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POVZETEK  
 

Diplomsko delo z naslovom Obravnava slikanic v predšolskem obdobju vsebuje teoretični in 

empiričen del. V teoretičnem delu je opredeljen razvoj slikanice, pojem slikanica, tipologije 

slikanice po Matjani Kobe in funkcijske zmožnosti slikanice. Predstavljeni sta teorija slikanic 

po Mariji Nikolajevi ter teorija slikanic po Dragici Haramija in Janji Batič. Opisana je 

kakovostna slikanica in Slovenske nagrade za kakovostne slikanice. Na koncu teoretičnega 

dela je predstavljeno pripovedovanje predšolskih otrok in opisan vpliv pripovedovanja na 

otrokov razvoj.  

Na podlagi teoretičnega dela sem v praktičnem delu predstavila pripovedovanje otrok ob  

različnih vrstah slikanic. Pripravila sem bralni kotiček v skupini, kjer so lahko otroci 

sproščeno pripovedovali ob različnih vrstah slikanic: Andreja Peklar (Fant z rdečo kapico, 

2005), Anja Štefan (Čez griček v gozdiček, 1995) in  Maja Kastelic (Deček in hiša, 2015). 

Sodelovalo so trije otroci, ki imajo štiri do pet let iz vrtca Plavček pri OŠ Tišina.  

Cilj diplomskega dela je, da otroci svobodno pripovedujejo ob različnih tipih slikanic. Pri tem 

me zanima, ali otroci potrebujejo spodbudo ali pripovedujejo brez nje ter če otroci 

pripovedujejo ob slikanicah le na podlagi likovnega prikaza ali pa vključujejo tudi izkušnje iz 

lastnega življenja. Prav tako sem opazovala, ali otrokom predstavljajo različni tipi slikanice 

izzive pri rokovanju in pripovedovanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: slikanice, pripovedovanje otrok, predšolski otrok. 



ABSTRACT 
 

The diploma thesis entitled Examination of picture books in the preschool period consists of a 

theoretical and empirical part. The theoretical part focuses on the development of picture 

books, the concept of a picture book, typology of picture books according to Marjana Kobe 

and functional ability of picture books. The theory of picture books according to Maria 

Nikolajeva and that of Dragica Haramija and Janja Batič are also presented. High quality 

picture books are also described as are Slovenian awards for best picture books. The 

theoretical part ends with a presentation of narration by preschool children and description of 

the influence the narration has on the development of children.  

Building on the foundations of the theoretical part, the empirical part focuses on the children's 

narration of different types of picture books. For this purpose, a reading corner was set up for 

a group, where children were able to narrate different types of picture books in a relaxed 

manner; the following picture books were offered: Andreja Peklar (Fant z rdečo kapico, 

2005), Anja Štefan (Čez griček v gozdiček, 1995) and Maja Kastelic (Deček in hiša, 2015). 

Three children were included, aged four to five and attending the Plavček Kindergarten at 

Tišina Primary School.  

The aim of this diploma thesis is for children to freely narrate different types of picture books. 

In this regard, I examine whether children need encouragement to narrate picture books or not 

and whether children base their narrations solely on artistic depictions or include experiences 

from their own lives. An exploration of whether different types of picture books pose a 

challenge for children with regard to their handling of picture books and the narration itself is 

also included.  
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Uvod 
 

Diplomska naloga je namenjena predstavitvi obravnave različnih slikanic v predšolskem 

obdobju. V nalogi je predstavljena opredelitev slikanic v svetovnem in slovenskem prostoru 

ter   teoretična izhodišča slikanice, ki pripomorejo k boljšemu razumevanje celotne diplomske 

naloge. V delu so predstavljene tri teorije slikanic: tipologija slikanic po Marjani Kobe, teorija 

slikanic po Mariji Nikolajevi in teorija slikanic po Dragici Haramija in Janji Batič. Diplomska 

naloga zajema tudi funkcijske zmožnosti, ki jih različne slikanice ponujajo bralcem. 

Pomembno je, da otrokom beremo kakovostno slikanico in, ker vsaka slikanica ni kakovostna, 

sem se osredinila na kriterije, ki označijo književno delo za kakovostno in nekakovostno. 

Predstavljene so tudi Slovenske nagrade za kakovostne slikanice. Na koncu teoretičnega dela 

sem se osredinila na pripovedovanje predšolskih otrok, saj je pripovedovanje govorna 

spretnost, ki se je otroci naučijo že v predšolskem obdobju. Opisala sem vpliv pripovedovanja 

na otrokov razvoj, kjer so poudarjeni pozitivni učinki na otroka.  

V praktičnemu delu, ki se ves čas prepleta s teoretičnim delom, sem predstavila 

pripovedovanje otrok ob različnih vrstah slikanic. Diplomsko delo zajema tri slikanice: 

Andreja Peklar (Fant z rdečo kapico, 2005) in  Anja Štefan (Čez griček v gozdiček, 1995) ter 

Maja Kastelic (Deček in hiša, 2014). V dejavnost sem vključila tri otroke, ki imajo od štiri do 

pet let in obiskujejo vrtec Plavček pri OŠ Tišina. Njihovo pripovedovanje sem ovrednotila z 

lastnimi kriteriji, ki sem jih oblikovala za potrebe diplomske naloge.  
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1. Teoretičen del 
 

V teoretičnem delu se bom osredinila na razvoj slikanice, definirala bom pojem »slikanica«, 

opisala bom funkcijske zmožnosti slikanice, tipologijo slikanice po Marjani Kobe, teorijo 

slikanic po Mariki Nikolajevi in teorijo slikanic po Dragici Haramija in Janji Batič. 

Predstavila bom značilnosti kakovostne slikanice in Slovenske nagrade za kakovostne 

slikanice. Na koncu teoretičnega dela sem se osredinila na pripovedovanje otrok in vpliv 

pripovedovanja na otrokov razvoj.  

1.1 Razvoj slikanice 

 

»Otroške slikanica so se pojavile že v 17. stoletju, ampak je šele 20. stoletje postalo 

stoletje slikanic. Za začetnika slikanice velja teolog in pedagog J. Comeniusa, ki je 

posrednik učenja preko igre« (M. Bubnič Dolinšek, 1999, stran 10).  

Prva vzgojna knjiga v slikah je bila Orbis Sensualium Pistus, ki je bila objavljena leta 1658. 

Postala je vzor za mnoge druge kasnejše ilustrirane knjige. Evropejci imamo za pravega očeta 

slikanice J. Bertucka, ki je leta 1792 izdal Slikanice za otroke v 12 zvezkih s 6.000 bakrorezi. 

Menil je, da je otroška slikanica obvezni del otroške sobe, tako kot postelja in lutka iz cunj, 

saj moramo preko slik začeti najzgodnejše učenje otroka (M. Bubnič Dolinšek, 1999).  

 

 

Slika 1: Orbis Sensualium Pistus (1658) 
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V začetku 19. stoletja je začel izdajati slikice v Združenih državah Amerike Randolpho 

Caldecotta, ki ga največkrat navajajo za začetnika slikanice (D. Haramija in J. Batič, 2013). 

Razvoj slovenske slikanice se je začel z ilustriranimi knjigami in ne s slikanicami. Kot 

začetnika književne ilustracije navajajo Gvida Birolla in Maksima Gasparija za Pravljice 

(1911) Frana Miličinskega in za knjigo Ksaverja Meška Mladim srcem (1911). Delo Martin 

Krpan Frana Levstika pa zavzema posebno mesto v razvoju slovenske slikanice (D. Haramija 

in J. Batič, 2013). 

Po drugi svetovni vojni je na Slovenskem imela ključno vlogo Mladinska knjiga (1945), ki je 

bila ustanovljena za izdajanje kakovostne slovenske mladinske literature. Izdajati začne revije 

in zbirke: Ciciban (1945), Čebelice (1953), Velike slikanice (1967) in Cicibanov vrtiljak 

(1987), ki so sooblikovale slovenski slikaniški prostor (D. Haramija in J. Batič, 2013). 

 

Slika 2: Ciciban (1943/1946) 

V devetdesetih letih 20. stoletja se je navdušenje za slikanico spet povečalo. Narasla je 

prodaja klasične Slovenske slikanice. Med boljše domače pisce lahko prištevamo Polono 

Kovač, Toneta Pavčka, Lilo Prap, Nika Grafenauerja, Anjo Štefan, Svetlano Makarovič, 

Andreja Rozmana in še druge (A. Arko in P. Koželj, 2013, stran 5). 

 

1.2 Slikanice  

 

V mnogih literaturah sem zasledila različno definiram pojem »slikanica«. Za diplomsko 

nalogo sem uporabila tiste definicije, ki se najbolj navezujejo na mojo izbrano temo: 

Obravnava slikanic v predšolskem obdobju. 

»Slikanica je otroška knjiga s slikami brez besedila ali s kratkim besedilom, navadno v 

verzih« (SSKJ).  
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V Slovenski slikanici in knjižni ilustraciji za mladino 1945–1975 (1978) je zapisano, da je 

slikanica posebna zvrst knjige , ki sledi razvojnemu obdobju otroka od zgodnjega 

predbralnega pa vse do zgodnejšega šolskega obdobja, zato je slikanica eden ključnih 

dejavnikov pri oblikovanju kulturne zavesti pri otrocih, vendar pa nikakor ni edini. 

Osredinjena je predvsem na leposlovno-likovno oziroma estetsko informacijo. Temelj slikanic 

je potemtakem v vzbujanju estetskih učinkov 

»Slikanica je posebna zvrst otrokove prve knjige kot specifični knjižni pojav, v 

katerem sta likovna in besedna pisava še neločljivo povezani in zato na samosvoj 

način izžarevata svoje skupno estetsko sporočilo« (Marjana Kobe, 1987, stran 24). 

Slikanica kot likovna celota ni preprosto samo tanka ilustrirana knjiga, marveč je povsem 

samosvojo književna celota. Ima posebno logiko notranje urejenosti, ki sledi posebnim 

zakonitostim slikaniške zvrsti knjige. Zato slikanica ni samo seštevek enakovrednih in 

enakomernih deležev likovnega in tekstovnega dela, gre za mnogo več, saj slika in besedilo 

nista v nobeni drugi zvrsti knjige tako neločljivo povezani in zato tudi na samosvoj način 

izžarevata svojo skupno sporočilo. Slikanica postane, kadar doseže najčistejšo avtentičnost 

svoje književne zvrsti. Prepletenost likovnega in tekstovnega deleža v novo sozvočno celoto 

je potem takem glavna značilnost slikanice in obenem glavna naloga pred ustvarjalci te zvrsti 

knjige (Marjana Kobe, 1987). 

