child meet in the wood?« 

»Is the Gruffalo's child scared?« 

»The footsteps led to the gruffalo cave. Where the Gruffalo’s Child was a bit less brave. The 

Gruffalo’s Child was a bit less bored… Why was the Gruffalo’s child less brave? Why was 

 

Sredina 

učilnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slikovne 

kartice 

 

 

 

Knjiga The 

Gruffalo's 

Child 
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15 min 

 

 

 

 

 

 

she less bored?« 

Učencem dovolim, da odgovarjajo v slovenščini, ko izražajo svoja mnenja. 

7. IGRA: Časopisni zvitki 

Slikovne kartice iz uvoda ure položim na sredino kroga, obrnjene navzgor. Ponovno jih 

poimenujemo. Dodam tudi tri nove besede: bad, strong, scared. 

Eden od učencev dobi zvitek časopisnega papirja. Njegova naloga je, da z zvitkom udari 

kartico, ki jo jaz poimenujem. Uporabim frazo: »Hit the cake!« itd. 

Igro stopnjujem tako, da dobita zvitek dva učenca, ki nato tekmujeta, kateri bo prej udaril 

kartico. 

8. IGRA: Bingo 

Učencem v trojicah razdelim liste z različnimi slikami novih besed (priloga 3). V naključnem 

vrstnem redu narekujem besede, če imajo učenci to besedo na listu, jo prečrtajo. Prvi, ki 

prečrtajo vse slike, zakličejo Bingo! Igro nadaljujemo, dokler nimajo vsi učenci prečrtanih 

vseh slik. 

Povem navodila: »If you hear a word that is on your card, cross it out. When you cross out 

all the words, say 'Bingo!'« 

 

 

Krog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slikovne 

kartice 

Časopisni 

zvitki 

 

 

 

 

Bingo lističi 

Barvice  

 

Zaključek 

 

5 min 

 

 

PRIPNI MIŠKI REP 

Na tabli prikažem sliko miši brez repa (glej pripravo št. 1). Enemu učencu nato dam vrv s 

koščkom lepilnega traku na enem koncu, mu prevežem oči, da ne vidi, njegova naloga pa je, 

da »rep« pritrdi na pravo mesto na tabli. Pozovem s frazo: »Stick the tail on the mouse.« 

Ponavljamo z različnimi učenci, dokler se ura ne izteče. 

 

DOMAČA NALOGA: Delovni list (priloga 4). 

 

 

Krog 

Interaktivna 

tabla 

Računalnik  

Vrv 

Lepilni trak 

Preveza 

 

Delovni list 
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Priloga 1: Ilustracija 

 

Priloga 2: Slikovne kartice (viri na str. 115) 

        

          

       

 

Priloga 3: Bingo kartice 
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Priloga 4: Delovni list (vir: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/7c/9e/e7/7c9ee7e9109e8d99b350363c13d18de1.jpg) 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/7c/9e/e7/7c9ee7e9109e8d99b350363c13d18de1.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/7c/9e/e7/7c9ee7e9109e8d99b350363c13d18de1.jpg
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PRIPRAVA ŠT. 5 

 

Razred: 1. 

Datum: 20. 3. 2017 

Učna tema: THE GRUFFALO'S CHILD 

Učna oblika: frontalna, delo v skupinah, individualna 

Učni pripomočki: računalnik, interaktivna tabla, video The Gruffalo's Child Song (vir: 

https://www.youtube.com/watch?v=ELidpzKoRxg), slikovne kartice, knjiga The Gruffalo's 

Child, ilustracije iz knjige, igralna kocka, plastenka, igralna podlaga, štiri figurice, delovni 

listi 

Splošni učni cilji: 

Učenci: 

- razvijajo zvočno občutljivost jezika in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti 

jezika (ritem, intonacija, izgovarjava); 

- razvijajo strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje,  

- razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 

- razumejo  in  se  odzivajo  na  pogosto  rabljeno  besedišče; 

- razumejo temeljne sporazumevalne funkcije (pozdravi, zahvala, opravičilo ipd.) in se 

odzivajo nanje; 

- spoznavajo  izvirna  besedila  v  tujem  jeziku,  kot  so pesmi, izštevanke, pravljice, 

opisi dogajanj, navodila in   podobno, ter   tako razvijajo  medkulturne  in  

večjezikovne spretnosti/zmožnosti; 

- se odzivajo nebesedno  (mimika,  geste,  igre  vlog  ipd.)  in  besedno (krajši  besedni 

odzivi); 

- preizkušajo spretnosti/zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika; 

- razvijajo osnovne spretnosti/zmožnosti  govornega sporazumevanja in  sporočanja 

(ritmizirajo, pojejo  primerna  izvirna  besedila  v  tujem jeziku,  poimenujejo 

predmete  in opisujejo dogajanje na slikah itn.) 

- uporabljajo  osnovne  vzorce  socialne  interakcije (nebesedno  podporo  v  govoru, 

npr. mimika, geste), jezikovne  označevalce  družbenih  razmerij, npr. pozdrave, 

naslavljanja in nekatere vljudnostne dogovore (npr. zahvala, opravičilo);  

- uzaveščajo osnovne medkulturne značilnosti pri govorjenju v tujem jeziku; 

- se besedno odzovejo na slišano oz. videno; 

- se preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku. 

 

Dodatne opombe: Po koncu ure učenci izpolnijo preprost vprašalnik. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ELidpzKoRxg
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Stopnja 

 

Aktivnosti Organizacija 

prostora 

Pripomočki  

 

Uvod 

 

5 min 

Pregled domače naloge. 

UVODNA MOTIVACIJA: The Gruffalo's Child Song 

Pogledamo video The Gruffalo's Child Song. 

Med pesmijo kažem maske živali, ki pojejo posamezne verze. Po ogledu učence vprašam: 

»What does 'Where are you going to Gruffalo's Child?' mean?«; »Which characters did you 

recognize?« 

 

Sredina 

učilnice 

Interaktivna 

tabla 

Računalnik 

Video The 

Gruffalo's 

Child Song 

 

Jedrni del 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

1. IGRA: Si ti velika grozna miš? 

Učenci se z obema rokama za hrbtom postavijo v krog zelo blizu en drugega. Eden od njih se 

nato postavi v sredino kroga. Učenci, ki sestavljajo krog, dobijo slikovno kartico miši (glej 

pripravo št. 1), ki si jo morajo neopazno podajati za hrbti. Naloga učenca, ki je v sredini 

kroga, pa je, da kartico najde.  

