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POVZETEK 
 

V teoretičnem delu sem predstavila slovensko mladinsko pisateljico Elo Peroci (1922–2001) 

in ilustratorko Ančko Gošnik Godec (1927– ) ter slikanico Muca Copatarica (1957). 

Analizirala sem literarno teorijo Marjane Kobe na pravljico in njeno analizo kratke sodobne 

pravljice Muce Copatarice v slikaniški knjižni obliki. Predstavila sem definicijo pravljice in 

nastanek pravljice na Slovenskem ter pomen in vpliv branja pravljic na predšolskega otroka.  

V empiričnem delu sem najprej predstavila individualni test, ki sem ga opravila z vsakim 

otrokom posebej, pred izvajanjem projekta Muca Copatarica. S projektom sem pričela 1. 9. 

2017 in takrat smo strokovne delavke za vse otroke v vrtcu pripravile lutkovno predstavo 

Muca Copatarica z marionetami. Skozi projekt so otroci spoznali življenje in delo mladinske 

avtorice Ele Peroci in ilustratorke Ančke Gošnik Godec. Podrobno so spoznali tudi slikanico 

in jo poslušali v tujem jeziku (angleščina). Z otroki smo šli skupaj v knjižnico in se seznanili z 

deli Ele Peroci in si jih tudi nekaj izposodili. Pripravili smo knjižni kotiček avtorice in otroci 

so ilustrirali njen portret, in sicer s tehniko: risanje z ogljem. Ilustrirali so tudi portret Ančke 

Gošnik Godec prav tako z risarsko tehniko: risanje z ogljem. Ogledali smo si domačo žival – 

muca in iskali podobnosti in razlike med domačo muco in literarnim likom Muce Copatarice 

ter v gozdu zgradili mucin dom. Otroci so se seznanili tudi s poklicem šivilje in se tudi sami 

preizkusili za šivalnim strojem. Pripravili smo tudi razstavo otroških izdelkov v različnih 

likovnih tehnik na temo Muco Copatarico v Vrtcu Antona Medveda Kamnik. Za zaključek 

projekta smo skupaj z otroki pripravili dramsko igro in jo uprizorili na igrišču vrtca. Po koncu 

predstave pa smo imeli delavnice, kjer so otroci skupaj s starši zašili nekaj na temo Muce 

Copatarice, zraven pa smo se še posladkali s piškoti in čajem.  

Projekt je trajal od 1. 9. 2017 do 6. 10. 2017. Po koncu projekta sem ponovila individualni test 

in tako dobila vpogled v otrokovo pridobljeno znanje.  

Slikanica Muca Copatarica (1957) letos praznuje 60-letnico od prvega izida. Prvi izid je bil 

izdan leta 1957. Do leta 2017 je slikanica dobila že kar 15 ponatisov.  

 

 

Ključne besede: Ela Peroci, Ančka Gošnik Godec, Muca Copatarica, slikanica, kratka 

sodobna pravljica, praznovanje 60-letnice. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the theoretical part, I presented Slovenian youth writer Ela Peroci (1922-2001), illustrator 

Ančka Gošnik Godec (1927-), and the picture book Muca Copatarica (1957). I analyzed the 

literary theory of Marjana Kobe to the fairy tale and her analysis of short modern fairy tale 

Muca Copatarica in the form of the picture book. I presented the definition of the fairy tale, 

the emergence of the fairy tale in Slovenia, and the significance and the influence of reading 

fairy tales on a preschool child. 

In the empirical part, I first presented an individual test, which was performed before 

exercising the project Muca Copatarica with every child individually. I began with the project 

on the 1st of September 2017. Then, the professional workers prepared a puppet show Muca 

Copatarica with marionettes for all the children in the kindergarten. The children became 

acquainted with life and work of the youth writer Ela Peroci and the illustrator Ančka Gošnik 

Godec through the project. They became acquainted with the picture book in detail and 

listened to it in a foreign language (English). We went to the library together with the 

children, became acquainted with the works of Ela Peroci, and borrowed some of them. We 

prepared a book nook of the author and the children illustrated her portrait by means of the 

technique: the charcoal art of drawing. They also illustrated the portrait of Ančka Gošnik 

Godec, also with the technique: the charcoal art of drawing. We closely examined a domestic 

animal – the cat and searched for the similarities and differences between the domestic cat and 

the literary figure Muca Copatarica. We built the home of the cat in the woods. Children also 

became acquainted with the profession of the dressmaker and they tried to operate the sewing 

machine. We also prepared an exhibition of children’s products in various art techniques 

within the topic Muca Copatarica in the kindergarten Anton Medved Kamnik. For the 

conclusion of the project, we prepared a drama play together with the children and performed 

it in the playground of the kindergarten. After the end of the show, we performed workshops, 

where children sew something within the topic of Muca Copatarica. In addition, we had some 

cookies and some tea. 

The project lasted from the 1st of September 2017 to the 6th of October 2017. After the project 

had been finished I repeated the individual test and thus got the insight into the child’s gained 

knowledge. 



 
 

Picture book Muca Copatarica (1957) celebrates the sixtieth anniversary of the first edition 

this year. The first edition was edited in 1957. Until 2017 the picture book has been reprinted 

15 times. 

 

Keywords: Ela Peroci, Ančka Gošnik Godec, Muca Copatarica, picture book, short modern 

fairy tale, celebration of the sixtieth anniversary. 
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I. UVOD 

 

V teoretičnem delu sem predstavila kratko sodobno pravljico v slikaniški knjižni obliki (v 

nadaljevanju slikanica) Muca Copatarica (1957), avtorico Elo Peroci (1922–2011), njeno 

življenje in delo, ilustratorko Ančko Gošnik Godec (1927– ), njeno življenje in delo, poglede 

Marjane Kobe (1987) na slikanico Muca Copatarica in njeno analizo o slikanici, definicijo in 

nastanek pravljice ter kakšen je pomen branja pravljic v predšolskem obdobju. Ravno 

predšolsko obdobje je namreč tisto obdobje, v katerem se otrok največ nauči, je obdobje, ki je 

najbolj pomembno tudi za govor. Ob vsakodnevnem pogovoru, pripovedovanju besedil, 

glasnemu branju se otrok uči jezika.  

 

Slikanica Muca Copatarica je svoj prvi izid dobila v letu 1957, kar pomeni, da letos slikanica 

praznuje 60-letnico svojega prvega izida.  

 

V nadaljevanju opisujem delo s predšolskimi otroki, ki so stari 5–6 let, pri različnih 

dejavnosti, ki so v povezavi s projektom. Vse dejavnosti je otrok spoznal preko igre.  

Zastavila sem si tri cilje, in sicer otrokom predstaviti avtorico, ilustratorko ter slikanico Muca 

Copatarica; otroke seznaniti omenjeno pravljico v angleškem jeziku ter otroke spodbuditi k 

dramatiziranju vseh likov.  
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II. TEORETIČNI DEL 

Življenje in delo avtorice 

 

»Ne pišem za otroke,  

pišem otrokom  

in tako se z njimi pogovarjam.« 

(Svetina, 1998, str. 189) 

 

 

 

 

Pisateljica Ela Peroci se je rodila 11. februarja 1922 v Sv. Križu pri Rogaški Slatini materi 

Tereziji in Očetu Jožefu. Imela je mlajšo sestro Vido. Njen oče Jožef Hrga je bil po poklicu 

železničar, zato se je družina selila iz kraja v kraj, kamor so očeta službeno premestiti. Ko je 

bila pisateljica še majhna, ji ni nihče pripovedoval pravljic. Osnovno šolo je obiskovala v 

Rogatcu, Šentvidu pri Grobelnem in Šmarjah pri Jelšah. Že takrat je zelo rada pisala domače 

naloge, šolske spise … Pravljic ni brala, ker doma niso imeli knjig, je pa po učiteljevem 

naslovu sama napisala pravljico v petih stavkih in že pri tem upoštevala učiteljeva navodila, 

da naj piše lepo. Šolsko berilo je postalo njena prva knjiga. Po končani osnovni šoli je 

obiskovala še meščansko šolo in gimnazijo v Celju in Kočevju, študij pa je končala na 

državnem učiteljišču v Ljubljani že sredi druge svetovne vojne. V šolah je razvijala tudi svoje 

druge talente, in sicer je bila nadarjena risarka, glasbenica, igrala je violino in pela v pevskem 

zboru na učiteljišču. Med vojno je delala v tekstilni tovarni v Kočevju, konec vojne pa je 

dočakala kot interniranka v taborišču Žlebič. Po vojni se je zaposlila v Domu invalidne 

mladine v Kamniku. To srečanje z invalidnimi otroki v Kamniku jo je tako pretreslo, da je 

svoja doživljanja morala zapisati. Vsa svoja doživljanja je strnila v sestavku V domu invalidne 

mladine, ki je bil objavljen v Slovenskem poročevalcu 19. septembra 1947.  

Zapisala je:  

»Od mize do mize sem hodila in pri vsaki bi se hotela ustaviti. Nekoliko so tudi oni mene 

ogledovali, a dosti se niso zmenili zame. Pri eni in pri drugi mizi se mi je kdo nasmehnil in 

šele ko sem bila že na drugi strani, sem se zavedala, da je imel kdo samo eno oko. Onemu 

manjka roka, pa me je pogledal, kot bi ne bilo nič. Tu v kotu je sedel Gustek. Onemela sem. V 

Slika 1: Ela Peroci 
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njegovem obrazu ni življenja. Nesreča mu je za vedno ugasnila luč oči. Oklenil se me je z 

lahtmi, rok nima. Nasmehnil se mi je z usti, saj oči so prazne. V mojih rokah je našel ključ in 

razveselil se ga je: »O, s tem sem včasih odklepal vrata!« (Svetina, 1998, str. 193) 

Ob delu pa je študirala pedagogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poročila se je leta 1948 

in rodili sta se ji dve hčerki – Jelka in Anka. Materinstvo ji je služilo tudi kot navdih za 

pisanje, kot nekakšna luč, ki ji je osvetlila otroški svet, v katerem je odkrivala tudi sama sebe. 

Vse pravljice so nastale ob delu in družini. Prav njuni hčerki sta bili prvi poslušalki njenih 

pravljic. »Po glavi so mi začele rojiti zgodbice in pravljice. Navdiha je bilo dovolj. Hčerki sta 

rasli, pravljice so me jele preganjati. Eno sem pisala, tri druge so me že preganjale.« 

(Svetina, 1998, str. 195).  

Omenjeni zapis v sestavku V domu invalidne mladine (1947) je zbudil veliko pozornost in 

leto dni kasneje so jo povabili v uredništvo Pionirja in Cicibana, kjer je ostala do leta 1995. 

Od leta 1995 do 1962 je delala v uredništvu Mladega sveta (kasneje revija Otrok in družina). 

Od leta 1962 do 1978 pa v uredništvu mladinskih in izobraževalnih oddaj na Radiu Slovenija.  

Veliko je pisala posebej za radio. Najprej je pripravljala radijske šole za srednjo stopnjo (za 

otroke v petem in šestem razredu), nato pa za radijske šole za nižjo stopnjo (za prvošolce, 

drugošolce in tretješolce). Imela je dodeljen programski čas. Morala pa se je držati okvirne 

teme, ko jo je določil strokovnjak. Oddaje radijske šole so bile namenjene poslušanje v šolah. 

Oblikovala je tudi cikel Nenavadni pogovori. Na žalost vseh oddaj, ki jih je napisala za radio, 

ni več.  

 

Nekatere njene pravljice so bile prevedene v številne tuje jezike. Ne le kot posamezne, ampak 

tudi v zbirkah. Prevedene so v hrvaščini, srbščini, albanščini, makedonščini, češčini, 

slovaščini, madžarščini, italijanščini, nemščini, poljščini, francoščini, finščini, estonščini, 

ruščini, kitajščini in esperantu. (Žebovec, 2007, str. 71). 