»Slikanica je otrokova prva knjiga, je zvrst mladinske književnosti, katere glavna 

lastnost je navzočnost besedne in slikovne informacije ter njuno sodelovanje pri 

posredovanju vsebine« (A. Arko in P. Koželj, 2013, stran 5).  

»Slikanice so  posebna oblika knjige, ki združuje besedilo in ilustracijo v celoto; 

slikanica ima tri pomembne sestavine: besedilo, ilustracijo in vsebinsko oblikovni 

odnos med besedilom in ilustracijo. Ta odnos imenujemo interakcija, kajti besedilo 

vpliva na razbiranje pomena ilustracij in obratno. Ilustracija spreminja ali dopolnjuje 

pomen besedila« (D. Haramija in J. Batič, 2013, stran 23). 

Haramija in Batič med slikanice prištevata vsa tista dela, v katerih je likovni delež večji kot 

besedilni. Besedilo načeloma naj ne bi presegalo 18000 besed. Prav tako sta zapisali, da ima 

otroška slikanica tudi specifične teme in jezikovne prvine literarnega dela. Če pogledamo na 

stopnjo interakcije med besedilom in ilustracijo, slikanico uvrščamo v najbolj šibke, ki osvetli 

besedilo, do intenzivne, ki besedilu spreminja pomen (D. Haramija in J. Batič, 2013).  
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Slikanica se od drugih knjig razlikuje na literarno-likovni-oblikovni ravni in ne po knjižnih 

zvrsteh , ki jih vsebuje (D. Haramija in J. Batič, 2013).  

 »Slikanice oz. knjige v slikaniški knjižni obliki so sublimni izraz osebnega in 

kolektivnega spomina in imajo za osebni in kulturni razvoj identitetno in narodno-

človeško funkcijo. Slovenska slikanica (1917–2017) je na visoki literarni in likovni 

ravni, vsebuje humanistične vrednote, kar jo postavlja kot enakovreden kamenček 

evropske slikanice« (Milena Mileva Blažič, 2017, stran 1).  

1.3 Tipologije slikanic 

 

Marjana Kobe v knjigi Pogledi na mladinsko književnost (1987) slikanico razdeli na 

naslednje vidike:  

- zahtevnostne stopnje slikanice,  

- tipi slikanice glede na ustvarjalni postopek, 

- razporeditev besedila in ilustracij v slikanici, 

- izbor besedila v slikanici, 

- slikanica in iskanje novih likovnih možnosti ter 

- slikanica in iskanje novih funkcijskih možnosti.  

 1.3.1 Zahtevnostne stopnje slikanice  

 

Marjana Kobe  (1987) prav tako pravi, da je kartonska zgibanka namenjena otrokom do 3 leta 

in je zato po zunanji obliki še nekakšen prehod med igračo in pravo knjigo. Hkrati s 

harmonikasto kartonsko zgibanko otrok že spoznava tudi pravo knjigo, ki ima trpežne 

kartonaste liste. V kartonski zgibanki se skriva še več zahtevnostnih stopenj. 

Prva stopnja kartonske zgibanke je običajno brez besedila in še nima oblike knjige. To je 

harmonikasto zložljiva kartonska zgibanka ali leporello. Otroku, ki mu je ta kartonska 

zgibanka namenjena, predstavlja na celostranskih slikah posamezne slike iz različnih področij 

(npr. vozila, domače živali, jedi, ponazoritev števil …). Otrok lahko glede kartonsko zgibanko 

sam ali pa s starši in doživljajsko uživa ob prepoznavanju in poimenovanju različnih 

predmetov, pojmov ali živali (Marjana Kobe, 1987).  
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Primer:  

 

Slika 3: Zdenek Miler (Krtek in živali na kmetiji, 2014) 

 

Druga stopnja kartonske zgibanke je doživljajsko razsežnejša in prinaša že krajša besedila. 

Največkrat so to prigodniški verzi, ki pojasnjujejo sliko na posameznih kartonih, na katerih so 

upodobljeni različni predmeti in pojmi, predvsem pa vsakdanji dogodki (otrok se igra, oblači 

in umiva, letni časi, otrok pri zdravniku …). Otrok je v tem primeru gledalec slik v kartonski 

zgibanki, odrasli je posrednik, ki mu bere ustrezne verze. Takšna slikanica je zanimiva, ker 

spodbuja sposobnost pomnjenja, poimenovanja, poznavanja in ker v njen prepoznava svoj 

vsakdan. V to stopnjo spada tudi kartonska zgibanka, ki s pomočjo izrazito akcijske, 

pripovedne ilustracije prede kontinuirano zgodbo od prvega do poslednjega kartona (Marjana 

Kobe, 1987). 

Primer: Hartmut Bieber (Medo se pozdravi, 2011), Mojca Benedičič (Moje živali, 2017 in 

Potipaj in začuti moj dan, 2017) in Susan Niessen (Kaj dela veterinarka?, 2010).  

 

 

Slika 4: Zvezdana Majhen (Nebo in vreme, 2013) 
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Tretja zahtevnostna stopnja leporella pa otroke med 3. in 4. letom uvaja v besedno umetnost. 

Slikanica kot prava knjiga s tankimi listi, spoznavati začenja svet ljudske in umetne otroške 

poezije. Gre za leporello za otroke s kratkimi ljudskimi in umetnimi pesmicami, ki jih 

pripovedno in razpoloženjsko ponazarjajo nazorne ilustracije. Temelji namreč v veselju ob 

ritmu, rimah in zvočni barvitosti besed. Otrok se tako igra z besedami, z verzi, s celo njeno 

zvočno in likovno podobo. V tej stopnji so slikanice, ki so obenem osrednji model te zvrsti 

knjige (Marjana Kobe, 1987). 

Primer: knjižna zbirka Čebelica (1953), knjižna zbirka Velike slikanice (1967), knjižna zbirka 

Mala slikanica (1974) 

 

Slika 5: Zbirka Čebelice (2016) Peter Svetina (Molitvice s stopnic) 

 

 1.3.2 Tipi slikanic glede na ustvarjalni postopek  

 

Marjana Kobe (1987) deli tipe slikanic glede na ustvarjalni postopek na tri področja. 

Prvo področje so avtorske slikanice, kjer je likovna besedna celota stvaritev enega samega 

ustvarjalca. Avtor sam najbolje ve, kdaj bo po logiki svoje zamisli uporabil likovno in kdaj 

tekstovno pisavo ter kakšen likovni izraz bo njegovi zamisli najbolj ustrezal. (Marjana Kobe, 

1987).  

Prva Slovenska avtorska slikanica je Maruška Potepuška (1977) Marjana Amaliettia (D. 

Heramija in J. Batič, 2013). 



8 

 

 

Slika 6: Marjan Amalietti (Maruška Potepuška, 1977) 

 

Avtorske slikanice na Slovenskem: Andreja Peklar (Fant z rdečo kapico, 2005 in Varuh, 

2006), Damijan Stepačič (Zgodba o sidru, 2010), Maja Kastelic (Deček in hiša 2015),  Lila 

Prap (Kam gredo sanje, 2008). 

 

 

Slika 7: Damijan Stepančič (Zgodba o sidru, 2010) 

 

Drugo področje je, kjer sta soavtorja stalni ustvarjalni tim, bodisi skupaj soustvarjata, kreirata 

besedno in likovno podobo, in sicer tako, da v ustvarjalnem procesu drug drugega spodbujata 

z novimi idejami, bodisi, da likovni soavtor dobi v delo sicer že izoblikovano besedilo in 

ustvarja njegovo likovno podobo v tesnem sodelovanju s piscem zgodbe. Lahko pa je likovni 

oblikovalec slikanice stalni, toda ustvarjalno povsem samostojen ilustrator besedila istega 

avtorja (Marjana Kobe, 1987). 

Tretje področje, v kateri  soavtorja nista stalna sodelavca, vendar je na primer tekst primaren 

in gre v nadaljnji oblikovalni postopek k likovnemu ustvarjalcu, ali je likovni del tisti, ki je 

primaren in gre v nadaljnji ustvarjalni postopek k besednemu soavtorju.  Po tem principu je 

nastala in še nastaja večina izvirnih slovenskih slikanic (Marjana Kobe, 1987). 
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1.3.3 Razporeditev besedila in ilustracij v slikanici 

 

Prvo razporeditev besedila in ilustracije v slikanici je klasična slikanica, ki je likovno 

oblikovana pravzaprav na način klasične ilustracije, kjer je vsaka ilustracija samostojna slika. 

V takšni slikanici se v enakovrednem prostorskem sorazmerju menjavata celostransko 

besedilo in slika, ali pa dvostranske ilustracije in menjavanje celostranskih slik s 

celostranskim besedilom. Tekstovni in likovni del sta v primarnem sorazmerju (Marjana 

Kobe, 1987). 

Primer: Hans Cristian Andersen (Pravljice, 1835) 

Drugi tip so slikanice, kjer se ilustracija razlije čez svoj rob, razširi se čez obe strani v knjigi 

in razleze med besedilom. Ilustracije ne pokrivajo več tako celih strani, marveč je razdeljeno 

na manjše stalne odlomke, ki so včasih tudi že vključeni (Marjana Kobe, 1987). 

Primer:  

 

Slika 8: Svetlana Makarovič (Škrat Kuzma dobi nagrado, 2013) 

 

Tretji tip ima še močnejšo povezavo z likovnim delom in s tem večjo vključenost v likovno 

podobo in doživlja verzno ali prozno besedilo v tipu slikanice, pri katerem likovni oblikovalec 

postopa tako, da tekst reorganizira in ga potem na novo organiziranega vključuje v ilustracijo 

(Marjana Kobe, 1987). 

Primer: Dane Zajc (Abecedarija, 1975) 
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1.3.4 Izbor besedila v slikanici 

 

Sodobna leposlovna slikanica upošteva pri izboru besedil vse oblike mladinske književnosti. 