Enega za drugim sprašuje »Are you the Big Bad Mouse?«, dokler ne odkrije, kdo jo ima v 

tistem trenutku v rokah. Če ugane napačno, učenec odgovori: »No,« če pravilno, odgovori: 

»Yes«. Nato je na vrsti za iskanje miši naslednji prostovoljec.  

2. UREJANJE ZAPOREDJA  

Ilustracije knjige naključno porazdelim v krog. Skupaj jih uredimo po pravilnem vrstnem 

redu v sredini kroga, ob tem poimenujemo, kaj vidimo na vsaki ilustraciji. Vprašam: »What 

happens first? Where is the first picture? What do you see in this picture?« itd. 

3. PREMOR PRED BRANJEM – učenci se umirijo ter usmerijo pozornost na 

poslušanje. 

4. INTERPRETATIVNO BRANJE 

Preberem zgodbo, zraven preverjamo, če smo ilustracije pravilno uredili. Vprašam: »Is this 

the correct picture?« itd. 

5. IGRA: Namizna igra 

Učence naključno razdelim v štiri skupine, vsaka dobi svojo figurico.  Na sredino kroga 

položim igralno ploščo (priloga 1), vsaka skupina dobi svojo figurico, ki jo postavi na prvo 

 

Krog 

 

 

 

 

 

 

Krog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krog 

 

 

Slikovna 

kartica miši 

 

 

 

 

 

 

Ilustracije 

 

 

 

 

 

Knjiga The 

Gruffalo's 

Child 

 

 

 

Igralna plošča 

4 figurice 
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15 min 

 

polje igralne plošče. S tresenjem plastenke, v kateri je igralna kocka, se skupine premikajo po 

igralni plošči, polje, na katerem pristanejo, pa morajo pravilno poimenovati. V nasprotnem 

primeru se pomaknejo za eno polje nazaj. Skupina, ki prva pride do zadnjega polja, je 

zmagovalka.  

Uporabljam fraze: »Shake the bottle.«; »What is the number that you got?«; »What is this?«; 

»Move one space back.« 

 Plastenka 

Igralna kocka 

 

 

Zaključek 

 

5 min 

 

 

IGRA: Stop!  

Slikovne kartice obravnavanega besedišča (glej pripravo št. 4) po eno naenkrat pokažem 

učencem in zraven povem besedo: »This is a …«. Če beseda ustreza kartici, učenci pomahajo 

z rokami in rečejo »Yes.« Če beseda ne ustreza kartici, učenci skočijo visoko v zrak in 

zakličejo »Stop!« 

 

DOMAČA NALOGA: Delovni list: Poveži in pobarvaj (priloga 2). 

 

Sredina 

učilnice 

(stoje) 

 

Slikovne 

kartice 

 

 

 

 

Delovni list 
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Priloga 1: Igralna plošča 
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Priloga 3: Delovni list (vir: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/d6/85/17/d685178ae53847def58e8a47fac412a1.jpg)  

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d6/85/17/d685178ae53847def58e8a47fac412a1.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d6/85/17/d685178ae53847def58e8a47fac412a1.jpg
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PRIPRAVA ŠT. 6 

 

Razred: 1. 

Datum: 22. 3. 2017 

Učna tema: THE GRUFFALO'S CHILD 

Učna oblika: frontalna, individualna 

Učni pripomočki: animirani film The Gruffalo's Child (vir: https://vimeo.com/191609174), 

računalnik, interaktivna tabla, ilustracije, knjiga The Gruffalo's Child, slikovne kartice, 

prevezi 

Splošni učni cilji: 

Učenci: 

- razvijajo zvočno občutljivost jezika in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti 

jezika (ritem, intonacija, izgovarjava); 

- razvijajo strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje,  

- razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 

- razumejo  in  se  odzivajo  na  pogosto  rabljeno  besedišče; 

- razumejo temeljne sporazumevalne funkcije (pozdravi, zahvala, opravičilo ipd.) in se 

odzivajo nanje; 

- spoznavajo  izvirna  besedila  v  tujem  jeziku,  kot  so pesmi, izštevanke, pravljice, 

opisi dogajanj, navodila in   podobno, ter   tako razvijajo  medkulturne  in  

večjezikovne spretnosti/zmožnosti; 

- se odzivajo nebesedno  (mimika,  geste,  igre  vlog  ipd.)  in  besedno (krajši  besedni 

odzivi); 

- preizkušajo spretnosti/zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika; 

- razvijajo osnovne spretnosti/zmožnosti  govornega sporazumevanja in  sporočanja 

(ritmizirajo, pojejo  primerna  izvirna  besedila  v  tujem jeziku,  poimenujejo 

predmete  in opisujejo dogajanje na slikah itn.) 

- uporabljajo  osnovne  vzorce  socialne  interakcije (nebesedno  podporo  v  govoru, 

npr. mimika, geste), jezikovne  označevalce  družbenih  razmerij, npr. pozdrave, 

naslavljanja in nekatere vljudnostne dogovore (npr. zahvala, opravičilo);  

- uzaveščajo osnovne medkulturne značilnosti pri govorjenju v tujem jeziku; 

- se besedno odzovejo na slišano oz. videno; 

- se preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku. 

 

Dodatne opombe: Po koncu ure učenci izpolnijo preprost vprašalnik. 

 

https://vimeo.com/191609174
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Stopnja 

 

Aktivnosti Organizacija 

prostora 

Pripomočki  

 

Uvod 

 

5 min 

Pregled domače naloge. 

UVODNA MOTIVACIJA: Pogum – strah 

Najprej se spomnimo, kaj v angleščini pomeni »brave« in kaj »scared«. Vprašam: »What 

does it mean if you're brave/scared?«  

Z besedama pri igri ukazujem učencem. Ob besedi »brave« morajo poljubno spremeniti 

položaj telesa (vstati, počepniti…), ob besedi »scared« pa morajo v njem vztrajati.  