 

Lutar Ivanc (2006) je v knjigi Album slovenskih književnikov zbrala dela pisateljice Ele 

Peroci: 

Pripovedna dela Ele Peroci:  

 Moj dežnik je lahko balon, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1955 

 Tisočkrat lepa, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1956  

 Majhno kot mezinec, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1957  

 Muca copatarica, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1957 
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 Breskve, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1959 

 Tacek, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1959 

 Kje so stezice?, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1960 

 Ptičke so odletele, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1960  

 Zato, ker je na nebu oblak, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1963 

 Hišica iz kock, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1964 

 Kozliček Goliček, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1964 

 Za lahko noč, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1964 

 Bomo šli s sanmi po snegu in spustili se po bregu, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1965 

 Čebelice, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1966 

 Pozabljene pravljice, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1967 

 Tacek in druge zgodbe, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1967 

 Klobuček, petelin in roža, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1968 

 Očala tete Bajavaje, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1969 

 Pravljice žive v velikem starem mestu, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1969 

 Na oni strani srebrne črte, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1970 

 Stara hiša št. 3, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1973 

 Lalala, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1975 

 Modri zajec, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1975  

 Stolp iz voščilnic, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1977 

 Reci sonce, reci luna, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1979 

 Siva miš, ti loviš!, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1983 

 Ajatutaja, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1985 

 Nina v čudežni deželi, Borec, Ljubljana, 1985 

 Telefon, Borec, Ljubljana, 1987 

 Mož z dežnikom, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989 

 Prisedite k moji mizici, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1990 

 Fantek in punčka, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1996 

 Povestice tik–tak, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1998 

 Amalija in Amalija, Mohorjeva založba, Ljubljana, 1989 
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Poezije  Ele Peroci: 

 Rišem dan, Obzorja, Maribor, 1966 

 Ko živim, Obzorja, Maribor,  1975 

 

Proze Ele Peroci:  

 Po šoli me počakaj, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1966 

 

Žebovec Marjeta (2007) je v knjigi Slovenski književniki, rojeni od leta 1920 do 1929, 

zapisala nagrade, ki jih je prejela Ela Peroci za svoje delo:   

 Levstikova nagrada (1956) za pravljico Moj dežnik je lahko balon 

 Levstikova nagrada (1957) za zbirko Tisočkratlepa 

 Trikrat uvrščena na častno listo kandidatov za Andersenovo nagrado 

 Diploma Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY) (1958) za zbirko 

Majhno kot mezinec 

 Diploma Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY) (1966) za zbirko Za 

lahko noč 

 Priznanje IBBY (1970) za svoje celotno delo skupaj z ilustratorko Lidijo Osterc 

 Nagrada Prešernovega sklada (1971) za zbirko Na oni strani srebrne črte 

 Na televizijskem festivalu na Bledu je bila nagrajena za nadaljevanko Ivo in Nina 

(1974) 

 Plaketa Zlata knjiga (1973) 

 Plaketa Zlata knjiga (1975) 

 Plaketa Zlata knjiga (1981) 

 Prejemnica listine Zmajevih otroških iger v Novem Sadu (1983).  

 

Leta 1970 je imela prav posebno čast, da je lahko napisala poslanico otrokom sveta za 

mednarodni dan mladinske knjige. Ob tej priložnosti je napisala zgodbo o deklici, ki jo je 

spoznala v Domu invalidne mladine v Kamniku. Na koncu je zapisala: Ob mednarodnem 

dnevu mladinske knjige želim, da bi vsem otrokom sveta odpirale okna in okenca v svet in 

človeško življenje najlepše knjige in da bi prav te knjige speljale tudi poti od človeka do 

človeka, mu prinesle srečo in mir iz dežele v deželo, po vsem svetu. (Svetina, 1998, str. 205).  

Leta 1978 se je upokojila. V starosti je zbolela za Parkinsonovo boleznijo. V težkih trenutkih 

njene bolezni jo je opogumljal njen mož. Umrla je 18. novembra 2001 v Ljubljani. 
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Življenje in delo ilustratorke 

 

 

»Za ilustracijo potrebuješ le mizo in mir.« 

(Ančka Gošnik Godec, MMC – TRV SLO, 2017, 

http://www.rtvslo.si/kultura/citat/ancka-gosnik-

godec/425564) 

 

 

Ančka Gošnik Godec se je rodila 5. junija 1927 v Celju. Oče je bil po poklicu pleskar, 

soboslikar in črkoslikar, znal pa je tudi lepo risati. Vendar mu za risanje ni ostalo kaj dosti 

časa. Mami pa je bila gospodinja. Veliko časa mladosti je preživela v hribih, kjer so bile njene 

tete oskrbnice planinskih koč, zato je marsikatera ilustracija nastala v hišici ob Bohinjskem 

jezeru. Osnovno šolo je obiskovala v Celju. Že v osnovni šoli je zelo občudovala ilustracije 

Franceta Miheliča, Nikolaja Pirnata in Maksima Gasparija in listala po reviji Zvonček. Po 

osnovni šoli je obiskovala meščansko šolo. V tem času je bila vojna, zato so slovenski jezik v 

šolah prepovedali. Govorili so lahko samo nemško. Deklice so se na šolskem izletu domislile, 

da petja v slovenščini ni nihče prepovedal, zato so prepevale slovenske pesmi. Zaradi tega so 

jih začasno izključili iz šole. Po končani šoli je nato sledilo šolanje v avstrijskem Gradcu na 

šoli za oblikovanje, ki jo je obiskovala do leta 1944.  Leta 1948 je uspešno opravila sprejemne 

izpite na Akademiji za likovno umetnost in jo leta 1954 tudi uspešno zaključila. Začela je 

ilustrirati za revije Ciciban, Pionir, Pionirski list, PIL, Kurirček oziroma Kekec. Skupaj z 

možem Rupkom sta pripravljala slikovne križanke za Ciciban. Veliko knjig z njenimi 

ilustracijami so prevedene v tuje jezike: francoščino, nemščino, italijanščino, madžarščino, 

češčino, slovaščino, makedonščino.  

Poleg ilustriranja se ukvarja tudi z zbirateljstvom keramike. Zbira tudi stare razglednice.  

V dobrih štirih desetletjih je ilustrirala preko 120 knjig za otroke in mladino, v sodelovanju s 

televizijo je pripravila čez 20 televizijskih slikanic.  

Muco Copatarico je ilustratorka ilustrirala večkrat, prvič leta 1957. Pravi, da s prvo podobo 

Muca Copatarice ni zadovoljna, saj je bila takrat še precej neizkušena ilustratorka. Letos ob 

60. letu Muce Copatarice je povedala: »Danes bi jo drugače narisala, ne vem sicer čisto 

točno kako, ampak muca ne bi bila tako drobna, bolj puhasta mogoče.« (MMC – RTV SLO, 

Slika 2: Ančka Gošnik Godec 

http://www.rtvslo.si/kultura/citat/ancka-gosnik-godec/425564
http://www.rtvslo.si/kultura/citat/ancka-gosnik-godec/425564
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2017, http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/muca-ki-nas-je-vse-naucila-pospravljati-za-seboj-

ima-sestdeset-let/424786). 

Iz svoje bogate zbirke je pripravila več kot trideset razstav doma in v tujini in bila za svoje 

delo večkrat nagrajena.  

Nagrade, ki jih je za svoje delo prejela Ančka Gošnik Godec:  

 Levstikova nagrada v Ljubljani leta 1960 za ilustracije v knjigah: Ele Peroci: Ptičke so 

odletele, Anđele Martič: Deček in gozd ter Charlesa Perraulta: Vile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Peroci Ela: Ptičke so 

odletele, Mladinska knjiga, 

Ljubljana, 1960 

Slika 4: Martič Anđela: 

Deček in gozd, Mladinska 

knjiga, Ljubljana, 1959 

http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/muca-ki-nas-je-vse-naucila-pospravljati-za-seboj-ima-sestdeset-let/424786
http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/muca-ki-nas-je-vse-naucila-pospravljati-za-seboj-ima-sestdeset-let/424786
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 Levstikova nagrada v Ljubljani leta 1964 za ilustracije v knjigi Ele Peroci: Za lahko 

noč ter za ilustracije v slikanici O treh grahih in Zlata ptica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Perrault Charles: Vile, 

Mladinska knjiga, Ljubljana, 

1960 

Slika 6: Peroci Ela: Za lahko 

noč. Mladinska knjiga, 

Ljubljana, 1964 

Slika 7: Slovenska ljudska 

pravljica: O treh grahih, 

Mladinska knjiga, Ljubljana, 

1964 
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 Nagrada na razstavi najlepših knjig sveta v Leipzigu (1965) 

 Nagrada knjižnega sejma v Beogradu (1965) 

 Plaketa Zlato pero v Beogradu (1965) 

 Plaketa Zlato pero v Beogradu(1967) 

 Plaketa Zlata slikanica V Ljubljani (1975) 

 Plaketa Zlato pero v Beogradu  (1977) 

 Nagrada za življenjsko delo Hinko Smrekar v Ljubljani (1997) 

 Plaketa Zlata slikanica v Ljubljani (1980) 

 Častna lista IBBY, Cartage des Indias v Kolumbiji (2000) 

 Levstikova nagrada za življenjsko delo (2011) 

 Priznanje Mednarodne zveze za mladinsko književnost (2002) 

 Andersenova nagrada IBBY, Santiago de Compostela Španija (2010) 

 Zlata skledica (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Slovenska ljudska 

pravljica: Zlata ptica, Mladinska 

knjiga, Ljubljana, 1964 
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O slikanici Muca Copatarica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muca Copatarica je pravljica, ki jo je napisala Ela Peroci. Na osnovi teorije M. Kobe (2000) 

je Muca Copatarica kratka sodobna pravljica. Prvič je izšla leta 1957. Bila je tudi večkrat 

uprizorjena kot lutkovna igrica. Bilo je tudi nekaj ponatisov v Slovenskem jeziku, in sicer 

leta: 1965, 1966, 1970, 1975, 1982, 1983, 1988, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005 in 

2007.  

Slikanica Muca Copatarica je v Cobissu med najbolj branimi knjigami v vseh knjižnicah po 

Sloveniji, na 4. mestu najbolj branih knjig v letu 2017. Izposojena je bila 6486-krat, 

rezervirana pa 38-krat. 

Slikanica Muca Copatarica je bila prevedena v tuje jezike, in sicer leta 1963 je Grigor Vitez 

prevedel slikanico v srbščino (Pupučica –maca), Irena Duša je leta 2017 prevedla slikanico v 

angleščino (Slipper Keeper Kitty).  

Slika 9: Muca Copatarica 
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Slika 11: Najbolj brane knjige v vseh knjižnicah po Sloveniji 

Slika 10: Najbolj brane knjige v vseh knjižnicah po Sloveniji – graf 
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Pogledi na mladinsko književnost Marjane Kobe 

M. Kobe v knjigi Pogledi na mladinsko književnost (1987) opisuje mladinsko književnost kot 

posebni del književnosti, ki je na evropsko raven stopila v drugi polovici petdesetih let. Takrat 

se pojavi prva teoretična preučevanja tujega avtorja Avstrijca R. Bamberger (Jugendlekture, 

1955).  

Od šestdesetih let naprej se pojavijo tudi z jugoslovanskega področja, in sicer: Umjetnost i 

dijete (1969–), Detinjstvo (1975–). V slovenskem prostoru pa se pojavi strokovna revija Otrok 

in knjiga (1972–). 

Od sedemdesetih let naprej je bilo zaznati novo stopnjo v razvoju strokovne in znanstvene 

zavesti, in sicer najizraziteje v teoretičnem delu švedskega komparativista G. Klinbergerja 

(Kinder- und Jugendliteraturforschung, 1973) ter v štirih zajetnih knjigah z naslovom Lexikon 

der Kinder- und Jugendliteratur, 1975–1982).  