Teme izbira iz tradicionalne literarne zvrsti, kot so pravljice, pripovedke, bajke in šale, ki 

spadajo v ljudsko literarno prozo. Prav tako teme izbira tudi iz klasične umetne pravljice, ki 

zajema basen in uganke. Sodobna slikanica zajema sodobno umetno poezijo za otroke po 

drugi strani pa zajema najrazličnejše kategorije iracionalne mladinske pripovedne proze, ki 

temelji na tem, da ob živalskem svetu tematizira doživljajski svet sodobnega otroka (Marjana 

Kobe, 1987) 

Antiavtoritarna slikanica potrjuje avtentičnost otroka, šablonski avtoritativni svet odraslih, 

zavzema se za otrokovo senzibilnost, za dialog na otrokovo logiko in logiko odraslih. V 

besedilu se kaže sproščeno in svobodno otroštvo ter enakopravni dialog. Predstavnika 

antiavtoritarne slikanice sta Friedrich Karl Waechter  (Der Anti-Struwwelpeter, 1970) in 

Petrina Stein – Claude Lapointe (Peter Struwwel, 1972) (Marjana Kobe, 1987). 

 

 

Slika 9: Friedrich Karl Waechter ( Der Anti-Struwwelpeter, 1973) 

 

»Povojna izvirna slovenska slikanica, predvsem slikanica klasičnega tipa, izvira iz ljudske 

pripovedne proze (ljudske pravljice, pripovedke in otroške ljudske pesmi), naprej se navezuje 

na klasične umetne pravljice (basni in uganke)« (Marjana Kobe, 1987, stran 41).  

Najizrazitejši predstavniki so: Ela Peroci, Kristina Brenkova, Branka Jurca, Lojze Kovačič, 

Mira Mihelič, Marija Cerkovnik, Polonca Kovač, Svetlana Makarovič, Saša Vegri, Kajetan 

Kovič, Svetlana Makarovič, Anja Štefan, Damijan Stepančič, Andreja Peklar in drugi.  

Imenovana slikanica zajema tudi poantirano realistično pripoved v najrazličnejših oblikah, 

vendar je največkrat spominsko obarvana in se večkrat navezuje na tematiko NOB (narodno 

osvobodila borba) (Marjana Kobe, 1987). 
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1.3.5 Slikanica in iskanje novih likovnih možnosti 

 

Za povojni evropski prostor sta za oblikovanje likovnega deleža značilna dva izrazito nova 

ustvarjalna vala. Prvi val, za katerega je značilno iskanje pretanjene likovne prečiščenosti, se 

pojavi konec petdesetih let. Vsa ta leta predstavljajo veliko studioznih slikaniških 

eksperimentov Drugi tok se pojavi skupaj s tematskim trendom antiavtoritarnosti v drugi 

polovici šestdesetih let. Bistvena značilnost je, da prisluhne senzibilnosti otroka ter s tem 

postaja slikanica bolj komunikativna za otroke (Marjana Kobe, 1987). 

Povojna izvirna slovenska slikanica je nekoliko v zamiku sledila novemu likovnemu 

oblikovanju. V sedemdesetih letih se pojavi trend dinamične, akcijske in pripovedne 

ilustracije, ki vključuje tudi elemente stripa. Ob nakazanem novem trendu ustvarjalno 

inovativni revitalizaciji likovnih konceptov imamo tudi nekaj slovenskih ilustratorjev: 

Marlenka Stupica, Milan Bizovičar, Lidija Osterc idr. (Marjana Kobe, 1987). 

 

1.3.6 Slikanica in iskaje novih funkcijskih možnosti 

  

Estetska vzgoja je osnovna funkcija leposlovne slikanice, kjer likovna tekstovna vsebina 

slikanice bogati njegov doživljajski svet in oblikuje njegovo estetsko senzibilnost. Klasična 

leposlovna slikanica otroka duhovno aktivira, da mu ponudi verzno in prozno literarno 

besedilo v ustreznih vizualizacijah, kar ga doživljajsko zaposli. Takšna slikanica uporabniku 

ponudi kompleksno estetko uživanje. Tovrstna slikanica v otroku sproži duhovno aktivnost in 

je zato  njena estetska vzgojna funkcija nesporna. Druga različica aktivizirajoče slikanice, ki 

motivira otroka za sproščeno estetsko igro, je tip slikanice, ki otroka neposredno nagovori. 

Vsaka stran slikanice otroku zadaja vprašanje, na katero mora iz teksta ali slike najti odgovor, 

če hoče zgodbi doživljajsko slediti (Marjana Kobe, 1987).  

V slovenskem slikaniškem prostoru dominira tip klasične slikanice tako glede metode njene 

literarno likovne vzgoje, kakor tudi glede na njeno funkcijo leposlovne knjige za otroke. V 70. 

letih se je slovenska slikanica začela razvijati  za trendom nove slikaniške teorije, ki 

poimenuje knjižno estetsko vzgojo na način otrokove sproščene igre s knjigo in njeno 

slikovno tekstovno vsebino (Marjana Kobe, 1987). 
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1.4  Funkcijska zmožnost slikanice 

 

D. Heramija in J. Batič (2013) ločita slikanice na dve vrsti. 

Prva je informativna slikanica, ko otrok želi doseči točno določen namen, druga je leposlovna 

slikanica, kjer je bistvo besedna umetnost. Informativne slikanice imajo svoje zakonitosti, 

zaradi kakovostne predstavitve, saj mora biti besedišče preprosto, vendar morajo biti veljavne 

vse trditve in opisi. Ilustracije morajo na realen način prikazati izbrano disciplino.  

Primer:  

 

Slika 10: Irena Potočar Papež (Moj prijatelj BonTonček, 2017) 

Druga vrsta  so leposlovne slikanice, ki prinašajo besedilo iz lirike, epike in dramatike. 

Pisatelji imajo več avtorske svobode v primerjavi z informativnimi slikanicami, vendar imajo 

delne omejitev, saj je količina besedila omejena. 

 

1.5 Teorija slikanic po Mariji Nikolajevi 

 

V večini standardnih knjig o mladinski književnosti so slikanice kot žanr, skupaj s 

pravljicami, domišljijskimi, pustolovskimi in živalskimi zgodbami. Ampak nam površinski 

pogled na besedila v slikanici pove, da so pravzaprav kombinacija vseh naštetih žanrov. 

Umetnostna zvrst slikanice ima edinstven značaj, ki izvira iz dejstev, da je prava kombinacija 

dveh ravni komunikacije, verbalne in vizualne. V tem pogledu je slikanica sintetični medij, 

kjer uporabnik  celotni smisel doživi šele skozi interakcijo različnih komunikacijskih sredstev. 

Slikanice so dvodimenzionalne, kjer ne predvidevajo ustne komunikacije, a jih vsekakor 

lahko beremo naglas. Bralec slikanice v komunikacijskem procesu ni tvorec besedila, ampak 

je hkrati izvajalec in prejemnik ali vsaj sobralec (Marija Nikolajeva, 2003).  
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1.6 Teorija slikanic po Dragici Haramija in Janji Batič 

 

D. Haramija in J. Batič (2013) menita, da je v slikanicah pomemben delež ilustracij, zato so 

nekakšna vmesna stopnja med stripom, v katerem so pomembnejši likovni elementi in  

ilustrirano knjigo, kjer je pomembno besedilo. Slikanica se od drugih knjig razlikuje na 

literarno-likovni-oblikovni ravni in ne po knjižnih zvrsteh, ki jih vsebuje. Stroge meje med 

njimi ni, vendar pa teoretična spoznanja dobro utemeljijo uvrstitev.  

- Slikanica brez besedila (tiha knjiga) 

Posebnost v slikaniškem  gradivu, ki zgolj skozi ilustracijo predstavijo zgodbo. Od bralca 

zahtevajo aktivno sodelovanje v procesu ustvarjanja pomena. S stališča besedila vsebuje 

naslov, vsi ostali elementi so izraženi z likovno-oblikovnimi elementi (Prav tam). 

 

Slika 11: Marjan Manček (Brundo se igra, 1978) 

Primer slikanice brez besedila: Andreja Peklar (Ferdo, velik ptič, 2016), Damijan Stepačič 

(Zgodba o sidru, 2010), Maja Kastelic (Deček in hiša, 2015), 

- Strip 

Je zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo. Prisoten je dialog med liki, kjer so uporabljena 

posebna izrazna sredstva (Prav tam). 

Primer stripa: Miki Muster (Dogodivščine Zvitorepca in Trdonje v Afriki, 1955), Marjan 

Manček (Modre misli Malega muca, 2017) 
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- Slikanica 

Vsebuje največ 1.800 besed, kjer je ilustracija povezana z besedilom in oblikovana v zgodbo. 

Glede na funkcijo ločita dve vrsti slikanic, in sicer leposlovne in informativne. Informativne 

slikanice po navadi ponudimo otroku, ko želimo doseči določen namen. Imajo svoje lastne 

zakonitosti zaradi pogoja kakovostne predstavitve izbranega predmeta. Leposlovne slikanice 

imajo pomembnejšo vlogo, saj so bistvo besedne umetnosti. Imajo več avtorske svobode kot 

informativne slikanice, ki imajo delno omejitev (Prav tam). 

Primer slikanice: Tone Pavček – Damijan Stepančič (Juri Muri v Afriki, 2012).  

- Ilustrirana knjiga 

Vsebuje več kot polovico besedila, ki po številu besed ni omejeno, ilustrirani so posamezni 

prizori in ne celotna zgodba. Ima dve samostojni celoti: besedilo in ilustracijo, kjer je vsaka 

zase zaključena enota in lahko funkcionira povsem samostojno. Ilustrirana knjiga ima lahko 

tudi več kot 50 % besedila in je prevladujoči del knjige. Po velikosti so približek formata A5 

ali malce večji, vendar manjši od A4.  Takšne knjige so pogosoi bogato ilustrirane, še posebej 

tiste, ki so namenjene predšolskim otrokom (Prav tam). 

Primeri ilustrirane knjige: Kajatan Kovič – Jelka Reichman (Moj prijatelj Piki Jakob, 1972), 

Slavko Pregl –Arjan Pregl (Male oblačne zgodbe, 2004) in Jana  Bauer – Caroline Thaw 

(Groznovilca v hudi hosti, 2011).  

-  Knjiga brez ilustracij 

Takšna vrsta knjig ne vsebuje ilustracij, ampak vsebuje le besedilo (Prav tam). 