 

Sredina 

učilnice 

 

 

 

 

 

 

Jedrni del 

 

10 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

15 min 

 

 

 

 

1. OGLED ANIMACIJE (od 4:20 do 9:25) 

Pogledamo si odlomek animacije, v katerem glavni lik sreča kačo. Po ogledu vprašam: 

»What happens in this scene?«; »Who does the Gruffalo's Child meet?« 

2. ISKANJE ILUSTRACIJ 

Učencem pokažem vse ilustracije iz zgodbe, njihova naloga je, da najdejo ilustracije, ki se 

skladajo z delom zgodbe, ki smo ga pogledali.  

Vprašam: »Which pictures go with the scene from the cartoon?« 

3. PREMOR PRED BRANJEM – učenci se umirijo ter usmerijo pozornost na 

poslušanje. 

4. INTERPRETATIVNO BRANJE NADALJEVANJA  ZGODBE  

Berem od dela, kjer zverjašček sreča sovo. 

5. IGRA: Kje si, velika grozna miš? 

Učenci stojijo v krogu in se držijo za roke. V krogu sta dva učenca, ki imata zavezane oči. 

Eden vpraša: »Where are you, Big Bad Mouse?«, drugi odgovori: »Here!«  

Prvi poskuša drugega ujeti, ta pa se mu izmika. Ko mu uspe, zamenjamo vloge. 

6. IGRA: Spomin 

Na sredini kroga razporedim podvojene slikovne kartice (glej pripravo št. 4), obrnjene 

navzdol. Naloga učencev je, da odkrijejo po dve enaki kartici in ju poimenujejo.  

Vprašam: »What is this? Where is another …?« itd. Učenci uporabljajo frazo: »This is …« 

Sredina 

učilnice 

 

Krog 

 

 

 

Sredina 

učilnice 

 

 

Krog (stoje) 

 

 

 

Krog 

Animirani 

film The 

Gruffalo's 

Child 

Računalnik 

Interaktivna 

tabla 

Ilustracije 

 

Knjiga The 

Gruffalo' 

Child 

 

Prevezi 

 

 

 

Slikovne 

kartice 
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Zaključek 

5 min 

 

IGRA: Podajanje 

Med učence razdelim obravnavane slikovne kartice (glej pripravo št. 4), ki si jih podajajo v 

krogu (nad glavo, pod koleni, za hrbti). Kadarkoli rečem »Stop!«, morajo učenci pokazati 

kartico, ki jo imajo tisti trenutek v rokah, in jo poimenovati. 

 

Krog (stoje) 

 

Slikovne 

kartice 
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PRIPRAVA ŠT. 7 

 

Razred: 1. 

Datum: 27. 3. 2017 

Učna tema: ROOM ON THE BROOM 

Učna oblika: frontalna, individualna 

Učni pripomočki: metla, čarovniški klobuk, pentlja, čarobna palica, knjiga Room on the 

Broom, slikovne kartice, žogica, besedilo pesmi Room on the Broom, delovni listi 

Splošni učni cilji: 

Učenci: 

- razvijajo zvočno občutljivost jezika in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti 

jezika (ritem, intonacija, izgovarjava); 

- razvijajo strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje,  

- razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 

- razumejo  in  se  odzivajo  na  pogosto  rabljeno  besedišče; 

- razumejo temeljne sporazumevalne funkcije (pozdravi, zahvala, opravičilo ipd.) in se 

odzivajo nanje; 

- spoznavajo  izvirna  besedila  v  tujem  jeziku,  kot  so pesmi, izštevanke, pravljice, 

opisi dogajanj, navodila in   podobno, ter   tako razvijajo  medkulturne  in  

večjezikovne spretnosti/zmožnosti; 

- se odzivajo nebesedno  (mimika,  geste,  igre  vlog  ipd.)  in  besedno (krajši  besedni 

odzivi); 

- preizkušajo spretnosti/zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika; 

- razvijajo osnovne spretnosti/zmožnosti  govornega sporazumevanja in  sporočanja 

(ritmizirajo, pojejo  primerna  izvirna  besedila  v  tujem jeziku,  poimenujejo 

predmete  in opisujejo dogajanje na slikah itn.) 

- uporabljajo  osnovne  vzorce  socialne  interakcije (nebesedno  podporo  v  govoru, 

npr. mimika, geste), jezikovne  označevalce  družbenih  razmerij, npr. pozdrave, 

naslavljanja in nekatere vljudnostne dogovore (npr. zahvala, opravičilo);  

- uzaveščajo osnovne medkulturne značilnosti pri govorjenju v tujem jeziku; 

- se besedno odzovejo na slišano oz. videno; 

- se preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku. 

 

Dodatne opombe: Po koncu ure učenci izpolnijo preprost vprašalnik. 
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Stopnja 

 

Aktivnosti Organizacija 

prostora 

Pripomočki  

 

Uvod 

 

5 min 

UVODNA MOTIVACIJA: Predstavitev besedišča 

V razred prinesem metlo, čarovniški klobuk, pentljo in čarobno palico. Pokažem vsako stvar 

posamezno in jo poimenujem po angleško (a broomstick, a hat, a bow, a wand). Z metlo 

malo »poletim« po razredu, klobuk si dam na glavo, pentljo v lase in s paličico začaram 

nekaj učencev: »Iggety ziggety zaggety zoom, you're a frog/cat/…!« 

Učencem povem: »These belong to a witch. What are witches usually like?« Učenci 

naštevajo lastnosti čarovnic. 

 

Sredina 

učilnice 

 

Metla 

Čarovniški 

klobuk 

Pentlja 

Čarobna 

palica 

 

 

Jedrni del 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

1. NAPOVED BESEDILA 

Pokažem knjigo: povemo naslov, avtorico, ilustratorja.  

Učence vprašam: »Do you know this story?«; »What's it called in Slovene?«; »What do you 

think will happen in this book?« 

2. PREMOR PRED BRANJEM – učenci se umirijo ter usmerijo pozornost na 

poslušanje. 