Zapisani so bili naslednji vidiki za analiziranje slikanic:  

 

I. ZAHTEVNOSTNE STOPNJE SLIKANICE: 

Slikanica sledi razvojnim obdobjem otroka v razponu od začetka predbralnega 

obdobja do začetka šolskega obdobja. Izoblikovale so se tri zahtevnostne stopnje 

slikanice, ki se med seboj razlikujejo glede na zunanje oblike, likovne in besedne 

vsebine.  

 Kartonska zgibanka ali leporello:  

1. Prva zahtevnostna stopnja slikanice še nima oblike knjige. Nima 

besedila. Je zložljiva zgibanka ali leporello, ki je namenjena otrokom 

od 2., 3. leta starosti, zato je po zunanji obliki še nekakšna prehodna 

stopnja med igračo in »pravo« knjigo. Vsebuje celostranske slike ali 

fotografije domačega, znanega okolja in uživa ob prepoznavanju in 

poimenovanju predmetov, pojmov, živih bitij, ki jih ima nazorno 

prikazane.  

2. Druga zahtevnostna stopnja slikanice vsebuje že krajša besedila, verze, 

ki spremljajo in pojasnjujejo slike na posameznih kartonih, na katerih 

so upodobljene različne vsakodnevne situacije. Središče je otrok sam 

(umivanje, oblačenje, igra na prostem, športno uveljavljanje, letni časi, 

obisk zobozdravnika, praznovanje rojstnega dne, obisk cirkusa …). Za 

otroka je takšna slikanica zanimiva predvsem zato, ker spodbuja 
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sposobnosti prepoznavanja, poimenovanja in pomnjenja in predvsem 

zato, ker v njej prepozna svoj lastni vsakdan, svoj svet, svoj dan. V to 

stopnjo spada tudi zgibanka brez besed, ki otroka spodbuja k 

samostojnemu pripovedovanju.  

3. Tretja zahtevnostna stopnja pa otroka med 2. in 3. letom starosti uvaja v 

svet prave besedne umetnosti, jih seznanja s svetom ljudske in umetne 

otroške poezije. To je zgibanka s kratkimi ljudskimi in umetnimi 

otroškimi pesmicami, ki vsebujejo živobarvne ilustracije.  

Primer:  

o Maša Kozjek: Muri šteje (2003), ilustrirala: Maša Kozjek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prava knjiga: 

»Prava« knjiga ima trpežne trde kartonaste liste. Otrok se okoli 2., 3. leta 

starosti spozna s harmonikasto zložljivim kartonskim leporellom. Je druga 

zahtevnostna stopnja slikanice in se tematsko pokriva z drugo in tretjo stopnjo 

zgibanke.  

Primer:  

o Zvezdana Majhen: Prosim – hvala, ilustrirala: Urška Stropnik Šonc 

(2013).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Maša Kozjek: Muri šteje, 2003 

Slika 13: Zvezdana Majhen: Prosim –hvala, 2013 
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 Slikanica kot prava knjiga s tankimi listi: 

Ima tanke liste in debele platnice. Primerna za otroka od 3., 4. leta starosti 

naprej. Ne samo zaradi zunanje podobe, temveč tudi zaradi doživljajske 

zahtevnosti.  

Primeri: 

o Ela Peroci: Muca Copatarica, ilustrirala: Ančka Gošnik Godec (1957). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Kajetan Kovič: Maček Muri, ilustrirala: Jelka Reichman (1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TIPI SLIKANICE GLEDE NA USTVARJALNI POSTOPEK 

Pri ilustraciji gre za mnogo več kot samo neka slika, saj slika in beseda nista v nobeni 

drugi zvrsti knjige tako magično neločljivo povezani. Slikanica je pravi likovno 

tekstovni monolit.  

Evropski in svetovni slikarski prostor pozna več tipičnih modelov slikanice: 

 

 

Slika 14: Ela Peroci: Muca 

Copatarica, 1957 

Slika 15: Kajetan Kovič: Maček 

Muri, 1975 
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 Avtorska slikanica 

Za avtorsko slikanico je značilno, da je avtor knjige tako pisatelj kot tudi 

ilustrator. Vsak avtor najbolj ve, kdaj in kako bi uporabil likovno in kdaj 

tekstovno pisavo. Med slovenskimi avtorji najbolj izstopajo Svetlana 

Makarovič, Marjan Manček ter Lilijana Praprotnik Zupančič – Lila Prap.  

Primer: 

o Marjan Manček: Brundo se igra (1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soavtorja sta stalni ustvarjalni team. 

Sem uvrščamo slikanice po naslednjih kriterijih: 

o da soavtorja skupaj kreirata besedno in likovno podobo slikanice in tako 

drug drugega spodbujata z novimi idejami, 

o da ilustrator dobi že izoblikovano besedilo, vendar je pri ustvarjanju v 

tesnem sodelovanju z avtorjem besedila,  

o da je ilustrator stalni sodelavec avtorja, vendar pa je tudi samostojen pri 

ilustriranju besedil. 

o Primeri:  

 Ela Peroci: Za lahko noč, ilustrirala: Ančka Gošnik Godec 

(1973). 

 

 

 

 

 

Slika 16: Marjan Manček: Brundo 

se igra, 1987 

Slika 17: Ela Peroci: Za lahko 

noč, 1973 
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 Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš, ilustrirala: Marija Lucija 

Stupica (1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svetlana Makarovič: Tacamuca, ilustriral Gorazd Vahen (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soavtorja nista stalna sodelavca in sodelujeta priložnostno. 

Avtor lahko napiše tekst k dani ilustraciji ali pa ilustrator nariše ilustracije k 

danemu tekstu. Ta ustvarjalni princip je v slovenskem prostoru najpogostejši, 

čeprav v slikaniškem prostoru ne velja za najbolj ustrezen način. Pri tem je 

velika možnost, da besedilo in ilustracija dostikrat nista usklajena.  

Primer:  

o Niko Grafenauer in Kostja Gatnik: Avtozaver (2010). 

 

 

 

Slika 18: Svetlana Makarovič: 

Pekarna Mišmaš, 1975 

Slika 19: Svetlana Makarovič: 

Tacamuca, 1995 
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o Polonca Kovač in Marija Lucija Stupica: Klepetava želva (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RAZPOREDITEV BESEDILA IN ILUSTRACIJ V SLIKANICI 

Slikanice se razlikujejo med seboj po razporeditvi besedila in ilustracij, ne glede na to 

ali je avtorska ali pa sta jo soustvarjalno izoblikovala dva ustvarjalca.  

Glede na notranjo urejenost tekstovnega in likovnega deleža v slikanici lahko 

razberemo naslednje tipe: 

 Klasična slikanica. 

Vsaka ilustracija je samostojna slika. Enakovredno se menjavata celostransko 

besedilo in celostranska slika ali pa si besedilo in ilustracija delita stran v 

primernem sorazmerju. Sta samostojna elementa.  

 Ilustracija se že razlije »čez svoj rob«. 

Ilustracija se razprši čez obe strani v knjigi in se »razleze« tudi med besedilo. 

Besedilo ne pokriva več celih strani, ampak je razdeljeno na manjše smiselne 

odlomke, ki so včasih tudi že vključeni, vkomponirani v ilustracijo.  

Slika 20: Niko Grafenauer, Kostja 

Gatnik: Avtozaver, 2010 

Slika 21: Polonca Kovač, Marija Lucija 

Stupica: Klepetava želva, 2007 
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 Likovni oblikovalec tekst suvereno reorganizira in na novo organiziranega 

vključi v samo ilustracijo.  

Posamezni deli so lahko neposredno vključeni v ilustracijo. Je likovno in 

optično preurejen. Verzno ali prozno besedilo prepleta in vključuje v svojo 

likovno podobo.  

 

IV. IZBOR BESEDILA V SLIKANICI 

Povojna izvirna slovenska slikanica izbira teme iz tradicionalne literarne zvrsti, 

predvsem ljudske pravljice, pripovedke, ljudske pripovedne proze in otroške ljudske 

pesmi, klasičnih umetnih pravljic, basni in ugank. V sodobni poeziji za otroke je 

prisotna iracionalna pripovedna proza. Prevladuje klasičen tip slikanice. Najizrazitejši 

predstavniki so: Ela Peroci, Svetlana Makarovič, Mira Mihelič, Polonca Kovač, 

Kajetan Kovič in drugi. Antiavtoritarna slikanica potrebuje avtentičnost otroka, 

sproščeno in svobodno otroštvo se zavzema za dialog med otrokovo logiko in logiko 

odraslega, kar se pa pri slovenski slikanici ni obneslo, saj sodobna poezija črpa iz 

vsebin, ki odkrivajo in potrjujejo senzibilnost sodobnega otroka.  

o Koroška pripovedka: Mojca Pokrajculja (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SLIKANICA IN ISKANJE NOVIH LIKOVNIH MOŽNOSTI 

Značilna sta dva ustvarjalna valova, ki sta močno vplivala na razvoj knjige. Prvi val se 

začne konec petdesetega leta, ko Leo Lionni svojo s svojo slikanico Little Blue and 

Little Yellow (1959) sproži razcvet moderne likovno avantgardistične in 

eksperimentirajoče slikanice. Leta 1962 v nemški izdaji spozna Lionnijevo slikanico 

tudi Evropa. Konec 60. let ta val doseže vrh slikaniške teorije Švicarke Warje 

Honnege-Lavater, ki je v slikanici Wilhelm Tell konkretizirala brez besed, zgolj z 

Slika 22: Koroška pripovedka: 

Mojca Pokrajculja, 2008 
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abstraktnimi geometrijskimi liki. Svojo tezo, da likovno abstraktna slikanica širi 

otroku optični in duhovni »igralni prostor«, medtem ko ga realistična oži, ni uspela 

konkretizirati.  

Drugi val je vzporedno s slikaniškim trendom, ki si prizadeva prisluhniti senzibilnosti 

otroka, pa v pozni drugi polovici 60. let slikanica postaja zmerom bolj komunikativna 

za otroke. Vse manj je čistega likovnega eksperimenta ter vse več dinamične, akcijske, 

pripovedne ilustracije. Ta dinamična, pripovedna ilustracija vase vključuje vedno več 

elementov stripa. Sodobna slikanica išče pot, da lahko čim lažje in čim učinkoviteje 

komunicira s sodobnim otroškim uporabnikom. 

Od druge polovice 60. let pa do danes se je slikanica zelo razvila.  

Aksinja Kermauner je svojo prvo tipanko predstavila leta 2005. Prizadevala si je, da bi 

tipne slikanice prišle v vsako knjižnico, saj tudi videči otroci radi uporabljajo tip in s 

tem slikanice dojemajo večkanalno. Prva tipanka Aksinje Kermauner je Snežna roža. 

o Aksinja Kermauner: Žiga špaget gre v širni svet (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SLIKANICA IN ISKANJE NOVIH FUNKCIJSKIH MOŽNOSTI  

Funkcionalnost klasične slikanice je drugačna od aktivne slikanice.  

»Osnovna funkcija leposlovne slikanice je estetska vzgoja otroka.« (Kobe, 44) 

Besedilo vpliva na doživljanje otroka in ga spodbuja k estetskemu, domišljijskemu, 

čustvenemu razmišljanju ter k aktivni lastni ustvarjalni domišljiji.  

Glavni namen aktivne slikanice pa je neposredno motivirati otroka za sproščeno 

estetsko igro in ga povabiti k sodelovanju. Brez otrokovega sodelovanja razplet ni 

mogoč, saj otrok sproti rešuje presenetljive likovne ali tekstovne uganke. Otroka 

spodbuja, da sam nadaljuje zgodbo. Slikanica vodi otroka k izoblikovanju lastne 

zgodbe s pomočjo otrokove domišljije.  