Primer knjige brez ilustracij: Hans Christian Andersen (Slikanica brez slikic, 1840) 

 

1.7 Kakovostne slikanice  

 

Pomembno je, da otrokom beremo kakovostne knjige. Slikanice otrokom predstavljajo prvi 

stik s knjigo, zato je pomembno, da smo pri izbiri slikanic še posebej pozorni in izbiramo 

slikanice, ki bodo otroke tudi vzgajale (Margarita Bubnič –Dolinšek, 1999).  
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Marjana Kobe, (1987)  navaja, da v Sloveniji spadajo med  kakovostne leposlovne slikanice 

za otroke štiri različice: 

1. Izvirna slovenska slikanica  

Slikanica, kjer je avtor besedila in ilustracije Slovenec (npr. Saša Vegri – Kostanja Gatnik: 

Jure Kvak – kvak, 2010). 

2. Slikanica s slovenskim prevodom tujega besedila in ilustracijami slovenskega avtorja 

(Npr. Jakob in Wilhelm Grimm – Marlenka Stupica: Trnuljčica, 1970).  

3. Slikanica z izvirnim slovenskim besedilom in tujimi ilustracijami 

(Npr. Ludek Manasek – Dane Zajc: Živali na dvorišču, 1975).  

4. Slovenska izdaja slikanice s tujim besedilom in tujimi ilustracijami 

(Npr: James Krüss – Eva Johanna Rubin: Tri Miške, tri muce, tri druge reči, 1974). 

 

T. Zupančič (2012) je zapisal likovni in vsebinski kriterij  za določanje kakovostnih ilustracij. 

- Likovni kriterij 

Dobra ilustracija mora biti jasno likovno urejena, poudarjati mora likovno bistvo in odstraniti 

mora nepotrebne elemente. Risba mora biti pravilno anatomska in upoštevati mora prostorski 

ključ. Prostor mora biti enovito upodobljen in prisotna naj bo individualna nota.  

Slaba ilustracija je nasičena, likovno neurejena, prisotni so nebistveni elementi, stereotipi, 

šablone in likovni klišeji. Risba je anatomsko zgrešena, ne upošteva prostorskih ključev in 

nelogično upodablja prostor. 

- Vsebinski kriterij 

Dobra ilustracija ima namenu ustrezno upodobitev brez vsebinskih nepotrebnosti. Vsebina je 

ustrezna, didaktično premišljena, poučna in razumljiva. 

Slaba ilustracija je kičasta, ima osladno upodobitev in banalne vsebinske dodatke. Vsebina je 

sporna, saj poudarja družbene, spolne ter estetske stereotipe in žaljivo vsebino.  
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Kakovostna ilustracija naj bo prisotna  v otrokovem okolju, ne samo zaradi otrok, ampak tudi 

zaradi nas samih. Vpliv kakovostnih ilustracij je lahko širši, saj ilustracije vplivajo na 

sooblikovanje sodobne umetnosti. Pomembno je upoštevanje načelo kakovosti, ki govori o 

tem, da je le najboljše za otroke dovolj dobro.  

1.8 Slovenske nagrade za kakovostne slikanice   

V Sloveniji podeljujejo številne nagrade za kakovostne slikanice, ki jih prejme avtor besedila 

ali ilustrator. Levstikova nagrada je prva nagrada v Sloveniji, ki so jo podelili za tovrstno delo 

leta 1949.  

1. Levstikova nagrada  

Levstikovo nagrado podeljuje Mladinska knjiga že od leta 1949 in je ena najstarejših nagrad v 

Sloveniji. Nagrado podeljujejo avtorjem za dosežke na področju otroške in mladinske 

književnosti, ki ustvarjajo pri tej založbi. Podeljuje se tudi Levstikova nagrada za življenjsko 

delo piscu besedila in ilustratorju (Mestna knjižnica Ljubljana). 

Levstikovo nagrado za leto 2017 sta dobila Slavko Pregl in Lila Prap (življenjsko delo), Peter 

Svetina: Molitvice s stopnic, Tanja Komadina (prav tam).  

 

Slika 12: Levstikova nagrada 

 

2. Nagrada Hinka Smrekarja 

Nagrada Hinka Smrekarja je najvišje slovensko priznanje na področju ilustracije. Podeljuje jo 

Zveza društev slovenskih umetnikov v okviru slovenskega bienala ilustracije ob robi 

slovenskega knjižnega sejma od leta 1993 (Mestna knjižnica Ljubljana). 

Leta 2016 sta nagrado dobila Matej Stubica in Marjan Manček (Mestna knjižnica Ljubljana). 
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3. Večernica 

Večernica je nagrada za najboljše izvirno leposlovno mladinsko delo. Nagrado podeljujejo 

časopisno-založniško podjetje Večer od leta 1997 (Mestna knjižnica Ljubljana). 

 Leta 2016 je nagrado dobil Peter Svetina: Kako zorijo ježevci (Mestna knjižnica Ljubljana). 

 

Slika 13: Nagrada Večernica 

 

4. Moja najljubša knjiga 

Nagrado Moja najljubša knjiga pripravljajo slovenske splošne in šolske knjižnice. Mladi 

bralci izbirajo svojo najljubšo slovensko knjigo domačega avtorja in najljubšo knjigo 

prevedeno v slovenščino. Akcija poteka od leta 1998 in je edina nagrada, ki jo podeljujejo 

mladi bralci svoji najknjigi. Vodi jo Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo Mestne 

knjižnice Ljubljana (Mestna knjižnica Ljubljana). 

 Leta 2012 je nagrado dobila Desa Muck: Blazno resno o šoli, Francesca Simon: Grozni 

Gašper (Mestna knjižnica Ljubljana). 

5. Izvirna slovenska slikanica za Nagrado Kristine Brenkove 

Leta 2004 je bila ustanovljena nagrada za izvirno slovensko slikanico pri Zbornici knjižnih 

založnikov in knjigotržcev. Vsako leto izberejo najboljšo slovensko slikanico po določenih 

kriterijih in merilih. Prvi kriterij je definicija, kjer je odprta definicija slikanice v ožjem in 

širšem pogledu. Drugi kriterij je naslovnik, saj je pomembno, komu se nagrada za izvirno 

slovensko slikanico podeljuje, ali je namenjena otrokom, mladim ali odraslim. Tretji kriterij je 

umetnost, ali je slikanica literarna in/ali literarizirana. Četrti kriterij je jezik slikanice, kjer je 

pomembno, ali je besedilo dvojezično, večjezično ali v slovenščini. Peti kriterij je izrazno 

sredstvo, kjer se opredeljuje, če so slikanice besedne in vizualne ali zgolj vizualne. Šesti 

kriterij je sinhronost/diahronost avtorja in ilustratorja. Opredelitev izvirna slovenska slikanica 

pomeni, da sta tako besedilo kot ilustracija izvirna, sodobna in sočasna po nastanku. Sedmi 
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kriterij je avtorstvo, kar pomeni, da sta oba, avtor in soavtor Slovenca. Osmi kriterij zajema 

avtorske slikanice, ker je avtor besedila in slikanice enak. Kot deveti kriterij je prvenec (M. 

M. Blažić, 2011).  

Nagrado Kristine Brenkove je leta 2016 dobila avtorica Ida Mlakar za slikanico O kravi, ki je 

lajala v luno (2015) (Mestna knjižnica Ljubljana). 

6. Desetnica 

Desetnica je nagrada za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje Društvo slovenskih 

pisateljev. Podeljujejo jo vsako leto v mesecu majo za obdobje zadnjih treh let izključno 

članom Društva slovenskih pisateljev. Prvič je bila podeljena leta 2004 in je namenjena 

uveljavljanju otroške oziroma mladinske literature (Mestna knjižnica Ljubljana). 

 Leta 2016 je nagrado dobila Marjana Moškrič: Sanje o belem štrpedu (Mestna knjižnica 

Ljubljana).  

 

Slika 14: Nagrada Desetnica 2017  

 

7. Zlata hruška 

Zlata hruška so priznanja za vrhunske založniške izdelke v preteklem letu, ki jih od leta 2010 

podeljujeta Pionirska – center za mladinsko književnost pri Mestni knjižnici Ljubljana in 

Slovenska sekcija IBBY (Mestna knjižnica Ljubljana). 

Leta 2016 so dobili priznanje Nataša Konc Lorenzutti: Kdo je glavni (leposlovje), Alen 

Meškovič: Ukulele jam (prevedena) in Danijel Čotar: Ptičje Kvatre (poučna) (Mestna 

knjižnica Ljubljana). 
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Slika 15: Zlata hruška – znak kakovostne knjige 

 

8. Modra ptica  

Nagrado Modra ptica podeljuje založniška skupina Mladinska knjiga od leta 2012 za 

posamezno književno delo in znaša 12.000 evrov bruto in je najvišja denarna nagrada, ki jo 

podeljujejo v Sloveniji za posamezni književni naslov (Mestna knjižnica Ljubljana). 

Leta 2016 je nagrado dobil Miha Mazzini: Zvezde vabijo (Mestna knjižnica Ljubljana). 

 

Slika 16: Nagrada Modra ptica  

 

1.9  Pripovedovanje predšolskih otrok 

 

Ljubica Marjanovič Umek in Maja Zupančič (2003) sta zapisali, da otroku že v zgodnji letih 

pripovedujemo, beremo in se z njim pogovarjamo. Menita, da je to edina pot, kako naj otrok 

spozna, kaj vse ponuja pripovedovanje na spoznavni ter čustveni ravni. Z odkrivanjem sveta 

iz knjig pa lažje spoznava pravi, svet v katerem bo odraščal in živel.  

Pripovedovanje je govorna spretnost, ki se jo otroci naučijo že v predšolskem obdobju. otroci 

lahko zgodbo pripovedujejo sami in brez slik, vendar pogosteje pripovedujejo ob slikah ali 

ilustracijah, ki otroku pomagajo pri pripovedovanju in je pripoved zaradi ilustracij bolj 

urejena in na višji ravni. Otroci do tretjega leta starosti še ne zmorejo povedati zgodbe v 

praven pomenu besede. Pripovedujejo tako, da pravilno zaporedno nizajo dogodke. Ob 

ilustracijah v slikanici naštevajo predmete, osebe, živali …, ne zmorejo pa še miselne 

predstave ter miselne in govorne pretvorbe, s pomočjo katere bi oblikovali celovito zgodbo. 
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Celovito zgodbo, ki že vključuje cilj, problem in rešitev, zmorejo otroci, stari štiri leta in več, 

vendar so med njimi velike individualne razlike. Zgodbe, ki jih pripovedujejo starejši otroci, 

so vedno bolj zapletene in uporabljajo različno barvo glasu in intonacijo pri opisovanju 

različnih dogodkov (Prav tam). 

 

1.10 Vpliv pripovedovanja na otrokov razvoj  

 

Arko in P. Koželj  (2013) menita, da slikanica pripomore k otrokovemu celostnemu razvoju.  