3. INTERPRETATIVNO BRANJE 

Ob ilustracijah povem prilagojeno različico zgodbe (priloga 1), zraven spodbujam učence, da 

prevedejo ključno besedišče. Ob pripovedovanju uporabljam predmete, ki sem jih prinesla v 

razred, ter z njimi učencem pomagam prikazati vsebino knjige. 

4. ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU – učenci podoživijo besedilo ter uredijo vtise o 

njem. 

5. IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Vprašam: »Did you like the story?« 

6. VPRAŠANJA 

»What problems does the witch have?« 

»What does the witch lose first/second/last?« 

»Was this witch a bad witch? Did you think she was going to be like that?« 

 »What is your favourite character? Why?« 
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Knjiga Room 

on the Broom 
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Čarovniški 

klobuk 
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15 min 

 

 

 

 

 

»What was your favourite part of the story?« 

»Which parts were scary?« 

»Why does the witch accept everybody on her broom? Would you do the same?« 

»If you had a magic broomstick, who would you like to give a ride to?« 

Sporočilo: Pravi prijatelji podpirajo en drugega in si pomagajo. 

Učencem dovolim, da odgovarjajo v slovenščini, ko izražajo svoja mnenja. 

7. IGRA: Kje je …? 

Slikovne kartice (priloga 2) položim na sredino kroga, obrnjene navzgor. Poimenujemo jih. 

Kartice obrnem in jih premešam. Rečem: »I've lost my hat! Where is it?« Posamezni učenci 

dvigujejo roko in poskusijo odkriti iskano besedo. 

8. IGRA: Dirka 

Na različne konce učilnice postavim predmete, ki sem jih učencem pokazala v uvodu ure. Po 

dva učenca naenkrat na moj znak stečeta do predmeta, ki ga poimenujem. Uporabim frazo: 

»Run to the …!« 

9. IGRA: Kotaljenje 

Slikovne kartice položim na sredino kroga, obrnjene navzgor. Posamezni učenci zakotalijo 

žogico proti karticam in poimenujejo kartico, na kateri se žogica ustavi. Spodbudim s frazo: 

»What is this?« 

 

 

 

 

 

 

Krog 

 

 

Celotna 

učilnica 

 

 

Krog 

 

 

 

 

 

 

Slikovne 

kartice 

 

Metla 

Pentlja 

Čarobna 

palica 

Klobuk 

 

Slikovne 

kartice 

Žogica 

 

Zaključek 

 

5 min 

 

PESEM: Room on the Broom 

Učencem zapojem pesem (priloga 3) in zraven kažem slike živali, ki pojejo posamezne 

verze. Skupaj nato zapojemo in zaplešemo preprost ples (kretnje za posamezno žival, 

prikimavanje in odkimavanje). 

 

DOMAČA NALOGA: Delovni list: reši in pobarvaj (priloga 4). 

 

Krog 

Besedilo 

pesmi Room 

on the Broom 

 

 

 

Delovni listi 
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Priloga 1: Prilagojena različica zgodbe ROOM ON THE BROOM 

The witch had a cat and a very tall hat. The witch and the cat sat on their broomstick and flew 

through the wind. Whoosh! But the wind was strong and it blew off the hat! 

“Down!” cried the witch and they flew to the ground. They looked for the hat but no hat could 

be found. 

Then out of the bushes jumped a dog and he had the hat in his jaws.  “I am a dog, as keen as 

can be. Is there room on the broom for a dog like me?” 

“Yes!” said the witch and the dog jumped on. The witch tapped the broomstick and whoosh! 

They were gone. 

Over the fields and the forests they flew. The witch laughed and held onto her hat, but the 

wind blew the bow from her long ginger plait! 

“Down!” cried the witch and they flew to the ground. They looked for the bow but no bow 

could be found. 

Then out from a tree jumped a green bird and she had the bow in her beak. “I am a bird, as 

green as can be. Is there room on the broom for a bird like me?” 

“Yes!” said the witch, so the bird jumped on. The witch tapped the broomstick and whoosh! 

they were gone. 

Over the ponds and the rivers they flew. The witch held her bow but let go of her wand. 

“Down!” cried the witch and they flew to the ground. They looked for the wand but no wand 

could be found. 

Then out from a pond jumped a frog and he had the wand in his mouth. “I am a frog, as clean 

as can be. Is there room on the broom for a frog like me?” 

“Yes!” said the witch, so the frog jumped on. The witch tapped the broomstick and whoosh! 

they were gone. 

Over the lakes and the mountains they flew. The frog jumped for joy and … THE 

BROOMSTICK SNAPPED IN TWO! 

Down fell the cat and the dog and the frog. The witch flew into a cloud and heard a roar that 

was scary and loud … 

“I am a dragon, as mean as can be and I’m planning to have A WITCH for my tea!” 

“No!” cried the witch, flying higher and higher. The dragon flew after her, breathing out fire. 

“Help!” cried the witch, flying down to the ground. She looked all around but no help could 

be found. 

The dragon came nearer and, licking his lips, said, “You’ll taste good with some chips.” But 

then from a ditch came a horrible beast: “Buzz off! – THAT’S MY WITCH!” 

“I’m sorry, goodbye!” the dragon flew through the sky. 

Then down jumped the frog, down jumped the cat, down flew the bird and “Phew!” said the 

dog. 

“Thank you, oh, thank you!” the grateful witch said. Then she filled up her cauldron and said 

with a grin: “Everyone, throw something in!” 

“Iggety, ziggety, zaggety, ZOOM!” Then out came … A TRULY MAGNIFICENT BROOM! 

With seats for the witch and the cat and the dog, a nest for the bird and a shower for the frog. 

“Yes!” cried the witch and they all jumped on. The witch tapped the broomstick and whoosh! 

they were gone. 
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Priloga 2: Slikovne kartice (viri na str. 116) 

 

Priloga 3: Pesem Room on the Broom – besedilo (vir: 

https://www.musixmatch.com/lyrics/Julia-Donaldson/Room-on-the-Broom-Song)  

I am a cat as lean as can be, 

Is there room on the broom for a cat like me? 

Yes, yes, yes! 

I am a dog as keen as can be, 

Is there room on the broom for a dog like me? 

Yes, yes, yes! 

I am a bird as green as can be, 

Is there room on the broom for a bird like me? 

Yes, yes, yes! 