Slika 23: Aksinja Kermauner: Žiga špaget gre v širni 

svet, 2010 
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Tomaž Kržišnik je oblikoval slikanico, ki otroku zbudi radovednost in ga doživljajsko 

animira, aktivira na način estetske igre.  

Aktivizirajoča slikanica na način sproščene igre je tudi slikanica M. Mančka in D. 

Zajca: V Cirkusu (1976) in M. Mančka in T. Pavčka: Domače živali (1976). Ta tip 

slikanice otroka spodbuja k samostojni ustvarjalni igri.  

 

Analiza slikanice Ele Peroci: Muca Copatarica (2000) po Kobe Marjani:  

I. Zahtevnostne stopnje slikanice: 

Gre za tretjo zahtevnostno stopnjo, saj knjiga vsebuje živobarvne ilustracije.  

II. Tipi slikanice glede na ustvarjali postopek: 

Soavtorja nista stalna sodelavca.  

III. Razporeditev besedila in ilustracij v slikanici: 

Pri razporeditvi besedila in ilustracije v slikanici Muca Copatarica (2000) gre 

predvsem za klasično slikanico, saj je vsaka ilustracija samostojna slika in se 

enakovredno menjavata besedilo in ilustracija ter sta samostojna elementa. V slikanici 

je prisotna tudi ilustracija, ki se razlije »čez svoj rob« in se razprši čez obe strani.  
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Nastanek pravljic na Slovenskem  

»V tistih davnih časih,  

ko še ni bilo televizije, ne radia,  

ne časopisov, ne kina, ne knjig, 

so se ljudje kratkočasili, bodrili in tolažili s tem,  

da so si izmišljali pravljice …« 

(Kordigel Aberšek, 2010, str. 3) 

 

Kot je zapisala Metka Kordigel Aberšek (2010), so pravljice nastale že vrsto let nazaj.  

Zalokar Divjak je v knjigi Brez pravljice ni otroštva (2002) zapisala, da zagovorniki 

indogermanske teorije pravijo, da so pravljice nastale na indijskih tleh in se nato razširile po 

različnih migracijskih poteh od ust do ust. Pravljice in pripovedke so bile na začetku 

namenjene odraslim.  

»Čeprav so po nastanku in izvoru ena najstarejših oblik besedne umetnosti, nikoli ne 

zastarijo, temveč so vedno znova nove, sveže in mlade. Ker so preživele toliko časa, pomeni, 

da predstavljajo vrednosti, ki jo je treba spoštovati, saj lahko preživijo tako dolgo le zelo 

dobre stvari.« (Zalokar Divjak, 2002, str. 20) 

Z. Zalokar Divjak je še zapisala, da so se pravljice širile z ustnim izročilom in da je zato 

razumljivo, da so se ves čas spreminjale glede na razmere, v katerih so nastajale in tudi glede 

na zapisovalce, ki so si privoščili umetniško svobodo. 

B. Bettelheim je v svoji knjigi Rabe Čudežnega O pomenu pravljice (1976, v slov. 1999) 

zapisal, da je večina pravljic nastala v časih, ko je bila vera najpomembnejši del življenja; 

zato se neposredno ali posredno ukvarjajo z verskimi temami. Pravi, da so pravljice edina 

književna oblika, ki otroka usmerja k odkrivanju lastne identitete za nadaljnji razvoj značaja.  

»Danes otroci ne odraščajo več v varnem zavetju razširjene družine ali tesno povezane 

skupnosti. Zato je danes še bolj kot v času, ko so pravljice nastajale, pomembno, da otroka 

oskrbimo s podobami junakov, ki se morajo sami samcati podati v svet in si v njem najdejo 

zatočišče, ker z veliko notranjo gotovostjo stopajo po pravi poti.« (Bettelheim, 1976, str. 17) 

Bettelheim je mnenja, da pravljica otroka zabava in mu hkrati govori o njem samem in 

pospešuje razvoj njegove osebnosti. Otrokovo življenje bogati na različnih ravneh. Sam 

pomen pravljice pa je za vsakogar drugačen, saj otrok iz iste pravljice lahko izlušči veliko 

različnih pomenov te pravljice, in sicer glede na njegove potrebe in interese v tistem trenutku. 
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Pravljice prenašajo našo kulturo dediščino in je usmerjena v prihodnost in otroka. 

(Bettelheim, 1976, str. 18–37) 

M. Kropej Telban je v knjigi Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic (2015) zapisala, da so 

pravljice nastajale mnogo let, in sicer iz roda v rod preko ustnega izročila. To predstavlja 

najstarejšo podobo slovstvene kulture narodov in se je pod različnimi vplivi okolju in času 

primerno spreminjalo, prilagajalo, odmiralo in na novo nastajalo. Prve objave slovenskega 

ljudskega pripovedništva segajo v 16. stoletje. Po tem stoletju pa so sledili posamezni primeri 

ljudskega pripovednega izročila, ki so bili objavljeni v pridigah, potopisih in kronikah. V 19. 

stoletju so nastale samostojne knjižne objave ljudskega pripovednega izročila za slovenski 

kulturni prostor. Leta 1882 je Fran Hubad objavil eno prvih knjig pravljic in pripovedk s 

širšega slovenskega ozemlja z naslovom Pripovedke za mladino. Drugi del te knjige pa je 

objavil leta 1888. Do 20. stoletja je izšlo že kar nekaj zbirk, in sicer: leta 1884 je Fran 

Nedeljko objavil zbirko Narodne pripovedke za mladino; leta 1885 je Bogomil Krek objavil 

Slovenske narodne pravljice in pripovedke; prav tako je leta 1885 izšla tudi zbirka slovenskih 

ljudskih pripovedi Alojzija Vakaja; leta 1910 je Feliks Stegnar izdal Šopek lepih pravljic. Po 

vojni, leta 1952, je izšla sodobnejša zbirka slovenskih ljudskih pravljic Alojzija Bolharja 

Slovenske narodne pravljice, leta 1966 pa je Franek Bohanec izdal zbirko Slovenska ljudska 

pripoved. Ta zbirka je bila v pomoč šolski mladini pri pouku slovenskega jezika. Alojzij 

Bolhar je leta 1975 izdal prvo zbirko slovenskih ljudskih pravljic Slovenske basni in živalske 

pravljice. Leta 2008 pa je Niko Grafenauer izdal zbirko Slovenske pravljice, v kateri so 

zbrane številne slovenske ljudske pripovedi. (Kropej Telban,2015, str. 9–20) 

A. Goljevšček je v knjigi Pravljice, kaj ste? (1991) zapisala, da naši prvi zapisani sledovi 

ljudske proze izvirajo iz 9. stoletja. Trubar je prvi poimenoval različne zvrsti ljudske proze. 

Več dokazov o ljudski umetnosti je ohranila upodabljajoča umetnost, zlasti cerkvene freske. 

Veliko pripovednega blaga je zbral in zapisal J. V. Valvasor v svoji nemško pisani Slavi 

vojvodine Kranjske. Janez Svetokriški pa je nekaj zgodb ohranil v svojih pridigah. Šele v 

obdobju romantike je bilo več dejavnosti na tem področju.. Zanimanje za ljudsko prozo je bilo 

veliko s strani ljudskih pesnikom. Prozo so zbirali, a večina gradiva je ostala neobjavljena. 

Sprememba je bila vidna sredi 19. stoletja, kjer so mlajši zbiralci zbrali veliko narodnega 

blaga in v objavljanju je sodeloval tako rekoč ves slovenski tisk. Še veliko gradiva je ostalo 

neuporabnega v Arhivu slovenskih ljudskih pripovedi na Inštitutu za slovensko narodopisje v 

Ljubljani.  
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Definicija pravljice  

 

Pravljica je oznaka za eno najstarejši literarnih zvrsti. Razvila se je iz ustnega izročila in se je 

prenašala iz generacije v generacijo. Namenjene so predvsem otrokom. So izmišljene zgodbe, 

v katerih nastopajo izmišljeni, nerealni liki (škrati, vile, govoreče živali), lahko pa tudi realni 

liki in ljudje. 

 

Kaj o pravljici pravijo otroci stari 5–6 let iz skupine Miške? 

»Ko ti nekdo nekaj pove.« 

»Ko mi mamica bere knjigo.« 

»Ko gledam Muco Copatarico.« 

»To je takrat, ko grem spat.« 

»Men je pa mami domov naročila knjigo. Veš, kako je naslov? Tko kukr je men ime. V njej pa 

pišejo stvari, kaj bom počel, ko bom velik. In to je čist ta prava knjiga.« 

»Doma jih beremo takrat, ko gremo potem spat.« 

»Muca Copatarica.« 

»To je veliko lepih zgodbic.« 

»Zelo rada jih poslušam.« 

»Pravljice gremo mi tut kdaj gledat v gledališče in ko gremo v gledališče, se vedno lepo 

oblečemo.«  

»To je tista zgodbica o Sneguljčici.«  

»To so knjige, ki sem jih povedal za pred bralno značko.« 

»Doma mi jih babica vedno prebere za lahko noč.« 

»Veš kaj, v enih pravljicah je pa en nesramen, drugi je pa prijazen.« 

»Všeč mi je, ko jih beremo tudi v vrtcu pred spanjem.« 

»Ko bom velika, bom tudi jaz pisala pravljice, take o princeskah.« 

»To vedno preberemo zvečer, predno grem spat.« 

»Ati mi jo je včeraj prebral za lahko noč. 

 

Janko Kos je v Leksikonu: Literatura (2009) pravljico opredelil kot: »[…]nerealna pripoved o 

čudežnih oz. fantastičnih dogodkih, v kateri nastopajo neindividualne književne osebe, 

zakoreninjena v nezavednem in mitskem. Zanjo so značilne ostra delitev dobrega in zlega, 

ponavljajoči se motivi in liki, mistična števila, povezanost celotne narave in nadnaravnega; 
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dogajanje je pogosto grozljivo, vendar je konec skoraj zmeraj srečen, kazen za hudobne, 

plačilo za dobre. […]« (str. 324) 

 

V Slovenskem velikem leksikonu (2003) je pravljica opredeljena kot: »Domišljijska pripoved 

o čudežnih in neverjetnih dogodkih s srečnim koncem; v njej ostra delitev na dobro in zlo, 

dobro poplačano, zlo kaznovano. Junak si pomaga sam ali mu pomagajo čudežna bitja […]« 

(str. 168) 

 

»V Leksikonu Cankarjeve založbe piše, da je pravljica pripovedna forma, pripoved o realnih 

pripetljajih, povezanih s čudnimi, fantastičnimi, neverjetnimi dogodki, močno prežeta z 

domišljijo, zakoreninjena v podzavestnem in mitičnem. Značilna zanjo so ostra delitev 

dobrega in zlega, ponavljajoči se liki, motivi, mistična števila …« (Milčinski, Pogačnik-

Toličič, 1992, str. 27).  

 

Marjana Kobe v članku Sodobna pravljica (1999) opisuje pomen oziroma definicijo sodobne 

umetne pravljice ali krajše sodobna pravljica.  

»Termin sodobna pravljica pojmujemo kot zbirno/krovno poimenovanje za dva vzorca besedil 

s specifičnimi iracionalnimi prvinami. To sta: kratka sodobna pravljica in fantastična 

pripoved.« (Kobe, 1999, str. 6) 

Izraz kratka sodobna pravljica je pripisan zato, ker se že po zunanjem obsegu močno razlikuje 

od zgledov fantastične pripovedi. Fantastične pripovedi obsegajo od 200, 300 in več strani, 

medtem ko kratke sodobne pravljice obsegajo v povprečju od 1,5 do 10 strani.  