- Kognitivni ali spoznavni razvoj 

Slikanice spodbujajo razvoj miselnih procesov, saj otrok ob poslušanju besedila in 

opazovanju ilustracij povezuje slikovno in besedno informacijo. Slikanica otroka spodbudi, da 

pripoveduje s svojimi besedami ter s tem krepi govorno izražanje, zato ima ključni pomen pri 

spodbujanju razvoja branja.  

- Afektivni ali čustveni razvoj 

Otrok ob pripovedovanju in gledanju ilustracij v slikanici doživlja različne čustvene odzive, 

še zlasti, če se identificira z junaki v zgodbi. Slikanica otroku ponudi podlago za razvoj 

estetskega čuta, saj ob opazovanju kakovostnih ilustracijah razširi njegovo domišljijo.  

- Psihomotorični razvoj  

Otrok ob uporabi slikanice pridobi določene ročne spretnost, s kazanjem na določen del 

ilustracije pridobi koordiniran gib in pridobi spretnost obračanja listov. Otrok si ob slikanicah 

razvija zaznavanje (globinski vid, razumevanje prostorskih ključev ipd.), pozornost in 

koncentracijo (smer, intenzivnost in trajanje otrokove pozornosti).  

- Socialni razvoj 

Slikanice vplivajo tudi k socialnemu razvoju otroka, saj se otrok ob branju slik nauči primarne 

komunikacije v današnji družbi. V slikanici je slikovna informacija prilagojena otrokovi 

stopnji dojemanja in si neposredno oblikuje svojo kulturno zavest in spoznava druge kulture. 

Skozi slikanico začne razlikovati med dobrim in zlim.  
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Otroci, ki so v privih letih imeli malo možnosti za pripovedovanje, ne znajo pripovedovati niti 

po četrtem letu starosti. Neposredna raba govora v različnih položajih je osnova za 

zahtevnejšo pripovedovanje zgodb, vendar tega ne zmorejo niti takrat, ko so starejši. 

Strokovnjaki so ugotovili, da otroci pri pripovedovanju zgodbe hitreje napredujejo, če imajo 

na razpolago več slik, ki se med sabo dopolnjujejo in navezujejo. Za otroke so zelo spodbudne 

ilustracije, kjer se dogaja kaj nevsakdanjega, nepričakovanega in ilustracije, ki so čustveno 

zelo močno nabite. Takšne ilustracije otroka bolj pritegnejo in ob njih pripovedujejo bolj 

strukturirano zgodbo. Otroci radi osebam na slikanicah pripisujejo določene psihološke 

značilnosti, zato so za njih bolj zanimivi tisti junaki, na katerih lahko prepoznajo določeno 

čustvo. To pa pomeni, da so prav slikanice zelo primerno gradivo za spodbujanje otrokovega 

pripovedovanja (Ljubica Marjanovič Umek in Maja Zupančič, 2003). 

Anja Štefan (2003) meni, da s pripovedovanjem krepimo otrokovo sposobnost poslušanja in 

koncentracijo nasploh, širimo otrokov domišljijski svet in s tem ustvarjamo temelje za večjo 

samostojnost in ustvarjalnost v mišljenju. S kvalitetnimi pripovedmi v otroku vzpostavljamo 

preizkušen sistem moralnih vrednot in mu razvijamo sposobnost lastnega presojanja situacij, 

vplivamo na njegovo razvijanje in oblikovanje elementarnega estetskega okusa 

»Otrok se s pomočjo slikanic zgodaj nauči vizualne pismenosti, ki je za 

sporazumevanje v naši družbi nujno potrebna, saj branje simbolov srečujemo povsod – 

cestni in drugi opozorilni znaki, razni grafi, načrti, multimedijski simboli in reklame« 

(A. Arko in P. Koželj, 2013, stran 7).  

Otroci so si na vseh področjih zelo različni, eno radi pozorno poslušajo, ko jim 

pripovedujemo in beremo, spet drugi pa so pri tem nemirni, vendar je vseeno pomembno, da 

vsem beremo in pripovedujemo. Razvoj otrokovega govora in razvoj mišljenja  lahko hitro 

povežemo s skupnim gledanjem slikanic, pripovedovanjem in branjem različnih zgodb. Pa 

vendar to nista edini področji otrokovega razvoja, ki ju s pripovedovanjem in branjem 

razvijamo. S skupnim branjem otroku skozi interakcijo posredujemo tudi psihološka orodja, 

ki jih bo v kasnejšem življenju sam uporabljal (vsakdanja raba določenih predmetov, socialno 

sprejemljivo vedenje, moralno presojanje, uravnavanje čustev) (Ljubica Marjanovič Umek in 

Maja Zupančič 2003). 
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Otroka moramo spodbujati med gledanjem ali pripovedovanjem slikanic. V razvojnem 

obdobju  malčka je opazovanje slikanic in pripovedovanje značilna interaktivna situacija med 

otrokom in odraslim, v kateri se kažejo procesi bližjega razvoja. Gledanje slikanic, 

pripovedovanje zgodb in branje knjig poimenujemo dojemalna igra, kjer si otrok skupaj z 

odraslim ogleduje slike ali mu odrasli ob njih pripoveduje. Medsebojno sodelovanje med 

otrokom in odraslim se ob gledanju slikanice po navadi pojavlja preko naslednjih dejavnosti: 

usmerjanje pozornosti (Poglej!), spraševanje (Kje je kuža?), poimenovanje (Doma.) in 

povratne informacije (Ne, ni doma. V trgovino je šel.). Pripovedovanje in branje otroku imata 

pogosto pomembno vlogo v vsakdanji rutini pred otrokovim  nočnim spanjem, saj poslušanje 

kakovostnih besedil, ki jih bere odrasel, otroka sprosti in mu nudi občutek varnosti, kar 

pozitivno vpliva na njegovo čustveno doživljanje, domišljijsko ustvarjanje ter pri iskanju 

novih nenavadnih povezav in odnosov, kar je zelo pomembno za kasnejše razumevanje bolj 

celovitih tekstov (Prav tam). 
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2 Empirični del 
 

2.3 Problem, namen in cilji 

 

V praktičnem delu sem uporabila kazalnik, ki je strukturiran na podlagi analize otrokovega 

pripovedovanja ob slikanicah Andreje Peklar (Fant z rdečo kapico, 2005), Anje Štefan (Čez 

griček v gozdiček, 1995) in Maje Kastelic (Deček in hiša, 2015). 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako otroci, ki imajo 4–5 let, pripovedujejo ob različnih 

slikanicah. Zanima me, ali pri tem potrebujejo spodbudo ter če bodo svoje pripovedovanje 

nadgradili s svojimi izkušnjami iz življenja. Prav tako bom pozorna, kako otrok uporablja 

slikanice. 

Cilj diplomskega dela je, da otroci pripovedujejo zgodbo z različnimi tipi slikanic. Pri tem me 

zanima, ali otroci potrebujejo spodbudo ali pripovedujejo brez nje ter če otroci pripovedujejo 

ob slikanicah le na podlagi likovnega prikaza ali pa vključujejo tudi izkušnje iz lastnega 

življenja. Prav tako bom opazovala uporabljanje različnih tipov slikanic. Zanima me, ali jim 

kateri tip slikanice predstavlja izziv pri sami organizaciji pripovedovanja.  

 

2.4 Raziskovalna vprašanja  

 

Skladno s cilji sem oblikovali raziskovalna vprašanja: 

1. Kako otroci pripovedujejo zgodbo ob slikanicah Andreje Peklar (Fant z rdečo kapico, 

2005), Anje Štefan (Čez griček v gozdiček, 1995) in Maje Kastelic (Deček in hiša, 

2014). Ali otroci potrebujejo spodbudo ali pa pripovedujejo brez nje? 

2. Ali otrokom predstavljajo izziv različni tipi slikanice pri samem pripovedovanju? 

3. Ali otroci pripovedujejo o slikanici  le na podlagi likovnega dela ali pa vključujejo tudi 

izkušnje iz vsakodnevnega življenja? 
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2.5 Načrt 

 

Projekt sem  izvajala v vrtcu Plavček pri OŠ Tišina. Vzorec predstavlja skupino otrok, ki 

imajo od 4 do 5 let. V skupini je 14 otrok, med njimi je tudi otrok s posebnimi potrebami. Za 

potrebe diplomske naloge sem uporabila tri otroke, in sicer dve deklici in enega dečka, ki 

imajo od štiri do pet let.  

V skupini je potekal projekt, kjer so otroci spoznavali različne slikanice ter ob njih 

pripovedovali. Otroci bodo pripovedovali  ob sledečih slikanicah:  

Andreja Peklar (Fant z rdečo kapico, 2005), 

 

   

 

 

 

 

Slika 17: Andreja Peklar  

Andreja Peklar se je rodila v Ljubljani, odraščala pa je v Kamniku. Študirala je umetnostne 

zgodovine in filozofije ter diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v 

Ljubljani. Že kmalu po končanem študiju se je posvetila ilustriranju knjig za otroke. Njene 

ilustracije se pojavljajo v številnih učbenikih, knjigah in revijah za otroke in mladino. Za 

svoje delo je prejela različna priznanja in nagrade tako doma kot v tujini (npr. nagrada za 

Izvirno slovensko slikanico 2006 (Fant z rdečo kapico)). Njena najnovejša slikanica je Ferdo, 

velik ptič (2017), za katero je prejela številne nagrade (Peklar, 2017). 

 

Slika 18: Andreja Peklar (Fant z rdečo kapico, 2005) 
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Anja Štefan (Čez griček v gozdiček, 1995) 

 

Slika 19: Anja Štefan  

Anja Štefan je slovenska pisateljica, pesnica in pravljičarka, ki se je rodila 2. aprila 1969 v 

Šempetru pri Gorici. Študirala je slovenistiko in anglistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 

Študij je nadaljevala na področju folkloristike in leta 1999 magistrirala. Svoja dela namenja 

predvsem otrokom. Svoja avtorska dela redno objavlja, leta 1993 je začela sodelovati z revijo 

Ciciban, v reviji Cicido pa objavlja svoja dela od leta 1998. Danes je v svetu otrok in staršev 

sinonim za dobro pravljico. Napisala je številne slikanice: Čez griček v gozdiček (1995), 

Melje, melje mlinček: sedem pravljic za lahko noč (1999), Bobek in barčica (2005), Lonček 

na pike (2008) in druge. Za svoje delo je dobila številne nagrade (npr. Levstikovo nagrado 

2001 – Melje, melje mlinček, Levstikovo nagrado 2007 – Kotiček na koncu sveta …) 

(Mladina.si, 2017). 