I am a frog as clean as can be, 

Is there room on the broom for a frog like me? 

Yes, yes. ... No! 

I am a dragon as mean as can be, 

Is there room on the broom for a dragon like me? 

No, no, no! 

Off you go! 

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ho! 

  

https://www.musixmatch.com/lyrics/Julia-Donaldson/Room-on-the-Broom-Song
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Priloga 4: Delovni list (vir: http://www.gruffalo.com/getattachment/2fb80d21-2e9e-4cbb-

a6a6-8ec0bdf2e6c7/ROTB-maze.jpg?width=2480&height=3508&ext=.jpg) 

 

http://www.gruffalo.com/getattachment/2fb80d21-2e9e-4cbb-a6a6-8ec0bdf2e6c7/ROTB-maze.jpg?width=2480&height=3508&ext=.jpg
http://www.gruffalo.com/getattachment/2fb80d21-2e9e-4cbb-a6a6-8ec0bdf2e6c7/ROTB-maze.jpg?width=2480&height=3508&ext=.jpg


105 

 

PRIPRAVA ŠT. 8 

 

Razred: 1. 

Datum: 29. 3. 2017 

Učna tema: ROOM ON THE BROOM 

Učna oblika: frontalna, individualna 

Učni pripomočki: čarovniški klobuk, sličice živali, računalnik, interaktivna tabla, animirani 

film Room on the Broom (vir: https://www.youtube.com/watch?v=iatL54Q7kDU), knjiga 

Room on the Broom, ilustracije, slikovne kartice, domine, besedilo pesmi Room on the 

Broom, delovni listi 

Splošni učni cilji: 

Učenci: 

- razvijajo zvočno občutljivost jezika in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti 

jezika (ritem, intonacija, izgovarjava); 

- razvijajo strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje,  

- razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 

- razumejo  in  se  odzivajo  na  pogosto  rabljeno  besedišče; 

- razumejo temeljne sporazumevalne funkcije (pozdravi, zahvala, opravičilo ipd.) in se 

odzivajo nanje; 

- spoznavajo  izvirna  besedila  v  tujem  jeziku,  kot  so pesmi, izštevanke, pravljice, 

opisi dogajanj, navodila in   podobno, ter   tako razvijajo  medkulturne  in  

večjezikovne spretnosti/zmožnosti; 

- se odzivajo nebesedno  (mimika,  geste,  igre  vlog  ipd.)  in  besedno (krajši  besedni 

odzivi); 

- preizkušajo spretnosti/zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika; 

- razvijajo osnovne spretnosti/zmožnosti  govornega sporazumevanja in  sporočanja 

(ritmizirajo, pojejo  primerna  izvirna  besedila  v  tujem jeziku,  poimenujejo 

predmete  in opisujejo dogajanje na slikah itn.) 

- uporabljajo  osnovne  vzorce  socialne  interakcije (nebesedno  podporo  v  govoru, 

npr. mimika, geste), jezikovne  označevalce  družbenih  razmerij, npr. pozdrave, 

naslavljanja in nekatere vljudnostne dogovore (npr. zahvala, opravičilo);  

- uzaveščajo osnovne medkulturne značilnosti pri govorjenju v tujem jeziku; 

- se besedno odzovejo na slišano oz. videno; 

- se preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku. 

 

Dodatne opombe: Po koncu ure učenci izpolnijo preprost vprašalnik. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iatL54Q7kDU
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Stopnja 

 

Aktivnosti Organizacija 

prostora 

Pripomočki  

 

Uvod 

 

5 min 

Pregled domače naloge. 

UVODNA MOTIVACIJA: Pantomima 

Posamezni učenci pridejo pred tablo in iz čarovniškega klobuka izžrebajo sličico ene od 

živali, ki nastopa v zgodbi (priloga 1). Spodbudim z besedami: »Come here. Pick a card.« 

Z značilnim premikanjem in gibi prikažejo izžrebano žival. Drugi učenci ugibajo, katera 

žival bi to lahko bila. Ugibajo s frazo: »It's a …!« 

 

Sredina 

učilnice 

 

Čarovniški 

klobuk 

Sličice živali 

 

Jedrni del 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NAPOVED BESEDILA 

Ogled animacije (00:40–7:39): Čarovnica sreča psa. 

2. PREMOR PRED BRANJEM – učenci se umirijo ter usmerijo pozornost na 

poslušanje. 

3. INTERPRETATIVNO BRANJE 

Preberem zgodbo (glej pripravo št. 7), zraven spodbujam učence, da ponovijo ključne fraze: 

“Down!” cried the witch and they flew to the ground. They looked for the ___ but no ___ 

could be found.  

“I am a ___, as ___ as can be. Is there room on the broom for a dog like me?” 

“Yes!” said the witch and the ___ jumped on. The witch tapped the broomstick and whoosh! 

They were gone. 

4. UREJANJE ZAPOREDJA  

Ilustracije iz knjige naključno porazdelim v krog. Skupaj jih uredimo po pravilnem vrstnem 

redu v sredini kroga. Ob tem poimenujemo, kaj vidimo na vsaki ilustraciji. Vprašam: »What 

happens first? Where is the first picture? What do you see in this picture?« itd. 

5. IGRA: Detektivi 

Enajstim učencem razdelim slikovne kartice (glej pripravo št. 7), ki jih morajo skriti po 

učilnici, medtem ko drugi učenci mižijo. 

Povem navodila: »Close your eyes.«; »Hide the cards.«  

Ko zaključijo, je naloga učencev, ki so mižali, najti vse skrite kartice in jih prinesti na 

Sredina 

učilnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krog 

 

 

Celotna 

učilnica 

 

 

 

Računalnik 

Interaktivna 

tabla  

Animirani 

film Room on 

the Broom 

 

Knjiga Room 

on the Broom 

 

 

 

 

 

Ilustracije 

 

 

Slikovne 

kartice 
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15 min 

 

 

 

 

 

 

 

sredino kroga. Povem navodila: »Find the cards and bring them here.« 

Vsak poimenuje, katero kartico je našel. Vloge nato zamenjamo. 