Marjana Kobe (1999) deli kratko sodobno pravljico v 6 kategorij, in sicer glede na glavni 

literarni lik: 

1. z otroškim glavnim literarnim likom,  

2. z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom,  

3. s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom,  

4. s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom,  

5. s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom, 

6. z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila. (Kobe, 1999. 

str. 6) 

 

Milena Mileva Blažić v članku Jezik v sodobni slovenski mladinski književnosti (2013) meni, 

da bi bilo zaradi razvoje izvirne slovenske mladinske književnosti smiselno posodobiti še z 
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eno kategorijo, in sicer z izvirnimi liki. »Ti se oddaljeno navezujejo na ljudsko izročilo, 

vendar vsebujejo več inovativnih, […] kot tradicionalnih prvin […] in izražajo pozitivno 

slogovno zaznamovanost […].« (str. 75-76).  

Marjana Kobe (1999) je med 6-imi kategorijami podrobno opisala kratko sodobno pravljico z 

otroškim glavnim literarnim likom.  

Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne pravljice z 

otroškim glavnim likom so (Kobe, 1999, str. 7–11):  

1. Temeljna tema, snov, motiv: otroški doživljajski svet in igra.  

2. Sintetična dogajalna linija: dogajanje je skrčeno na droben izsek iz otrokovega 

vsakdanjika.  

3. Glavni literarni lik: je sodoben mestni otrok v starostnem razponu od predšolskega do 

zgodnješolskega obdobja. Gre za razvojno obdobje, ko je pomembna otrokova 

aktivnost in otrokovo doživljanje realnega sveta.  

4. Liki odraslih ljudi: so pogosto navzoči, imajo stransko vlogo.  

5. Začetek in sklep dogajanja: dogajanje poteka na dveh ravneh: realni in irealni. Irealna 

raven dogajanja je tista plast dogajanja, ki ima posebno težo. Irealni svet je za otroški 

lik pomembnejši kot realnost. Ta raven omogoča razreševanje vsakršnih problemov, ki 

jim otrok v realni vsakdanjosti ni kos. Otroškemu liku se izpolnijo vse želje in potrebe. 

Soočenje realne in irealne ravni se dogodi na dva načina. Prvi način se odvija 

dvodimenzionalno oziroma dvoplastno v enem samem svetu, kjer je otrok glavni 

kreator. Drugi način pa se odvija dvodimenzionalno v dveh ločenih svetovih, kjer 

otroški lik ni kreator irealnega/fantastičnega sveta, temveč je z njim povezan vzrok za 

prehod iz realnega v irealni, iracionalni, fantastični svet.  

6. Bivanjske spodobnosti glavnega otroškega literarnega lika: bivanjske sposobnosti 

otroških likov se bistveno spreminjajo od bivanjskih možnosti odraslih, kajti otroški 

liki se brez vsakršnih zadržkov poljubno menjavajo iz realni v irealni/fantastični svet, 

medtem ko odrasli večinoma ostajajo na realni ravni.  

7. Vzrok oziroma povod za vdor irealnih/fantastičnih prvin v realni vsakdanjik: vdor je 

realen in povezan z glavnim otroškim literarnim likom. Vzrok oziroma povod je lahko 

otrokova psihična stiska, problem ali otrokova osamljenost ali potreba po igri.  

8. Pripovedovalec, pripovedna perspektiva: najpogosteje je pripovedovalec avktorialni, 

vsevedni pripovedovalec. Pisatelj preko vsevednega pripovedovalca vzpostavi 

komunikacijo z otrokom. Otroški zorni kot se uveljavlja prek personalnega položaja; 

skozi oči otroškega glavnega lika dojema otrok dogajanje v zgodbi.  
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9. Dogajalni prostor in čas: sta določena kot v sodobnosti, se pravi sodobno, mestno 

okolje.  

10. Kratka sodobna pravljica ne moralizira, ne pozna moralnega nauka. Je na strani otroka 

in zagovarja otroški način doživljanja sveta.  

 

Po obravnavi kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim literarnim likom je Marjana Kobe 

v članku Sodobna pravljica (2000) usmerila pozornost k kratki sodobni pravljici z oživljeno 

igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom. Pravi, da oživljene igrače, 

predmeti pogosto nastopajo tudi v kratki sodobni pravljici z otroškim glavnim literarnim 

likom, vendar v tej različici igrača, predmet ni glavni literarni lik in da igračo, predmet oživi 

glavni otroški literarni lik ali je z otroškim glavnim likom povezan vzrok za oživitev (Kobe, 

2000, str. 5–7).  

Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne pravljice z 

oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom (Kobe, 2000, str. 7–10). 

1. Glavni literarni lik: igrače, predmeti vseh tipov in oblik iz družinskega okolja.  

2. Stranski liki: največkrat otroci in odrasli ljudje, lahko pa tudi živali, rastline, predmeti, 

ki z oživljeno igračo, predmetom komunicirajo ali pa tudi ne. 

3. Sintetična dogajalna linija: dogajanje je skrčeno na droben izsek iz vsakdanjika 

oživljene igrače, oživljenega predmeta.  

4. Temeljna strukturna stalnica/značilnost: dvodimenzionalnost oziroma dvoplastnost. 

Pri kratki sodobni pravljici z oživljeno igračo, oživljenim predmetom kot glavnim 

literarnim likom imamo samo prvo različico, in sicer to pomeni, da se soočenje realne 

in irealne ravni zgodi v enem samem svetu. V tem svetu je kreator 

irealnega/fantastičnega dogajanja glavni lik oživljene igrače, oživljenega predmeta. V 

ospredju je irealna/fantastična raven dogajanja, ki jo vzpostavi glavni literarni lik, 

medtem ko je realna raven samo nakazana z značilnimi prvinami, lahko pa tudi 

povsem umanjka.  

5. Bivanjske sposobnosti oživljene igrače/oživljenega predmeta kot glavnega literarnega 

lika: igrača, predmet vzpostavi dvodimenzionalnost oziroma dvoplastnost dogajanja v 

enem svetu. Oživljena igrača, predmet vzpostavi komunikacijo z realnim svetom – 

otroci; ali pa tudi ne. Oživljena igrača, predmet se brez zadržkov sporazumeva, 

pogovarja z liki iz realnega sveta.  

6. Dogajalni prostor in čas: mestno okolje v sodobnem času.  
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7. Pripovedovalec, pripovedna perspektiva: najpogosteje je pripovedovalec avktorialni, 

vsevedni pripovedovalec. Zorni kot oživljene igrače, predmeta se uveljavi preko 

personalnega pripovednega položaja. Skozi ta zorni kot otrok dojema dogajanje v 

zgodbi. Pogojujejo ga nazori oživljene igrače, predmeta, ki so načeloma drugačni od 

človeških oziroma otroških.  

8. Sporočilo: kratka sodobna pravljica ne pozna moralnega nauka, vendar se lahko 

pojavi, če je domiselno vtkan v dogajanje v zgodbi.  

9. Predhodni literarni vzorec: Andersenova različica klasične umetne pravljice.  

 

Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne pravljice s 

poosebljeno živaljo, rastlino, naravnim pojavom/nebesnim telesom in glavnim literarnim 

likom iz ljudskega pravljičnega izročila (Kobe, 2000, str. 9–12): 

 

Literarna teorija, M. Kobe Literarna analiza Muce 

Copatarice 

Primeri/citati iz pravljice 

Muca Copatarica 

1. Glavni literarni lik: 

poosebljena žival, 

poosebljena rastlina, 

poosebljeni naravni 

pojav/nebesno telo, lik iz 

ljudskega pravljičnega 

izročila. Pogosto 

privzemajo otroške 

lastnosti. 

 Otroci 

 Muca Copatarica 

 »Mama, kje so moji 

copati?« 

 »Poiščimo mucin dom.« 

 »Ljubi otroci, kaj bi 

radi?« 

 »Copate.« 

 »Vsak naj vzame svoje 

copate.« 

2. Stranski liki: ljudje, ki z 

glavnimi liki komunicirajo 

ali poosebljene živali, 

rastline, predmeti.  

 Odrasli  »Če jih nisi zvečer 

pospravil, ti jih je odnesla 

Muca.« 

3. Sintetična dogajalna 

linija: dogajanje je skrčeno 

na droben izsek iz 

otrokovega vsakdanjika.  

 Nered v hišah  »Vse je v najlepšem redu, 

le otroci so neredni. 

Zvečer preden ležejo spat, 

nikoli ne pospravijo 

copatk za seboj.« 
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4. Temeljna strukturna 

značilnost/stalnica: 

dogajanje poteka na dveh 

ravneh: realni in irealni 

oziroma fantastični. Prvi 

način se odvija 

dvodimenzionalno oziroma 

dvoplastno v enem samem 

svetu, kjer je otrok glavni 

kreator 

irealnega/fantastičnega 

sveta. Drugi način pa se 

odvija dvodimenzionalno v 

dveh ločenih svetovih, ki 

obstajata samostojno drug 

ob drugem.  V ospredju je 

irealna, fantastična raven 

dogajanja. Realna raven 

dogajanja se odvija v 

sodobnem času in 

prostoru.  

  »Kam je odnesla Muca 

naše copate?« 

5. Funkcija glavnega 

literarnega lika, njegove 

bivanjske sposobnosti: v 

vseh različicah kratke 

sodobne pravljice 

vzpostavi 

irealno/fantastično raven 

dogajanje glavni literarni 

lik. Neposredna 

komunikacija glavnega 

literarnega lika s svetom je 

vzpostavljena ali pa ne.  
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6. Dogajalni prostor in čas: 

gre največkrat za urbano 

okolje v sodobnem času. 

 

  

7. Pripovedovalec, 

pripovedna perspektiva, 

pripovedni položaj: kot v 

vseh različicah tudi v 

tokrat prevladuje 

avktorialni, vsevedni 

pripovedovalec. Ta ima 

pregled nad celotnim 

dogajanjem in vzpostavi 

zaupen stik z otroki. Zorni 

kot se v vseh različicah 

uveljavi preko 

personalnega pripovednega 

položaja.  

  

8. Sporočilo: pri vseh 

različicah največkrat ni 

nobenega moralnega 

nauka. V pravljicah, kjer je 

glavni lik žival, se včasih 

pojavi basensko naravnano 

sporočilo.  

 Sporočilo: da je potrebno 

pospravljati copate. 

 

9. Predhodni literarni 

vzorec: v vseh različicah 

se pojavi vzorec modela 

Andersenove klasične 

umetne pravljice.  
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Pomen, vpliv branja za otroke 

Če želite, da bi bili Vaši otroci bistri, 

 jim pripovedujte pravljice. 

Če želite, da bi bili še bolj bistri,  

jim pripovedujte še več pravljic.  

(Albert Einstein v Zalokar Divjak, 2002, str. 48) 

 

Metka Kordigel Aberšek v knjigi Naj babica še pripoveduje (2010) piše o tem, da včasih ni 

bilo računalnikov, televizije, radia, časopisov, ljudje pa so si izmišljevali pravljice. Danes ni 

več teh časov, ker teh stvari nimamo, namreč imamo še veliko več računalniških iger, igralnih 

konzol, telefonov … Veliko je torej stvari, s katerimi se otroci zabavajo in si krajšajo čas. 

Vendar so poleg vseh teh mobilnih zadev pravljice danes še vedno zanimive.  

Avtorica pravi, da z naslovom Naj babica še pripoveduje ni mišljeno, da dobesedno pravljice 

pripoveduje babica. S tem je mislila na vse odrasle: na očete, matere, dedke, babice, tete, stare 

tete, sosede, učiteljice, vzgojiteljice, skratka na prav vse odrasle osebe, ki otrokom 

pripovedujejo in berejo.  

Zalokar Divjak (2002) piše o tem, da je odvisno od pripovedovalca, kako bo pravljica sprejeta 

pri otrocih. »Otroci čutijo, ali odrasli sodelujemo pri pripovedovanju, ker jim damo tako 

občutek, da jih razumemo v njihovem doživljanju in reakcijah.« (Zalokar Divjak, 2002, str. 