Maja Kastelic (Deček in hiša, 2015) 

 

Slika 20: Maja Kastelic  

Maja Kastelic je študirala slikarstvo na ALUO Ljubljana in magistrirala na FHS Koper 

Filozofijo in teorijo vizualne kulture. Samozaposlena v kulturi kot slikarska in ilustratorka, 

avtorica brezbesedne slikanice Deček in hiša (2014). Na področju ilustracije deluje od leta 

2012 in je ponosna prejemnica Priznanja Hinka Smrekarja (2012) in prejemnica Plakete 

Hinka Smrekarja 2014 za ilustracije iz knjige Deček in hiša. Prejela je tudi nagrado Kristine 
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Brenkove za izvirno slovensko slikanico. Slikanica je bila uvrščena med Bele vrane, ki je 

izbor 200 najboljših otroških in mladinskih slikanic iz vsega sveta (Kastelic, 2017).  

 

Slika 21: Maja Kastelic (Deček in hiša, 2014) 

 

 Pripovedovanje otrok sem dokumentirala s snemanjem s kamero. Vsakega otroka sem 

posebej snemala v bralnem kotičku ali v posebno pripravljenem prostoru, ko so bili drugi 

otroci v drugi igralnici ali prostoru. Otrokovo pripovedovanje sem si doma še enkrat 

pogledala in z rahlimi slovničnimi popravki zapisala njihovo pripoved. Za vrednotenje 

otrokovega pripovedovanja sem si oblikovala lastne delovne kriterije za potrebe diplomske 

naloge.  

V diplomskem delu bomo uporabili kazalnik, ki bo strukturiran na podlagi analize otrokovega 

pripovedovanja ob slikanicah Andreje Peklar (Fant z rdečo kapico, 2005), Anje Štefan (Čez 

griček v gozdiček, 1995) in Maje Kastelic (Deček in hiša, 2014). 
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2.6 Izvedba  

 

2.6.1 Cilj s kurikuluma  

 

Cilje sem navezala na moja raziskovalna vprašanja iz Kurikulum za vrtce (2008):  

 otrok se nauči samostojno pripovedovati, 

 otrok se ustvarjalno izraža v jeziku, 

 otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja 

literarnega sveta ter 

 otrok razvija sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju 

pred pojmovnih struktur (število, teža, količina, prostor in čas).  

 

2.6.2 Predpriprava prostora 

 

V knjižnici vrtca sem uredila prostor, kjer so otroci pripovedovali prvo slikanico Andreje 

Peklar (Fant z rdečo kapico, 2005). Bralni kotiček je bil sestavljen iz omar s knjigami, z mizo, 

dvema stoloma in mehkim stolom. Otrok je lahko sam izbral, na katerem stolu bo 

pripovedoval. Vsakega otroka je na mizi pričakala slikanica za pripovedovanje.  

Kot drugo slikanico so pripovedovali ob slikanici Anje Štefan (Čez griček v gozdiček, 1995), 

zato se je naš kotiček spremenil v gozdiček. Prinesla sem narisana drevesa in živali, ki so 

popestrile naš bralni kotiček. Vsak otrok si je lahko poljubno razporedil narisane slike po 

prostoru.  

 

Slika 22: Narisana  drevesa in gozdne živali  

Tretji dan so otroci pripovedovali ob slikanici Maje Kastelic (Deček in hiša, 2014). Bralni 

kotiček ta dan je bil nekoliko drugačen, saj sem iz mehkih blazin naredila hiško. Otroci so 

imeli možnost izbire, kje bodo pripovedovali, ali v hiški ali na stolu v bralnem kotičku.  
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Slika 23: Hiška iz mehkih blazin za pripovedovanje 

Vsak otrok je imel nekaj minut za ogled prostora in listanje slikanice, ko je prišel v bralni 

kotiček. Skozi odprta vprašanja sva skupaj z otrokom preuredila prostor po njegovih željah in 

potrebah, ki jih je potreboval, da je čim bolj sproščeno pripovedoval.  

Vsak dan je bil kotiček čim bolj podoben dogajanju v sami slikanici. Tako da so otroci lahko 

bolj doživeto in motivirano pripovedovali.  

 

2.7 Analiza otrokovega pripovedovanja  

 

Otroci so prvi dan pripovedovali ob slikanici Andreje Peklar (Fant z rdečo kapico, 2005). 

Najprej so se vsi otroci usedli na preprogo, kjer smo se kot uvodno motivacijo spremenili v 

avtorje besedila in slikanici izbrali svoj naslov. Otroci so slikanico poimenovali: Ptička, 

Jelen, Fantek, ptiček in jelen, Fantek, Fantek in rdeča kapica, Fantek najboljši, Jelen in rdeča 

kapica, Jelen in gospod, Deček in jelen, Ptiček in gospod, Leteči ptič, Kozliček in Vojak. Za 

potrebe diplomske naloge sem uporabila pripovedovanja vedno istih otrok.  

Deklica (4 leta in 7 mesecev) 

Fantek najboljši 

 »Fantek je rekel: To nikoli ne bo lepše, kot je zdaj. Lahko pa nekaj zgradimo. Drugi 

fantje so rekli, da nimajo s seboj opeke. Deček najboljši pa je že imel idejo. Odpravili 

so se na pot, kjer so srečali pošast. Vsi so se je bali, ampak so premagali strah in 

poiskali opeko za novo hišo. Med potjo so si premislili in zgradili veliko posodo, iz 

katere bodo pili. In zadnji košček pravljice je, da so vsi bili zelo veseli«.  
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Deklica je imela pri pripovedovanju pravilno obrnjeno knjigo, ki ji je pri sami uporabi 

povzročala težave, saj ni vedela, kako točno gre zaporedje slikanice. Pripovedovala je 

pravljico le z ene strani, slikanice ni obrnila, ko je slikanico  v celoti iztegnila. Izbira naslova 

slikanice ji ni povzročala težave. Deklica pri pripovedovanju ni potrebovala nobene spodbude. 

Pripovedovala je zelo doživeto, uporabljala je različno intonacijo in barvo glasu. Njeno 

pripovedovanje temelji na dokaj strukturirani zgodbi, ki vsebuje opise ilustracij in opise 

dogodkov, kjer so že vključeni vzročno-posledični odnosi in vsebuje čustva. Prav tako je v 

pripovedovanje vključila tudi izkušnje iz svojega življenja.  

 

Slika 24: Uporaba slikanice (Fant z rdečo kapico, 2005). 

 

Deklica (4 leta in 11 mesecev) 

Deček in jelen 

»Nekoč je živeli jelen in fantek, ki je imel rdečo kapico. Nekoč pred davnimi časi je 

grozni mož s konjem želel ujeti fanta z rdečo kapico in ga odpeljati h kralju. Želeli so 

na lonec začarati in narisati lepega jelena in fanta. Grozni mož je ujel fanta z rdečo 

kapico in ga odnesla h kralju. Nekoč pred davnimi časi so vsi želeli imeti rdečo 

kapico. Nekoč pred davnimi časi so vsi videli, da je jelen z zvijačo ujel groznega moža 

in ga predal kralju, ker je mož nagajal fantu z rdečo kapico. Sedaj pa fantu več ne 

bodo nagajali, saj ga je kralj zaprl v zapor in je bil srečen«.  
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Slika 25: Sledenje besedilu s prstom (Fant z rdečo kapico, 2005). 

 

Deklica, ki je stara 4 leta in 11 mesecev, je imela ob pripovedovanju pravilno obrnjeno 

knjigo. Slikanici je izbrala naslov: Deček in jelen. Pri pripovedovanju ji je delala težavo 

uporaba knjige, saj se ni mogla odločiti, kako bo sledilo zaporedje zgodbe. Pripovedovala je 

ob vseh straneh, vendar ni bilo pravilnega zaporedja. Deklica je pripovedovala strukturirano 

zgodbo, ki ni temeljila na osnovi opisov ilustracij, ampak je svoje pripovedovanje nadgradila 

s podrobnimi domišljijskimi stavki. Na nekaterih slikanicah je s prstom sledila besedilu in 

zraven pripovedovala. Med pripovedovanjem je spreminjala intonacijo in barvo glasu.  

 

 

Slika 26: Pripovedovanje ob slikanici Fant z rdečo kapico, 2005. 
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Deček (4 leta in 10 mesecev) 

 

Vojak 

»Vojak. Vojaki v vrsti stojijo. Konji. Stric. Še en konj. Še en stric. Kaj je to? Puščice. 

Vrč. Prišli so do vrča. Vojak strelja z lokom. Želi ustreliti rožo. Ampak mu ne uspe. 

Vojaki hodijo. Hodijo«.  

 

Deček, ki je star 4 leta in 10 mesecev, ni takoj pravilno obrnil knjige, ampak šele takrat, ko je 

obrnil na prvo stran.. Potem je knjigo pravilno obrnil in se ustavil ob prvi strani slikanice. 

Naslova slikanice v začetku  še ni zmogel zbrati, zato ga je na koncu pripovedovanja. Deček 

je rabil večkrat mojo spodbudo (npr. Kaj vidiš na sliki?), da je začel govoriti. Med 

pripovedovanjem je večinoma našteval stvari, ki jih je prepoznal na slikanici. Le redko je 

sestavil kakšno poved. Pripovedoval je le eno stran slikanice, saj mu je uporaba le-te 

povzročala velike težave. Knjiga mu je trikrat padla na tla, kar ga je zmedlo pri samem 

pripovedovanju, kar je mogoče vzrok, da  zgodba ni strukturirana. Na koncu pripovedovanja 

mu ni uspelo zložiti knjige v prvotno stanje.  

 

Slika 27: Zlaganje slikanice (Fant z rdečo kapico, 2005) v prvotno stanje  
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Druga slikanica za pripovedovanje je bila slikanica Anje Štefan (Čez griček v gozdiček, 1995). 

Najprej so se vsi otroci usedli na preprogo, kjer smo se kot uvodno motivacijo spremenili v 

avtorje besedila in slikanici izbrali svoj naslov: Lisica in zajec, Zajček dolgoušček, Zajček, 

Hrošč s kitaro in žabica, Živali v gozdu, Nevesta in princ, Hrošč s kitaro, Zvita lisica, Žaba in 

ostale živali.  Otrokom sem v drugem prostoru pripravila narisana drevesa in različne živali, 

ki so si jih poljubno razporedili po prostoru, da bo njihov pravljični kotiček čim bolj podoben 

gozdičku. Pripovedovali so prvo zgodbico v slikanici: Lisica in jež. Za potrebe diplomske 

naloge sem uporabila pripovedovanja vedno istih treh otrok.  