6. IGRA: Domine 

Učenec, ki začne z igro, izžreba eno domino (priloga 2) iz čarovniškega klobuka in jo 

položi na sredino kroga, potem po vrsti nadaljujejo še drugi učenci. Spodbudim s frazo: 

»Pick a card from the hat.«  

Kdor je na vrsti, mora zaporedje že položenih domin na enem od koncev podaljšati za eno 

domino. Položi lahko le domino, ki ima na eni od polovic enako sličico, kot je na polovici 

zadnje domine v vrsti. Druga polovica potem predstavlja novi konec vrste.  

Če učenec, ki je na vrsti, nima ustrezne domine, jo najprej pokaže vsem učencem (navodila: 

»Show us the card.«), nato pa jo položi na sredino kroga stran od že zgrajene vrste s sprednjo 

stranjo navzdol (navodila: »Put it on the floor and hide the picture.«) 

Učenci si morajo obrnjene domine zapomniti. Če ugotovijo, da je naslednja primerna ena od 

obrnjenih domin, dvignejo roko. Odkrijemo pravilno domino, poimenujemo sličici na njej in 

jo položimo v vrsto. Uporabimo frazo: »This is a/an …« 

 

 

Krog 

 

 

 

 

 

 

Čarovniški 

klobuk 

Domine  

 

 

 

Zaključek 

5 min 

 

PESEM: Room on the Broom 

S pomočjo besedila pesmi Room on the Broom (glej pripravo št. 7) zapojemo in zaplešemo. 

 

DOMAČA NALOGA: Učenci izrežejo svoje naprstne lutke (priloga 3). 

Sredina 

učilnice 

Besedilo 

pesmi Room 

on the Broom 

Delovni listi 
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Priloga 1: Sličice živali (viri na str. 116) 

     

Priloga 2: Domine (viri na str. 116) 

 

 

Priloga 3: Delovni list (vir: http://roomonthebroom.com/activities/page/2/)  

   

http://roomonthebroom.com/activities/page/2/
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PRIPRAVA ŠT. 9 

 

Razred: 1. 

Datum: 3. 4. 2017 

Učna tema: ROOM ON THE BROOM 

Učna oblika: frontalna, individualna, delo v skupinah 

Učni pripomočki: naprstne lutke, besedilo pesmi Room on the Broom, knjiga Room on the 

Broom, čarovniški klobuk, čarobna palica, metla, pentlja, slikovne kartice kotlov, sličice 

besedišča, kocki 

Splošni učni cilji: 

Učenci: 

- razvijajo zvočno občutljivost jezika in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti 

jezika (ritem, intonacija, izgovarjava); 

- razvijajo strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje,  

- razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 

- razumejo  in  se  odzivajo  na  pogosto  rabljeno  besedišče; 

- razumejo temeljne sporazumevalne funkcije (pozdravi, zahvala, opravičilo ipd.) in se 

odzivajo nanje; 

- spoznavajo  izvirna  besedila  v  tujem  jeziku,  kot  so pesmi, izštevanke, pravljice, 

opisi dogajanj, navodila in   podobno, ter   tako razvijajo  medkulturne  in  

večjezikovne spretnosti/zmožnosti; 

- se odzivajo nebesedno  (mimika,  geste,  igre  vlog  ipd.)  in  besedno (krajši  besedni 

odzivi); 

- preizkušajo spretnosti/zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika; 

- razvijajo osnovne spretnosti/zmožnosti  govornega sporazumevanja in  sporočanja 

(ritmizirajo, pojejo  primerna  izvirna  besedila  v  tujem jeziku,  poimenujejo 

predmete  in opisujejo dogajanje na slikah itn.) 

- uporabljajo  osnovne  vzorce  socialne  interakcije (nebesedno  podporo  v  govoru, 

npr. mimika, geste), jezikovne  označevalce  družbenih  razmerij, npr. pozdrave, 

naslavljanja in nekatere vljudnostne dogovore (npr. zahvala, opravičilo);  

- uzaveščajo osnovne medkulturne značilnosti pri govorjenju v tujem jeziku; 

- se besedno odzovejo na slišano oz. videno; 

- se preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku. 

 

Dodatne opombe: Po koncu ure učenci izpolnijo preprost vprašalnik. 
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Stopnja 

 

  Aktivnosti Organizacija 

prostora 

Pripomočki  

 

Uvod 

 

5 min 

Pregled domače naloge.  

UVODNA MOTIVACIJA: Pesem 

Vsak učenec si izbere eno od svojih naprstnih lutk (glej pripravo št. 8) in se postavi k skupini 

otrok, ki si je izbrala enako lutko. Zapojemo pesem, skupine učencev pojejo verze, ki jih v 

pesmi poje njihova lutka (glej pripravo št. 7). 

Povem navodila: »Pick one finger puppet. All the witches come here. All the dogs come 

here.« itd.  

 

Celotna 

učilnica 

 

Naprstne 

lutke 

Besedilo 

pesmi Room 

on the Broom 

 

Jedrni del 

 

10 min 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

1. PREMOR PRED BRANJEM – učenci se umirijo ter usmerijo pozornost na 

poslušanje. 

2. INTERPRETATIVNO BRANJE Z NAPAKAMI 

Preberem zgodbo (glej pripravo št. 7), vendar medtem namerno napačno poimenujem 

predmete in živali. Naloga učencev je, da pozorno poslušajo in dvignejo roko, ko zaslišijo 

napako. Ko so poklicani, me popravijo. Vprašam: »Did I say something wrong?« 

3. MUZIKAL 

6 učencev se vživi v junake iz zgodbe (čarovnica si nadene klobuk, pentljo, prime palico in 

zajezdi metlo, živali z gibanjem pokažejo, kdo so)  in odigra zgodbo s pomočjo petja naučene 

pesmi. En učenec prevzame vlogo vetra, ki odnese klobuk, pentljo in palico. Medtem ko eni 

nastopajo, drugi pomagajo pri petju. Enako ponovimo večkrat, dokler ne pridejo na vrsto vsi 

učenci.  