114) Otrok bo zagotovo bolje z navdušenjem poslušal in gledal nekoga, ki mu zgodbo 

pripoveduje z veseljem, z ljubečim glasom, kot pa nekoga, ki zgodbo bere in otrok posluša 

samo zato, ker je to njegova dolžnost oziroma si je to odrasla oseba zamislila.  

Otrok pravljico doživlja skozi sebe, svoje osebnosti, svojega življenja, bivanja, položaja v 

okolju in svetu, v katerem je rojen. »Poslušanje pravljic je za otroka ena izmed najboljših 

razvojnih spodbud!« trdita avtorici Milčinski in Pogačnik-Toličič (1992). Pravljica zdravilno 

deluje na otrokovo zdravo čustveno ravnotežje in ga pripravlja za vstop v svet odraslih. V 

pravljici otrok spozna vrednote, in sicer pravico, krivico, duhovnost, ljubezen, sovraštvo, 

dobroto, pogum in ravno zato je pravljica za otroka življenjskega pomena. Otrok se poskuša 

enačiti s pravljičnimi junaki. Otroku dajo moč, da razvije svoje lastno mišljenje. Ob 

pripovedovanju pravljice si krepi besedni zaklad, se nauči doživljati značilen vrednostni 

odnos do stvari, okolje, oseb in dogodkov ter spozna, kaj je prijetno in kaj manj prijetno ter 

kaj je privlačnost in kaj neprivlačnost. Otrok skozi pravljico odkrije in spozna, kako rešiti 
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kakšen problem, ki nastane v življenju. Na primer, da se otrok boji živali, teme, naravnih 

pojavov. Otrok v pravljici spozna, kako te ovire premagati. Spozna tudi, da so nekateri otroci 

lačni in da moramo s hrano lepo ravnati. Otrok se skozi pravljico spontano uči lepega vedenja 

in resnico o življenju. Otrok pravljico najbolje posluša pred spanjem. Takrat se umiri, poskrbi 

za popolno tišino, uživa ter se prepusti toku domišljije v svoj pravljični svet. (Milčinski in 

Pogačnik-Toličič (1992). 

Bruno Bettelheim svetuje: »Ne razlagajte otroku pomena pravljice! Sam naj najde ključ za 

razumevanje.« (Milčinski, Pogačnik-Toličič, 1992, str. 24) 

Otrok s pomočjo pravljice odkrije lastno identiteto, mu pomaga najti smisel življenja, odnos 

do soljudi in njegovo vrednotenje sveta. Otrok preko knjige spozna sebe in druge ljudi, saj je 

pravljica usmerjena predvsem v prihodnost (Zalokar Divjak, 2002). 

»Otrok se lahko v interakciji z odraslim, starejšim otrokom pa tudi razvitejšim vrstnikom 

(mentalno razvitejši partner) nauči več, kot če neko dejavnost opravlja samostojno.« 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2003, str. 22)  

Pomembno je, da otroku pripovedujemo pravljice in jih ne beremo. Otrok se bo veliko bolj 

vživel v slikanico in doživel vsako dogajanje v njej. S tem si otrok krepi besedni zaklad, 

domišljijo in pridobi tudi malo že na orientaciji v knjigi, da bo vedel, katera smer branja 

oziroma obračanja lista je na vrsti. Če otrok pri tem sodeluje, ima še veliko več motivacije in 

želje po branju oziroma pripovedovanju pravljic.  

V predšolskem obdobju, ko otroci še ne zmorejo sami brati knjig, je pomembno, da otroku 

približamo knjigo na zabaven način, da mu bo to ostalo tudi potem, ko bo že bral sam. 

Pomembno je, da otrok prihaja iz družine, kjer starši ali odrasli ljudje redno berejo in otroka 

spodbujajo k branju.  

»Strokovnjaki poudarjajo velik pomen motivacije za branje na bralno aktivnost in bralne 

dosežke,« pravi Bucik Nataša v prispevku Motivacija za branje (2003). Pomembno je, da 

branje razvijamo skladno z njegovimi ostalimi interesi. Velikokrat je tako, da je pri branju 

oziroma pripovedovanju pravljice v vrtcu najboljša motivacija drugi otrok oziroma vrstnik v 

isti skupin. Potreben pa je tudi primeren pristop vzgojitelja, da otroka ne sili v pripovedovanje 

pred drugimi otroki, če sam še ni pripravljen na to. V skupini sem imela primer, ko deklica ni 

želela pripovedovati pred vsemi otroki. Prvo pravljico je povedala samo vzgojiteljici, 

naslednjo pravljico pa se je že opogumila in suvereno povedala pred vsemi otroki. Pomembno 

je, da pri tem otroka ne silimo k pripovedovanju, če tega ne želi. V skupini imamo tudi plakat, 

ki je postavljen na vidno mesto, da ga otroci vidijo. Na plakatu je označeno, katero pravljico 

oziroma pesmico je otrok že opravil za predšolsko bralno značko Veronikin zaklad. Za vsako 
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opravljeno pravljico otrok prejme košček sestavljanke miške. Ko zbere celotno miško, otrok 

za nagrado dobi kazalo. To je neka pozornost oziroma nagrada za otrokovo dobro opravljeno 

delo, ki ga spodbudi, da hitro pride do želenega rezultata oziroma do opravljene predšolske 

bralne značke. Seveda je potrebno pri tem biti pozoren, da se ta predšolska bralna značka ne 

spremeni v tekmovanje, kdo bo hitreje naredil oziroma opravil vse potrebno in potem dobil 

nagrado.  

»Število prebranih knjig samo po sebi ni pomembna, pomembno je, kaj je otrok imel od 

branja.« (Knaflič Livija, 2003, str. 38) 

Namen predšolske bralne značke je spodbujanje in razvijanje otrokovega govornega razvoja. 

Poleg tega pa je namen tega tudi spodbuditi starše, da bi brali svojim otrokom. Hanuš Barbara 

v prispevku Različne oblike spodbujanja branja pri nas (2003) opredeli predšolsko bralno 

značko kot program spodbujanja družinskega branja. Spodbujanja, da gredo starši skupaj z 

otrokom v knjižnico, si skupaj izberejo pravljico, ki mora biti primerna starosti otroku. 

Potrebno pa je tudi, da otrok pripoveduje o knjigi, ki si jo je sam izbral oziroma mu je všeč 

njena vsebina.  

 »Uspešno in učinkovito spodbujanje razvoja bralnih navad je povezano s kvalitetnim in 

otrokom primernim izborom knjižnega in neknjižnega gradiva in kvalitetnim dostopom do 

njega ter z različnimi spodbujevalnimi oblikami in metodami knjižne in knjižnične vzgoje, ki 

jih je razvila in jih še razvija splošna knjižnica.« (Mlakar Ida, 2003, str. 84) 

P. Kropp (2000) navaja tri temeljna pravila za vlogo staršev pri branju: 

1. Vsak dan berite s svojim otrokom: ni pomembno, kje berete, pomembno je, 

da berete skupaj. 

2. Kupujte raznolike knjige in revije za svojega otroka in zase. 

3. Razumno omejite gledanje televizije in igranje računalniških video igric. 

 

»Jezikovne dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za otrokov razvoj 

govora, vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s 

pisnim jezikom in (skozi doživljanje) spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti – lastne 

in tuje kulture« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 32). 

Predšolsko obdobje je najbolj pomembno za govor. Ob poslušanju vsakodnevnega pogovora, 

pripovedovanju besedil, glasnemu branju, pripovedovanju, opisovanju se otrok uči jezika. 

Poleg tega k učenju jezika pripomorejo turi razne socialne igre, pravljice, izštevanke, 

domišljijske igre, uganke.  

Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje naslednje cilje: 
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 Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske 

procese z otroki in odraslimi. 

 Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se 

identificira ter doživlja književno dogajanje. 

 Otrok prepozna, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih 

glasovih in besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem. 

 Otrok razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti.  

 Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. 

 Otrok posluša različne literarne zvrsti ter spoznava razlike in podobnosti med njimi. 

 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično 

ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do literature. 

 Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega 

sveta (predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora). 

 Otrok se uči samostojno pripovedovati. 

 Otrok se ustvarjalno izraža v jeziku.  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da odrasli otroku s tem ko mu pripovedujejo, 

berejo, uprizarjajo lutkovne igrice, omogočajo stik z jezikom. Pomembno je, da otroka 

pozorno opazujejo in ga navajajo tudi na neverbalno govorico, se z njim pogovarjajo o 

različnih temah. Vloga starša je, da poznajo razvoj otroka in s tem lahko prilagodijo svoja 

pričakovanja glede otrokove jezikovne zmožnosti. Med otrokom in odraslim ves čas poteka 

interakcija. Odrasel se mora otroku prilagoditi, mu ponuditi in omogočiti, da se s knjigami 

igra, mu pripovedovati pravljice, uganke, se z njim pogovarjati o temi, ki jo predlaga otrok in 

mu na čim več različnih načinov predstaviti knjige, pesmice, igre. Pomembno je, da branje in 

pripovedovanje zgodb poteka v majhnih skupinah, saj tako odrasla oseba lažje vsakega otroka 

spodbudi k razpravi in pripovedovanju. Odrasel naj bi otroku nudil možnost ustvarjanja lastne 

knjige, stripov in mu na otroku prijazen in nevsiljiv način omogočiti, da otroka črke 

spremljajo povsod (npr.: obešalnik v garderobi, brisača v kopalnici, napis na steni).  
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III. EMPIRIČNI DEL 

Opredelitev raziskovalnega problema 

Za izbiro teme sem se odločila, da bi videla, kako dobro otroci poznajo slikanico Muca 

Copatarica, avtorico Elo Peroci in ilustratorko Ančko Gošnik Godec. Pred izvajanjem sem 

opravila individualni test z vsakim otrokom posebej. To mi je pomagalo pri vpogledu na 

vprašanje, koliko so se otroci naučili skozi projekt, ki je trajal 5 tednov v Vrtcu Antona 

Medveda Kamnik.  

 

 

Cilj raziskave 
Zastavila sem si tri cilje: 

 Prvi cilj bo otrokom predstaviti mladinsko avtorico Elo Peroci (1922–2011) in 

ilustratorko Ančko Gošnik Godec (1927–) ter slikanico Muca Copatarica (1957) in 

otrokom približati razliko med avtorico in ilustratorko.  

 Drugi cilj bo otroke seznaniti s pravljico v angleščini : Slipper Keeper Kitty (Peroci 

Ela, 2017, prevod: Irena Duša).  

 Tretji cilj diplomskega dela bo otroke spodbuditi k dramatiziranju kratke sodobne 

pravljice Muca Copatarica (1957). 

 

 

Raziskovalne hipoteze: 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze:  

 

 1. hipoteza: Dečki iz skupine Miške bolje poznajo avtorico in ilustratorko kot deklice.   

 2. hipoteza: Več kot polovica otrok (10) iz skupine Miške je v angleškem jeziku bolj 

osredotočena na poslušanje slikanice Ele Peroci: Muca Copatarica kot v slovenskem 

jeziku.    

 3. hipoteza: Vsi otroci iz skupine Miške dramatizirajo vse like pri dramski igri. 
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Raziskovalni vzorec 

Z izvajanjem pettedenskega projekta sem začela v mesecu septembru v Vrtcu Antona 

Medveda Kamnik v skupini Miške. Pri projektu je sodelovalo 18 otrok, od tega 11 deklic in 7 

dečkov iz skupine Miške. Otroci v skupini so stari 5–6 let. Na začetku šolskega leta 

2017/2018 sem starše seznanila z izvajanjem in zaprosila za pisno dovoljenje za fotografiranje 

med dejavnostmi.   