Deklica (4 leta in 7 mesecev) 

Jež in jabolka 

»Kaj je narobe? Vpraša lisica ježa. Jež ji odgovori, da je zelo lačen in doma nima 

hrane. Lisica mu pove, da gresta skupaj v gozd nabirat hruške za njega. Skupaj hodita 

in hodita po gozdu. Najdeta drevo s hruškami. Lisica zvito pogleda in ježu nekaj 

zasmrdi. Hitro se zakotali in odnese hruške in tako lisica ostane brez njih. Saj ni 

pomagala, ampak je ježa hotela prelisičiti«. 

Deklica, ki je stara 4 let in 7 mesecev, si je sama razporedila sličice po prostor. Pripovedovala 

je na klopci. Ob pripovedovanju je imela pravilno obrnjeno knjigo, prav tako pri listanju ni 

preskakovala strani slikanice. V začetku pripovedovanja je sama izbrala naslov zgodbice ter 

ni potrebovala spodbude med samim pripovedovanjem. Pripovedovala je samostojno 

strukturirano zgodbo, ki zajema opise ilustracij, ki jih je nadgradila z vzročno posledičnimi 

opisi, časovnim nizanjem dogodkov ter s čustvi. Pripovedovanje je nadgradila tudi s 

spreminjanjem intonacije in barve glasu. Deklici pripovedovanje ni povzročalo težav.  

 

Slika 28: Pripovedovanje ob slikanici Anje Štefan (Čez griček v gozdiček, 1995) 

 



33 

 

Deklica (4 leta in 11 mesecev) 

Jež, lisica in polno hrušk 

 

»Nekoč pred davnimi časi sta živela jež in lisica, ki se nista marala kot dva brat in 

sestra. Vedno sta se prepirala in kregala. Nekega dne je jež prišel do drevesa, ki je 

imelo polno hrušk. Ježki radi jejo hruške. Lisice pa jih ne smejo, ker jih bo drugače 

bolel trebuh. Nekoč pred davnimi časi se je  jež  zakotalil in so se mu na bodice prijele 

hruške. Nato pride lisica, ki se hoče zakotaliti vendar se nabode na eno ježevo bodico. 

V joku odhiti domov in ježa prosi, naj mu s pinceto odstrani bodico. Ko to storita, se 

objameta in si rečeta, da si ne bosta več nagajala«.  

 

Slika 29: Izmišljanje lastnega naslova za  slikanico Čez griček v gozdiček 

 

Deklica, ki je ima 4 leta in 11 mesecev, je v začetku sama razporedila sličice in izbrala naslov 

zgodbice, prav tako je imela pravilno obrnjeno slikanico. Uporaba slikanice in pripovedovanje 

ji ni povzročalo težav. Pripovedovala je strukturirano zgodbo, v katero je vključila vzročno-

posledične odnose, čustva in pravilno časovno nizanje dogodkov. Med pripovedovanjem je 

spreminjala intonacijo, barvo glasu ter naredila glasovni premor. V svoje pripovedovanje je 

vključila tudi očesni stik, saj me je večkrat pogledala in nato nadaljevala.  

Deček (4 leta in 10 mesecev) 

Lisica 

 

»Jež. Lisica. Hruške. Košara. Še ena hruška. Drevesa. Lisica hoče hruške. Trava. Jež 

jih sam odnese. Še ena lisica«.  

 



34 

 

Deček, ki je star 4 leta in 10 mesecev, je potreboval nekaj spodbude, da je razporedil nekaj 

sličic. Ob prvem stiku s slikanico, jo je takoj pravilno obrnil. Rabil je nekaj spodbude pri 

samem začetku pripovedovanja. Otrok pri svojem pripovedovanju našteva predmete in stvari, 

ki so narisani. Ne zmore pripovedovati strukturirane zgodbe. Prav tako našteva predmete in 

osebe po naključnem vrstnem redu, ne tako, kot si sledijo v slikanici. Izbira naslova zgodbe 

mu je bila velik izziv, vendar mu je z nekaj spodbude uspelo izbrati svoj naslov.  

 

Slika 30: Kazanje na sličice s prstom (Čez griček v gozdiček, 1995). 

 

Otrokom slikanica ne povzroča težav pri njeni uporabi. Vsi otroci so takoj pravilno obrnili 

slikanico,  pripovedovali so samo ob prvi zgodbi, kar jim ni povzročalo težav pri listanju. Vsi 

otroci so izbrali svoj naslov zgodbe, dva otroka sta izbrala naslov zgodbe pred začetkom 

pripovedovanja in eden otrok na koncu pripovedovanja, za kar je rabil nekaj spodbude. Prav 

tako je rabil nekaj spodbude med pripovedovanjem, vendar nekoliko manj kot pa pri prvi 

slikanici.  Dva otroka sta pripovedovala strukturirano zgodbo, ki sta jo obogatila z različnimi 

opisi in dogodki. Eden otrok tega še ni zmogel, saj je našteval le določene stvari in predmete, 

ki jih je prepoznal v slikanici. Izkušnje s svojega življenja sta v svoje pripovedovanje vnesla 

dva otroka, eden tega še ni zmogel. Prav tako sta ta dva otroka pri pripovedovanju spreminjala 

intonacijo in barvo svojega glasu. Eden otrok je dodal v svoje pripovedovanje očesni stik.  
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Tretjo zgodbo so pripovedovali ob slikanici Maje Kastelic (Deček in hiša, 2014). Najprej so 

se vsi otroci usedli na preprogo, kjer smo se kot uvodno motivacijo spremenili v avtorje 

besedila in slikanici izbrali svoj naslov: Na strehi je muca, Fantek brez barve, Fantek, Hiše, 

Polno hiš, Hiške, Dimnik, Muca in hiša, Fantkova hiša. V posebnem prostoru sem iz mehkih 

blazin naredila hiško, v katero sem položila mehko blazino, kjer so otroci lahko sedeli in 

pripovedovali. Otroci so imeli izbiro, ali bodo pripovedovali v hiški ali pa pri mizi. Za potrebe 

diplomske naloge sem uporabila pripovedovanja vedno istih treh otrok.  

Deklica (4 leta in 7 mesecev)   

Umazane hiše brez barv 

»Zakaj si ti tako umazana? Kam boš šla tako umazana? Poglej kako so hiše, streha in 

vse umazane. Povedali so mi, da boš ti to počistila. Povedala si mi, da so ta vrata 

poškodovana. Kam gres? Mislila sem, da si se izgubila, po celi hiši doma sem te 

iskala. Vrata so se sama odprla. To ni mogoče je rekla. Skozi ta vrata je prišla pošast. 

To ni re,s reče. Pošast je vse zlomila. Že spet so se vrata odprla. To ne more biti, to ne 

more biti. Miško smo dali v lonec, da je zašepetala. Knjige so stare in umazane, niso 

več lepe. Knjige so vse raztrgane. Kaj se ti zdaj veseliš? Prej te je pa bilo strah. Zdaj 

so pa pošasti odšle. In pravljice je konec«.  

Deklica si je sama izbrala naslov slikanice. Pripovedovala je v hiški iz mehkih blazin. 

Uporaba slikanice ji ni povzročala težav, saj je pripovedovala ob pravilno obrnjeni slikanici 

brez spodbude. Med pripovedovanjem je preskakovala strani, saj je obrnila naprej več strani 

naenkrat. Pripovedovala je zgodbo, kjer je opisovala ilustracije. V pripovedovanje je vnesla 

čustva, podrobnejše opise in svoje lastne izkušnje (npr. če je nekaj umazano je potrebno 

počistiti). Zgodba ni povezani, saj se da odčitati, kje je stran obrnila, ker se tam nadaljuje 

nekoliko drugačna zgodba. Med pripovedovanjem je spreminjala glas in intonacijo.  
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Deklica (4 leta in 11 mesecev) 

Vse umazane hiše 

»Nekoč pred davnimi časi je fantek gledal skozi okno, kako so vse umazane hiše. In 

kdo je to naredil? Nobeden. Nekoč pred davnimi časi je šel fantek h gospe vprašat, 

zakaj so umazane hiše. Nekoč pred davnimi časi je šel fantek k mucku, pa je videl sliko 

o kmetiji. In zgoraj je bila miš. Fantek se je prestrašil. Potem je šel spet in spet tako 

dolgo, da se več ni bal. Najprej je mislil da so to pošasti, vendar so bile male miške. 

Nekoč pred davnimi časi je fantek videl ogledalo in muco, ki ga je gledala. Nekoč pred 

davnimi časi je pokazal mucek, kjer je od mucka slika in potem je fantek vzel to sliko. 

Videl je eno deklico, ki sedi na stolu. Nekoč pred davnimi časi je fantek vodil mucka k 

risbici, ki je tukaj zraven vlaka. Nekoč pred davnimi časi se je maček želel igrati z 

risbico, vendar je fantek to videl. Hotel jo je pobrati in je padel ter si zlomil nogo. 

Nekoč pred davnimi časi ga je mucek spet vodil k risbici. Želel jo je pobrati. Nekoč 

pred davnimi časi je mucek spet vodil fantka k stopnicam. Nekoč pred davnimi časi je 

mucek spet vodil fantka k risbici. Pobrati je želel še eno risbico. Nekoč pred davnimi 

časi je fantek videl deklico, ki je hotela vzeti risbico. Nekoč pred davnimi časi se je 

deklica poročila s fantkom. Hotela sta vsem ljudem dati ta papirnata letala«.  

 

Slika 31: Sledenje zapisanemu naslovu slikanice (Deček in hiša, 2014) s prstom 

 

Deklica je pripovedovala zgodbo v hiški iz mehkih blazin. Takoj ob prvem stiku s knjigo je 

slikanici dodelila svoj naslov. S prstom je sledila zapisu naslova ter izgovorila svoj naslov. 

Pripovedovala je samostojno brez spodbud. Sama uporaba in listanje slikanice ji nista 

povzročala težav, saj ni preskakovala stranmi. Od začetka do konca se je zgodba navezovala. 