Povem navodila: »We're going to have a musical. You're the witch, you're the cat … 

Everybody sings.«  

4. IGRA: Iskanje besede 

Slikovne kartice kotlov različnih barv (priloga 1) položim na sredino kroga, obrnjene 

navzgor. Učence pozovem, naj zamižijo: »Close your eyes,« in pod kartice skrijem sličice 

obravnavanega besedišča (glej pripravo št. 7). Naloga učencev je, da najdejo iskano besedo. 

To dosežejo tako, da s frazo »The ____ is under the ____ cauldron« dvignejo kartico 
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izbranega kotla. Če je poimenovana beseda tam, jo obdržijo in dobijo točko, drugače kartico 

vrnejo nazaj na mesto. Če jim v treh poskusih ne uspe, dobim točko jaz. 

Zaključek 

 

5 min 

 

IGRA: Kocki 

Učenci mečejo dve kocki (priloga 2), na katerih so slike obravnavanega besedišča. 

Poimenujejo besedo, ki je na vrhu kocke, ko ta obstoji. Uporabijo frazo: »It's a …« 

Spodbudim s frazo: »Roll the dice.« 

 

DOMAČA NALOGA: Učenci naprstne lutke po pravilnem vrstnem redu prilepijo na list 

papirja. 

 

Krog 

 

Kocki 
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Priloga 1: Slikovne kartice kotlov 

 

Priloga 2: Kocki 
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PRIPRAVA ŠT. 10 

 

Razred: 1. 

Datum: 5. 4. 2017 

Učna tema: PONOVITEV IN ZAKLJUČEK 

Učna oblika: frontalna, individualna, skupinska 

Učni pripomočki: klobuk, angleške in slovenske izdaje knjig (The Gruffalo, The Gruffalo's 

Child, Room on the Broom, Zverjasec, Zverjašček, Bi se gnetli na tej metli?), ilustracije 

Splošni učni cilji: 

Učenci: 

- razvijajo zvočno občutljivost jezika in prepoznavajo ter preizkušajo značilnosti 

jezika (ritem, intonacija, izgovarjava); 

- razvijajo strategije poslušanja in slušnega razumevanja (pozorno poslušanje,  

- razumevanje navodil, jezik razreda, razumevanje glavnih idej itn.); 

- razumejo  in  se  odzivajo  na  pogosto  rabljeno  besedišče; 

- razumejo temeljne sporazumevalne funkcije (pozdravi, zahvala, opravičilo ipd.) in se 

odzivajo nanje; 

- spoznavajo  izvirna  besedila  v  tujem  jeziku,  kot  so pesmi, izštevanke, pravljice, 

opisi dogajanj, navodila in   podobno, ter   tako razvijajo  medkulturne  in  

večjezikovne spretnosti/zmožnosti; 

- se odzivajo nebesedno  (mimika,  geste,  igre  vlog  ipd.)  in  besedno (krajši  besedni 

odzivi); 

- preizkušajo spretnosti/zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika; 

- razvijajo osnovne spretnosti/zmožnosti  govornega sporazumevanja in  sporočanja 

(ritmizirajo, pojejo  primerna  izvirna  besedila  v  tujem jeziku,  poimenujejo 

predmete  in opisujejo dogajanje na slikah itn.) 

- uporabljajo  osnovne  vzorce  socialne  interakcije (nebesedno  podporo  v  govoru, 

npr. mimika, geste), jezikovne  označevalce  družbenih  razmerij, npr. pozdrave, 

naslavljanja in nekatere vljudnostne dogovore (npr. zahvala, opravičilo);  

- uzaveščajo osnovne medkulturne značilnosti pri govorjenju v tujem jeziku; 

- se besedno odzovejo na slišano oz. videno; 

- se preizkušajo v spontanem sporazumevanju v tujem jeziku. 

 

Dodatne opombe: Po koncu ure učenci izpolnijo preprost vprašalnik. 
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Stopnja 

 

Aktivnosti Organizacija 

prostora 

Pripomočki  

 

Uvod 

 

8 min 

IGRA: Kdo bo izmaknil klobuk? 

Učence razdelim v dve skupini. Vsak otrok v obeh skupinah ima svojo slikovno kartico (glej 

priprave št. 1, 4 in 7). Ko pokličem določeno slikovno kartico, otroka s to kartico iz obeh 

skupin stečeta do klobuka pred tablo in ga poskusita izmakniti ter priboriti svoji skupini 

točko. Skupina z več pridobljenimi točkami zmaga. 

Povem navodila: »When you here your word, run to the hat and grab it.« 

 

Celotna 

učilnica 

 

Klobuk 

Slikovne 

kartice 

 

Jedrni del 

 

22 min 

 

 

 

 

5 min 

1. PRIMERJAVA ANGLEŠKIH KNJIG S SLOVENSKIMI 

Učencem pokažem slovenske izdaje vseh treh obravnavanih knjig. Preberem nekaj verzov iz 

vsake od knjig, ki smo jih večkrat ponovili v angleščini. Pogovorimo se o tem, v čem sta si 

različni verziji iste zgodbe podobni (rima, vsebina) in v čem različni (imena, dialogi). 

Pogovor poteka v slovenščini. 

2. KVIZ 

Učencem prikazujem različne ilustracije iz vseh treh knjig. Nato preberem enega od verzov 

iz knjig. Vprašam in povem navodila: »Does this go together? Jump if it doesn't and turn 

around if it does.« Če verz ustreza ilustraciji, učenci na povelje »3, 2, 1, go!« poskočijo, če 

verz ne ustreza, na enako povelje naredijo pirueto. 

3. IGRA: V živalskem vrtu 

Učenci mižijo. Vsakemu na uho povem, katera od štirih živali je, npr.: žaba, ptica, zmaj, miš. 

Uporabim frazo: »You're a …«  

Na znak »3, 2, 1, go!« učenci vstanejo in začnejo z gibanjem posnemati dano žival. Ko se 

najdejo vse živali iste vrste, je igre konec. 

V novi igri določim druge živali: kače, mačke, pse, lisice, sove. 