 

Postopek zbiranja podatkov: 

Podatke sem pridobila s sprotnim zapisovanjem v dnevnik, v katerega sem si zapisovala 

opažanja med izvajanjem dejavnostmi in izjave otrok. Prav tako sem skozi celoten projekt 

podatke pridobivala s fotografijami. Podatke bom obdelala kvalitativno.  
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IV. REZULTATI in INTERPRETACIJA 

Projekt Muce Copatarice 
 

Individualni test pred projektom 
Z izvajanje pettedenskega projekta sem začela 1. 9. 2017. Že pred izvajanjem pa sem z 

vsakim otrokom opravila individualni test (priloga). Želela sem preveriti, ali otroci prepoznajo 

slikanico Muca Copatarica, poznajo njeno vsebino, imena otrok, ki nastopajo v slikanici, 

poznajo avtorico in ilustratorko, ali doma pospravljajo copate in če so že kdaj šivali.  

V nadaljevanju bom predstavila odgovore otrok pri individualnem testu, ki sem ga opravila 

pred izvajanjem projekta.  

 

1. Kako je naslov pravljici?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da so vsi otroci (18) prepoznali in pravilno poimenovali kratko sodobno 

pravljico Muca Copatarica.   
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Muca Copatarica

/

Graf 1: Kako je naslov pravljici? 

 

Graf 2: Vsebina slikanice Muca 

CopataricaGraf 3: Kako je naslov 

slikanici? 
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2. Poznaš vsebino pravljice Muce Copatarice? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je vsebino pravljice poznalo 14 otrok (78 %),  4 otroci (22 %) pa 

vsebine ni poznalo. 

Iz skupine Miške je 14 otrok poznalo vsebino slikanice: 

 »K so bili otroci k niso za sabo pospravlal copat in potem je eno noč prišla muca 

copatarica in jih je odnesla. In potem so jih iskali pod omaram, posltlo pa mizo in 

potem so se med sabo klical da nj pridejo k enmu drogmi sosedu in so rekl da ne 

morjo, ker nimajo copat. In potem so se vsi skupaj zbrali in so šli bosi v gozd po Muco 

Copatarico. Ko so jo pa najdl, jim je dala copatke. Enmu pa jih ni dala, najmlajšemu, 

in mu je rekla, da mu bo ful tople copatke zašila in potem so še ostali otroci hotl, da bi 

še njim obljubila.« (J., 5 let) 

 »K otroci niso pospravlal copatk in jim je odnesla muca copatarica. Pa pol so šli do 

Muce Copatarice pa so pol dobil nazaj copatke.« (A., 5let) 

 Otroci so iskali copatke, potem so poiskali mucin dom. Bobek ni najdel copatk. Vsi 

otroci so našli copatke, samo Bobek jih je še iskal. Muca jim je rekla, da bo zašila 

copatke. (V., 5,5 let) 

 »Muca Copatarica, ker niso pospravlal otroci copate, jih je vzela. Potem so otroci 

iskal svoje copate. Pol so pa iskal od Muce Copatarice hišo. Pol so pa jo najdl in 

78%

22%

VS EBINA P RAVLJICE MUCA COPATARICA

Otrok pozna vsebino.

Otrok ne pozna vsebine.

Graf 2: Vsebina pravljice Muca Copatarica 

 

Graf 4: Kdo je napisal zgodbo Muca 

Copatarica?Graf 5: Vsebina slikanice Muca 

Copatarica 
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potrkal na vrata in potem je muca copatarica zašila copate. Potem so se pa obuli. 

Potem so šli pa nazaj domov.« (T., 5 let) 

 »Šivala je čevlje, da so jih lahko otroci obuli.« (M., 6 let) 

 »Da otroci niso imeli copatkov. Pa da so iskal copatke. Potem je pa muca zašila 

copatke. Potem so šli pa domov.« (M., 5 let) 

 »Otroci niso pospravljali copat pa jih je Muca Copatarica vzela.« (I., 5,5 let) 

 »Vzela je copatke. Potem pa so jih otroci najdl.« (B., 5 let) 

 »Da se otroci razmetali copate, potem pa jih niso najdl. Pol so šli pa k Muci 

Copatarici. Potem so pa vsi otroci najdl copate razn en tamal. In potem mu je Muca 

Copatarica pokazala, kje so. Pol pa so šli nazaj domov.« (N., 5 let) 

 »Otroci niso imeli copatkov, pol pa so otroci po potki hodili k muci in našli njeno hišo 

in so najdli in je potem muca copatarica vidla in je rekla, da kr pridte ljubi otroci. Pol 

pa so dobli copatke in eden otrok ni dobil copatk in pol so šli domov.« (S., 5,5 let) 

 »Mucin dom, hišica, copati.« (P., 5 let) 

 »Muca Copatarica vzame copate in jih zašije in prinese nazaj. Pol pa jih otroci iskajo, 

pol pa vidijo muco copatarico in jim jih da nazaj.« (Z., 5 let) 

 »Otroci niso pospravili copat, potem pa jih je muca copatarica odnesla. Potem pa so 

šli v mucin dom in so šli po copate. Potem so našli mucin dom.« (T., 5 let) 

 »Otrokom se najprej strgajo copati in potem iščejo muco copatarico, da jim zašije 

nove copate. Potem muca copatarica zašije. Potem pa so šli domov.« (I., 5,5 let) 

    

Štirje od vseh otrok, ki so bili zajeti v raziskavo, niso poznali vsebine pravljice Muca 

Copatarica.  
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3. Kdo je napisal pravljico Muca Copatarica? 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da nihče od otrok ni vedel, kdo je napisal pravljico Muca Copatarica. 

Zanimiv odgovor otroka M. je bil, da je to zgodbo napisala Helena (vzgojiteljica v skupini 

Miške).  

 

4. Kdo je narisal pravljico Muca Copatarica?  

 

Graf 4: Kdo je narisal pravljico Muca Copatarica? 

Graf 3: Kdo je napisal pravljico Muca Copatarica? 

 

Graf 6: Kdo je ilustriral zgodbo Muca 

Copatarica?Graf 7: Kdo je napisal zgodbo Muca 

Copatarica? 
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Iz grafa je razvidno, da nihče od otrok iz skupine Miške ni vedel, kdo je narisal pravljico 

Muca Copatarica. Ravno tako kot pri vprašanju, kdo je napisal pravljico, je bil zanimiv 

odgovor otroka M., da je to zgodbo ilustrirala Janja (jaz, pomočnica vzgojiteljice v skupini 

Miške).  

 

5. Kako je bilo ime otrokom v pravljici? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da pri vprašanju, kako je bilo ime otrokom v pravljici Muca Copatarica, 

nihče od otrok ni vedel nobenega imena.  

 

6. Ali ti doma pospravljaš copatke za seboj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Kdo je ilustriral zgodbo Muca Copatarica? 
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Graf 5: Kako je bilo ime otrokom v pravljici? 
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Graf 6: Ali ti doma pospravljaš copatke za seboj? 
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Iz grafa je razvidno, da 16 otrok (89 %) doma pospravlja copate, 11 % otrok pa ne. Otrok V., 

ki doma ne pospravlja copat, je rekel: »Ne vem, kje jih imam, mislm, da jih imam v 

prtlažniku.« 

 

7. Si že kdaj šival/šivala? 

 

Graf 7: Si že kdaj šival/šivala? 

 

Iz grafa je razvidno, da sta 2 otroka (11 %) že šivala, medtem ko 16 otrok (89 %) še ni šivalo.  

 

Iz individualnega testa je razvidno, da so otroci prepoznali naslovnico pravljice Muce 

Copatarice in skoraj vsi tudi njeno vsebino. Nihče od otrok pa ni vedel, kdo je to pravljico 

narisal in ilustriral, prav tako niso vedeli, kako je ime otrokom v zgodbici. Glede na rezultate 

individualnega testa sem se odločila, da več pozornosti namenim prav avtorici in ilustratorki 

ter pa seveda tudi vsebini pravljice. 
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Lutkovna predstava z marionetami: Muca Copatarica 
 

Na začetku šolskega/vrtčevskega leta smo se v naši enoti s strokovnimi delavkami odločile, 

da bomo za dobrodošlico na novo sprejetim otrokom in seveda tudi ostalim otrokom zaigrale 

lutkovno predstavo z marionetami z naslovom Muca Copatarica. Na oglasne deske smo 

obesile vabila na predstavo in v telovadnici vrtca pripravile sceno za igro. Ob glasbeni 

spremljavi smo odigrale lutkovno predstavo Muca Copatarica.  

 

 

 

Slika 25: Scena za lutkovno predstavo Muca Copatarica 

Slika 24: Vabilo za lutkovno predstavo Muca Copatarica 

Slika 26: Lutkovna predstava Muca Copatarica 
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Spoznali smo avtorico, obiskali knjižnico, uredili kotiček in ilustrirali portret Ele 

Peroci.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznali smo avtorico Elo Peroci. V jutranjem krogu sva z vzgojiteljico otrokom pokazali 

portret avtorice in jih vprašali, kaj mislijo, kdo je to. Odgovori otrok so bili različni, npr. da je 

to neka prijazna gospa, ki ima kratke lase in se lepo smeji in da je to babica nekega fantka. 

Otrokom sva povedali, da ta gospa piše zgodbe in da so eno od njih že spoznali. Otroci so jo 

hitro povezali z lutkovno predstavo in ugotovili, da je to gospa, ki je napisala zgodbico Muca 

Copatarica. Povedali sva jim, da je to Ela Peroci, ki se je rodila v Rogaški Slatini, in sicer 

materi Tereziji in očetu Jožefu. Skupaj smo na zemljevidu poiskali Rogaško Slatino. Otrokom 

sva povedali, če bi bila Ela Peroci še živa, bi bila danes stara 95 let. Zanimalo jih je, ali je 

imela kaj otrok in če je bila poročena. Nato sva otrokom povedali nekaj naslovov knjig, ki jih 

je napisala Ela Peroci. Nekaj knjig so otroci prepoznali, niso pa vedeli, da jih je napisala Ela 

Peroci. Otroci so prišli do ideje, da bi si radi te knjige tudi ogledali. Otroke sva vprašali, kje bi 

lahko te knjige dobili in so nama odgovorili, da v knjižnici. V igralnici smo se najprej 

pogovorili o bontonu v knjižnici, kako se obnašamo, ali lahko tečemo po knjižnici, ali lahko v 

knjižnici jemo, ali lahko vzamemo knjigo in jo potem odložimo na neko drugo mesto in če 

lahko v knjižnici glasno govorimo in vpijemo. Nato smo se odpravili peš proti knjižnici. S 

seboj smo vzeli kartico in nahrbtnik.  

 

 

Slika 27: Ela Peroci 
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Ko smo prišli pred knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, smo še enkrat obnovili bonton v 

knjižnici in vstopili. V knjižnici smo prosili knjižničarko, ali nam lahko pomaga pri iskanju 

knjig Ele Peroci. Prijazna knjižničarka nam je z veseljem pomagala in pokazala knjige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knjige smo si sposodili in se odpravili nazaj proti vrtcu. Ko smo prišli nazaj v vrtec, smo se 

pogovorili o tem, kako moramo ravnati s knjigami in kako jih gledamo. Otroke sva  vprašali, 

kam bi sedaj postavili te knjige, da si bi jih lahko sami pogledali. Predlagali so mizo, kjer smo 

nato uredili knjižni kotiček. Nalepili smo njeno sliko na steno in knjige lepo postavili na 

mizo, zraven pa smo postavili še hiško Muce Copatarice iz lutkovne predstave.  

 

 

 

Slika 28: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 

Slika 29: Obisk knjižnice Franceta Balantiča Kamnik 
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Vse izposojene knjige so imeli otroci na dosegu svojih rok in so jih lahko kadarkoli vzeli, si 

jih pogledali in potem pospravili nazaj na mesto, kjer so jih dobili. Otroci so ilustrirali tudi 

portret Ele Peroci in sicer s suho tehniko risanje z ogljem. Na vidno mesto sva otrokom 

prilepili portret Ele Peroci, pripravila sem jim list papirja in oglje. Njihovo navodilo je bilo, 

da narišejo portret.  