Vsako stran ilustracije je začela pripovedovati (npr. Nekoč pred davnimi časi …). Zgodba 

vsebuje opise dogodkov, vzročno-posledične odnose, čustva in izkušnje iz svojega življenja 

(npr. premagovanje strahu). V pripovedovanje je vključila očesni stik, različno barvo glasu in 

intonacijo. 
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Deček (4 leta in 10 mesecev) 

 

Polno hiš 

»Nekdo je hodil po cesti. Muca ga je pogledala, on pa se je skril za steno. Šel je po 

stopnicah po muco. Videl je muco in potem je jedel. Potem se je skril za stol. Potem je 

tekel in tekel. Šel je po stopnicah. Muca je šla po drugih stopnicah. Potem je muca 

pristala na podstrešju. Potem je pogledal vem. Spustila sta letala«.  

 

 

 

Slika 32: Pripovedovanje ob slikanici (Deček in hiša, 2014) v hiši iz blazin  

 

Deček je pripovedoval v hiški iz mehkih blazin. Pri izbiri naslova je potreboval nekaj 

spodbude, ampak je naslov izbral v začetku pripovedovanja in ne na koncu kot pri prejšnjih 

slikanicah. Pri pripovedovanju je samo v začetku rabil spodbudo, naprej je pripovedoval 

samostojno. Med pripovedovanjem je naenkrat obrnil več strani skupaj. V zgodbi je opisano 

dogajanje na ilustracijah. Pri svojem pripovedovanju ne vključuje vzročno-posledičnega 

odnosa in svojih lastnih izkušenj.  Med pripovedovanjem je uporabljal različno barvo glasu in 

intonacijo.  
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2.8 Sklep 

 

Prva slikanica, ki so jo otroci dobili v roke, da so ob njej pripovedovali, je bila slikanica 

Andreje Peklar (Fant z rdečo kapico, 2005). Pri pripovedovanju je otrokom povzročalo težave 

zaporedje slikanic in dogodkov, saj so bili zmedeni, kako jo morajo uporabljati. Le eden otrok 

je pripovedoval ob vseh straneh. Ostala otroka pa sta pripovedovala le z ene strani. Pri 

pripovedovanju je eden otrok potreboval nekaj spodbude, ostala otroka pa sta samostojno 

pripovedovala.  Dva otroka sta pripovedovala strukturirano zgodbo, eden otrok pa je našteval 

predmete, osebe in stvari, ki jih je prepoznal na ilustracijah. Prav tako sta ta dva otroka 

pripovedovala strukturirano zgodbo z različnimi opisi, vključila sta vzročno-posledično 

dejanje  in vpletla sta čustva. Med pripovedovanjem sta ta dva otroka spreminjala intonacijo 

in barvo glasu, česar drugi otrok ni naredil. Na koncu jim je bil izziv zložiti slikanico v 

prvotno stanje, kar ni uspelo nobenemu otroku.  

Druga slikanica, ob kateri so pripovedovali, je bila slikanice Anje Štefan (Čez griček v 

gozdiček, 1995). Otrokom slikanica ni povzročala težav pri uporabi. Vsi otroci so takoj 

pravilno obrnili slikanico, pripovedovali so samo ob prvi zgodbi, kar jim ni povzročalo težav 

pri listanju. Vsi otroci so izbrali svoj naslov zgodbe, dva otroka sta izbrala naslov zgodbe pred 

začetkom pripovedovanja in eden otrok na koncu pripovedovanja, za kar je rabil nekaj 

spodbude. Prav tako je rabil nekaj spodbude med pripovedovanjem, vendar nekoliko manj kot 

pa pri prvi slikanici.  Dva otroka sta pripovedovala strukturirano zgodbo, ki sta jo obogatila z 

različnimi opisi in dogodki. Eden otrok tega še ni zmogel, saj je našteval le določene stvari in 

predmete, ki jih je prepoznal v slikanici. Izkušnje s svojega življenja sta vnesla v svoje 

pripovedovanje dva otroka, eden tega še ni zmogel. Prav tako sta ta dva otroka pri 

pripovedovanju spreminjala intonacijo in barvo svojega glasu. Eden otrok je dodal v svoje 

pripovedovanje očesni stik.  

Tretja slikanica, ob kateri so otroci pripovedovali je bila slikanica Maje Kastelic (Deček in 

hiša, 2014). Vsi trije otroci so izbrali za pripovedovanje hiško iz mehkih blazin. Pred 

začetkom pripovedovanja so vsi otroci izbrali svoj naslov slikanice. Dva otroka za to nista 

potrebovala spodbudo, eden otrok pa je potreboval rahlo spodbudo. Med pripovedovanjem 

eden otrok ni preskakoval strani v slikanici, ostala otroka sta hkrati obrnila več listov. Otroci 

so pripovedovali na podlagi likovnega dela, dva otroka sta vključila tudi primera iz svojega 

življenja. Med pripovedovanjem so vsi otroci spreminjala intonacijo in barvo glasu.  
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Vsi otroci niso potrebovali spodbude pri pripovedovanju, spodbudo je potreboval samo eden 

otrok. Pri otrocih se je videl napredek samega pripovedovanja med prvo in zadnjo 

pripovedovano slikanico. Predvsem eden otrok, ki je pri prvi slikanici potreboval veliko 

spodbude, je pri zadnji slikanici pripovedoval skoraj samostojno. Prav tako ni našteval samo 

predmetov, ampak je tvoril že osnovne stavke.  

Največji izziv pri uporabi jim je bila slikanica Andreje Peklar (Fant z rdečo kapico, 2005), saj 

nobenemu otroku ni uspelo pripovedovati v pravilnem vrstnem redu ilustracij. Samo eden 

otrok je pripovedoval ob vseh ilustracijah, ostala otroka sta pripovedovala le ob zgornji strani 

slikanice. Ostali slikanici otrokom nista predstavljale nobenih težav pri rokovanju.  

Otroci so pripovedovali večinoma na podlagi likovnega prikaza. Dva otroka sta med svojim 

pripovedovanjem vključila nekaj primerov iz svojega življenja. Eden otrok pa tega ni zmogel 

zato je pripovedoval le na podlagi ilustracij.  
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Zaključek  
 

V prvem delu diplomske naloge, ki zajema teoretični del, sem spoznala razvoj slikanice, 

definicijo slikanic, različne teorije o slikanicah ter ugotovila njen pomen za predšolskega 

otroka. Zato menim, da bi morali v vseh izobraževalnih ustanovah ter otrokovih domovih, 

otroku ponuditi kvalitetno slikanico, saj s slikanico lahko razvijamo otrokov celostni razvoj.  

V drugem delu diplomske naloge sem se osredinila na pripovedovanje otrok, ki imajo od štiri 

do pet let. Otroci so pripovedovali ob slikanicah Andreje Peklar (Fant z rdečo kapico, 2005), 

Anje Štefan (Čez griček v gozdiček, 1995) in Maje Kastelic (Deček in hiša, 2014). Za potrebe 

diplomske naloge sem uporabila pripovedovanja treh otrok, ki sem jih analizirala z lastnimi 

kriteriji vrednotenja otrokovega pripovedovanja, ki sem jih oblikovala za potrebe naloge. 

Zastavila sem si tri raziskovalna vprašanja: Ali otroci potrebujejo spodbudo ali pa 

pripovedujejo brez nje? Dva otroka, ki sem ju analizirala nista potrebovala spodbude pri izbiri 

naslova slikanice in pri samem pripovedovanju. Eden otrok pa brez spodbude ne bi zmogel 

pripovedovati. Vendar je bil viden napredek med prvim in tretjim pripovedovanjem, saj pri 

tretjem pripovedovanju ni potreboval toliko spodbude kot pri prvem pripovedovanju. Pri 

drugem raziskovalnem vprašanju, ali otrokom predstavljajo izziv različni tipi slikanice pri 

samem pripovedovanju, sem ugotovila, da je največji izziv predstavljala slikanica Andreje 

Peklar (Fant z rdečo kapico, 2005). Predvidevam, da jim je ta slikanica povzročala največ 

izziv zaradi svoje posebne oblike. Ostali slikanici otrokom nista predstavljale težav pri 

uporabi. Pri tretjem raziskovalnem vprašanju, ali otroci pripovedujejo o slikanici le na podlagi 

likovnega dela, ali pa vključujejo tudi izkušnje iz vsakodnevnega življenja, sem ugotovila, da 

vsi otroci pripovedujejo na podlagi likovnega prikaza, ampak le dva otroka vključujeta v 

svoje pripovedovanje lastne izkušnje. Ob slikanici Maje Kastelic (Deček in hiša, 2014) sta 

vnesla največ primerov iz svojega življenja. 
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Priloge 
 

 

Kriteriji  vrednotenja otrokovega pripovedovanja   * 

 

Šifra otroka:____________________ 

Starost otroka: __________________ 

 Otrok ima takoj pri pripovedovanju pravilno obrnjeno knjigo.  

 Otrok rabi čas, da pravilno obrne knjigo, ki jo bo pripovedoval.  

 Otrok sam izbire svoj naslov slikanice.  

 Otrok potrebuje spodbudo, da izbere svoj naslov za slikanico.   

 Otrok ne zmore izbrati svojega naslova za slikanico.   

 Otrok pri pripovedovanju ne potrebuje spodbude.   

 Otrok pri pripovedovanju potrebuje spodbudo.   

 Otrok brez spodbude ne bi zmogel pripovedovati ob slikanici.   

 Otrok ne preskakuje strani pri pripovedovanju.   

 Otrok preskakuje strani pri pripovedovanju.   

 Otrok pri svojem pripovedovanju našteva predmete na ilustracijah.   

 Otrok ne pripoveduje strukturirane zgodbe.   

 Otrok pripoveduje strukturirano zgodbo, ki vsebuje preproste opise ilustracij.  

 Otrok pripoveduje strukturirano zgodbo, ki vsebuje časovno nizanje 

dogodkov.   

 

 Otrok pripoveduje strukturirano zgodbo, ki vsebuje različne opise dogodkov,  

vzročno-posledične odnose in čustva. 

 

 Otrok v pripovedovanje vključuje opise iz lastnega življenja  
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 Otrok v pripovedovanje ne vključuje opisov iz lastnega življenja  

 Otrok pripoveduje strukturirano zgodbo, ki vsebuje opise iz lastnega življenja   

 Otrok uporablja različno intonacijo in barvo glasu pri pripovedovanju 

različnih dogodkov.  

 

 

(* Delovni kriteriji vrednotenja za lastne potrebe diplomske naloge.) 

 