 

Sredina 

učilnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celotna 

učilnica 

 

 

 

Angleške in 

slovenske 

izdaje knjig 

 

 

Ilustracije, 

knjig The 

Gruffalo, The 

Gruffalo's 

Child, Room 

on the Broom 

 

Zaključek 

10 min 

 

ZAKLJUČEK PROJEKTA IN POVZETEK/SKLEPNE MISLI 

Učencem se zahvalim, da so me sprejeli v svoj razred in jih povabim, da vsak od njih pove, 

katera je bila njegova najljubša zgodba in katera najljubša aktivnost. Na vrsti za govorjenje je 

vedno tisti, ki ima na glavi klobuk. Ostali poslušajo. Ko konča, klobuk poda naprej. 

 

Krog 

 

Klobuk 
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Viri slik 

The Gruffalo 

Food. Pridobljeno s https://www.123freevectors.com/wp-content/uploads/new/food/019-

cartoon-foods-free-vector-images.png. 

Fox. Pridobljeno s http://www.awjenkinson.co.uk/assets/img/IND-Gruffalo-Fox.gif. 

Good. Pridobljeno s http://pccocwv.com/wp-content/uploads/2016/11/cook.jpg. 

Gruffalo. Pridobljeno s 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1026/1507/files/gruffalo.png?2104782715680777372. 

House. Pridobljeno s http://picture-book.com/wp-content/uploads/2013/05/Goldilocks_11.jpg. 

Ice cream. Pridobljeno s http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-7778-the-gruffalo-vocabulary-

matching-mat. 

Lake. Pridobljeno s http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-7778-the-gruffalo-vocabulary-

matching-mat. 

Maska lisice. Pridobljeno s https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/72/6c/0d/726c0dc2d3509e4f57e34645bba603cb.jpg.  

Maska zverjasca. Pridobljeno s https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/86/d4/6b/86d46bf2125b03de32ed359344f55fc8.jpg. 

Maska sove. Pridobljeno s https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/f0/4c/44/f04c44c47d4dfb819b5d98cf8d75b738.jpg.  

Maska kače. Pridobljeno s https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/96/35/b7/9635b7ce07fcebec60199c017491d678.jpg.  

Maska miške. Pridobljeno s https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/ad/ad/77/adad7721040a44e6cace4f73a4b3a89a.jpg. 

Mouse. Pridobljeno s 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1026/1507/files/mouse.png?2104782715680777372. 

Nut. Pridobljeno s http://cdn.xl.thumbs.canstockphoto.com/canstock37562314.jpg. 

Owl. Pridobljeno s 

https://dqqzjdqmiszdy.cloudfront.net/sites/default/files/html5_assets/frames_gruffalo_char_1_

mob.png. 

Rocks. Pridobljeno s http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-7778-the-gruffalo-vocabulary-

matching-mat. 

Slike lastnosti zverjasca. Pridobljeno s http://panmacmillan.co.za/wp-

content/uploads/2013/06/gruffalo-features.pdf. 

Snake. Pridobljeno s http://www.kidsfest.com.hk/shows/2016/images/gruffalo1.jpg. 

Stream. Pridobljeno s http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-7778-the-gruffalo-vocabulary-

matching-mat. 

Wood. Pridobljeno s http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-7778-the-gruffalo-vocabulary-

matching-mat. 

The Gruffalo's Child 

Bad. Pridobljeno s http://scottishbooktrust.com/files/640px-villainc.svg_.png. 

Bored. Pridobljeno s http://www.clipartkid.com/images/576/list-of-boredom-sites-forever-

alone-QgdUxI-clipart.png. 

https://www.123freevectors.com/wp-content/uploads/new/food/019-cartoon-foods-free-vector-images.png
https://www.123freevectors.com/wp-content/uploads/new/food/019-cartoon-foods-free-vector-images.png
http://www.awjenkinson.co.uk/assets/img/IND-Gruffalo-Fox.gif
http://pccocwv.com/wp-content/uploads/2016/11/cook.jpg
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1026/1507/files/gruffalo.png?2104782715680777372
http://picture-book.com/wp-content/uploads/2013/05/Goldilocks_11.jpg
http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-7778-the-gruffalo-vocabulary-matching-mat
http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-7778-the-gruffalo-vocabulary-matching-mat
http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-7778-the-gruffalo-vocabulary-matching-mat
http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-7778-the-gruffalo-vocabulary-matching-mat
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/72/6c/0d/726c0dc2d3509e4f57e34645bba603cb.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/72/6c/0d/726c0dc2d3509e4f57e34645bba603cb.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/86/d4/6b/86d46bf2125b03de32ed359344f55fc8.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/86/d4/6b/86d46bf2125b03de32ed359344f55fc8.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/f0/4c/44/f04c44c47d4dfb819b5d98cf8d75b738.jpg
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Brave. Pridobljeno s 

http://orig14.deviantart.net/4827/f/2013/013/e/d/brave_heart_lion_by_hyaroo-d5rcmbr.jpg. 

Cake. Pridobljeno s https://img.clipartfest.com/4207287f14507c7238c4ae592a266cc9_art-

cake-birthday-cake-clipart-cake-cartoon-clipart_800-714.png. 

Fire. Pridobljeno s https://img.clipartfest.com/ada1ca739a114ffcd95ce55ec275a9dd_fire-

vector-cartoon-vector-art-images-clipart-bon-fire_447-386.jpeg. 

Pie. Pridobljeno s http://www.clipartbest.com/cliparts/ncE/5E6/ncE5E6nLi.png. 

Scared. Pridobljeno s https://www.colourbox.com/preview/10798264-scared-boy.jpg. 

Snow. Pridobljeno s http://toonclips.com/600/cartoon-black-and-white-line-drawing-of-a-

happy-lady-in-the-snow-by-ron-leishman-5070.jpg. 
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Wire. Pridobljeno s 

http://www.cartoonmovement.com/depot/cartoons/2016/03/25/barbed_wire_in_europe__vasc
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Wind. Pridobljeno s https://thumbs.dreamstime.com/z/cartoon-cloud-blows-wind-vector-
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Room on the Broom 

Bird. Pridobljeno s http://www.playgroundbasics.co.uk/room-on-the-broom-cut-out-

characacters.html. 

Bow. Pridobljeno s http://roomonthebroom.com/wp/wp-content/uploads/2015/05/Pairs-

game_complete.compressed.pdf. 

Broom. Pridobljeno s http://roomonthebroom.com/wp/wp-content/uploads/2015/05/Pairs-

game_complete.compressed.pdf. 
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