Nekaj njihovih izdelkov:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 30: Urejanje knjižnega kotička Ele Peroci 

Slika 31: Otroški izdelki portreta Ele Peroci 
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Spoznali smo ilustratorko, obiskali knjižnico, uredili kotiček in ilustrirali portret 

Ančke Gošnik Godec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko so otroci že dobro spoznali Elo Peroci, sva jim pokazali fotografijo Ančke Gošnik Godec 

in jih vprašali, kaj mislijo, kdo je gospa na sliki. Otroci so hitro povezali s projektom Muce 

Copatarice in so rekli, da je to mogoče še ena gospa, ki je napisala Muco Copatarico, da je Eli 

Peroci pomagala. Otrokom sva povedali, da ta gospa z imenom Ančka Gošnik Godec ni 

napisala Muco Copatarico, da pa je knjigo ilustrirala. Otroke sva vprašali, ali vedo, kaj 

pomeni ilustrirati. Odgovorili so, da je to potem gospa, ki je narisala slikanico.  

Otrokom sva predstavili Ančko Gošnik Godec: kdaj in kje se je rodila ter na zemljevidu 

poiskali mesto Celje. Povedali sva jim, da je ta gospa letos praznovala 90 let in jim 

predstavila njena dela. Ponovno smo se skupaj odpravili v knjižnico Franceta Balantiča 

Kamnik in prosili knjižničarko, da nam je pokazala njena dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Ančka Gošnik Godec 

Slika 33: Obisk knjižnice Franceta Balantiča 



47 
 

Knjige smo si sposodili in v vrtcu slikaniški  uredili kotiček Ančke Gošnik Godec poleg Ele 

Peroci.  

Otroci so ilustrirali tudi portret Ančke Gošnik Godec. Tako kot pri portretu Ele Peroci sva 

postavili fotografijo Ančke Gošnik Godec na vidno mesto, otrokom pripravili list in risarsko 

suho oglje. Navodilo za njih pa je bilo, da ilustrirajo portret Ančke Gošnik Godec.  

Nekaj izdelkov otrok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 34: Otroški izdelki portreta Ančke Gošnik Godec 
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Spoznali smo slikanico Muca Copatarica 
 

Ko so otroci spoznali avtorico Elo Peroci in ilustratorko Ančko Gošnik Godec, smo se 

posvetili podrobnemu spoznavanju slikanice Muca Copatarica. Otrokom sva predstavili 

knjigo, kakšno ima platnico, kakšne ima črke in knjigo tudi prebrali. Pogovorili smo se o 

njeni vsebini in o nastopajočih. Slikanico smo imeli postavljeno pri kotičku Ele Peroci in 

Ančke Gošnik Godec, tako da so jo imeli otroci vsak dan na razpolago. Velikokrat so si jo 

vzeli in v majhni skupinici brali oziroma pripovedovali zgodbo drug drugemu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 35: Spoznali smo slikanico Muca Copatarica 

Slika 36: Pripovedovanje slikanice Muca Copatarica drug drugemu 
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Kiparjenje Muce Copatarice iz oblikovalne mase 
 

Iz oblikovalne mase, ki se posuši na zraku, so otroci kiparili Muco Copatarico. Vsak otrok je 

dobil nekaj mase in na svoj način oblikoval Muco Copatarico, tako kot si jo on predstavlja 

oziroma jo je videl v knjigi. Na voljo so imeli belo in modro maso za oblikovanje. Nastali so 

različni izdelki, ki jih smo potem razstavili pred igralnico, da so si jih lahko ogledali tudi 

drugi otroci in starši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37: Kiparjenje Muce Copatarice iz oblikovalne mase 

Slika 38: Otroški izdelki Muce Copatarice iz oblikovalne mase 
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Poslušanje pravljice Muca Copatarica v angleščini 
 

V Vrtcu Antona Medveda Kamnik smo vključeni v letni projekt Angleščina. Enkrat na teden 

nas obišče učiteljica iz Jezikovne šole BIP. Angleščino obiskujejo predšolski otroci. Učiteljica 

jih preko igre ter gibanja uči angleških besed in pesmic. Otroci so zelo učljivi in si hitro 

zapomnijo besede. Učiteljico sem prosila, ali bi lahko eno uro namenili Muci Copatarici, da bi 

otroci spoznali besede (copat, gumb, hiša, muca, otroci, šivanka, volna). Z veseljem mi je 

ustregla in otroci so imeli uro angleščine na temo Muca Copatarica. Vse te besede so otroci 

spoznali preko gibanja in si jih tako hitreje zapomnili. Na koncu pa jim je učiteljica prebrala 

še zgodbico Muca Copatarica v angleškem jeziku. Otroci so pri uri angleščine zelo lepo 

sodelovali, ponavljali besede in motivirano poslušali pravljico v angleškem jeziku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 39: Poslušanje pravljice Muca Copatarica v angleščini 
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Spoznavanje poklica šivilje in šivanje copatka 
 

Pod našim Vrtcem Antona Medveda Kamnik je Popravljalnica tekstila in usnja Zala. Skupaj z 

otroki smo šli v šivalnico in se s šiviljo pred tem zmenili, da bi prišli pogledat, kako se šiva. 

Šivilja nam je z veseljem ustregla in našo željo tudi izpolnila. Skupaj smo si tako ogledali, 

kako se šiva na pravi industrijski stroj. Najprej nas je šivilja seznanila s pravili v šivalnici, 

kajti hitro se lahko zgodi nesreča in se lahko kdo ureže ali zbode s šivanko. Nato nam je 

povedala, kako se zašije copatek in nam tudi zašila rdeč majhen copatek.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko smo si ogledali šivalnico in šivanje copatka, smo se odpravili nazaj v vrtec. Tja nam je 

mamica naše deklice A. prinesla šivalni stroj. Otroci so se najprej lahko preizkusili z risanjem 

krede po blagu. Vsak je dobil košček krede in narisal nekaj na blago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 40: Spoznavanje poklica šivilje 

Slika 41: Risanje s kredo po blagu 



52 
 

Ko so vsi otroci narisali nekaj na blago, so svojo risbo še izrezali s škarjami in jo lahko 

odnesli domov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato so otroci s kredo na blago obrisali copat in vzgojiteljica je obris copata izrezala s 

šiviljskimi škarjami. Zaradi varnosti je to izrezala vzgojiteljica, da se ne bi zgodila kakšna 

nesreča.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko smo imeli izrezane dele za copate, so se otroci razdelili v dve skupini, zato da so vsi otroci 

lahko bolje videli potek dela. Najprej je ena skupina zašila copat, nato pa še druga.  

 

 

 

 

Slika 42: Rezanje s škarjami po blagu 

Slika 43: Obris copata na blago 
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Ko smo zaključili s šivanjem, je bilo seveda potrebno copate tudi poskusiti. Otroci so z 

veseljem obuli copate in z njim hodili po igralnici.  

 

 

Slika 44: Šivanje copata 

Slika 45: Obuvanje novih copat Slika 46: Naši zašiti copati 
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Iskanje mucinega doma in razlika med realno živaljo – mačka in literarnim 

likom 
 

Z otroki smo se odpravili na sprehod, da bi poiskali mucin dom. Na sprehodu smo srečali 

muco in si jo podrobneje ogledali. Za ogled nismo imeli prav veliko časa, kajti muca se nam 

je hitro skrila. Nato smo pot nadaljevali in iskali še kakšen mucin dom. Otroci so se domislili, 

da bi lahko mi sami zgradili mucin dom v gozdu. Odpravili smo se v gozd, kjer so ga otroci 

zgradili.  

 

Ko so otroci zgradili mucin dom, smo se odpravili nazaj v vrtec in se pogovorili o muci, ki 

smo jo srečali na sprehodu. Otroke sva vprašali, ali imajo doma kakšnega mucka in kakšnega. 

Odgovori so bili različni:  

 »Moj mucek je siv, ima dva ušesa, kremplje na tačkah, ima štiri tačke.« 

 »Moj mucek doma ne šiva, ampak je hrano in pije mleko.« 

 »Ko je noč, grejo mucki spat, ko pa je sonce, grejo pa malo na potep, potem pa nazaj 

domov.« 

 »Vsak dan, ko pridemo ven, naš mucek prinese eno miško in enega ptička.« 

 »Mi imamo ogromno mačk v ulici in se kar tepejo med seboj in ko vidijo eno miško, se 

kar stepejo, kdo jo bo ujel.« 

 »Mucki se zelo radi igrajo med seboj ali z igračko.« 

 »Našega mucka je povozil avto.« 

Slika 47: Gradnja mucinega doma 
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Nato sva otroke vprašali, kakšna pa je Muca Copatarica: 

 »Ima vijoličen predpasnik, mašnjico, čevlje in je bela.« 

 »Šiva za otroke iz male vasi copate za zimo. Zato jih bo pa z zajčkovo kožo podložila.« 

 »Ona šiva s šivanko, naš mucek pa ne šiva.« 

 »Muca Copatarica ima šivanko in nit in šiva copatke za otroke.« 

 »Ima dva ušesa in dve nogi in dve roki, naša muca ima pa dva ušesa in štiri noge.« 

 »Muca Copatarica ima dve roki in z njim šiva copatke.« 

 »Jst sem pa zadnjič v Kamniku vidla ta pravo Muco Copatarico. Bila je pa tok velika, 

kukr sta vidve velike.« 

 

Z otroki smo ugotovili, da ima Muca Copatarica dve ušesi, dve roki, dve nogi, vijoličen 

predpasnik, mašnjico in čevlje. Muca Copatarica zna tudi šivati in govoriti. Muca, ki smo jo 

videli na sprehodu, pa ima dve ušesi, štiri noge in je bila rjava. Ta muca ne zna šivati in tudi 

ne govori.  
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Čutna pot Muce Copatarice 
 

Ker svet zaznavamo z vsemi čutili, smo otrokom na hodniku pripravili čutno pot Muce 

Copatarice. To je pot, s pomočjo katere otroci z vsemi čutili zaznavajo zunanji svet. Namen je 

spodbuditi zaznavanje z vsemi čutili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so sezuli copate in bosi hodili po čutni poti, ki je bila pripravljena iz naravnih 

materialov (listje, žagovina, kamenje, storži, palčke in mah). Namen čutne poti je bil, da so 

naši otroci videli, kako je bilo otrokom v pravljici, ko so bosi hodili do mucinega doma. 

Nekateri otroci se na začetku niso želeli sezuti in so poskusili najprej s copati. Potem pa so 

videli, kako njihovi prijatelji hodijo bosi, pa so se odločili, da tudi sami poskusijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 49: Navodila za Čutno pot Muce Copatarice Slika 48: Čutna pot Muce Copatarice 

Slika 51: Hoja po čutni poti Slika 50: Hoja po čutni poti 
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Izdelovanje lepljenke Muca Copatarica 
 

Otroci so za izdelovanje lepljenke potrebovali svinčnik, papir, lepilo in barvne liste. Na 

začetku so si za lažje izdelovanje s svinčnikom narisali Muco Copatarico, nato pa so z lepilom 

premazali list in naredili lepljenko. Njihove izdelke smo nato razstavili pred igralnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 52: Izdelovanje lepljenke Muca Copatarica 

Slika 53: Izdelovanje lepljenke Muca Copatarica 
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Peka piškotov 
 

Z otroki smo se že pridno pripravljali na zaključno dramsko uprizoritev igre Muca Copatarica. 

Po dramski uprizoritvi je sledila delavnica s starši. Da pa ne bi bila to povsem običajna 

delavnica, smo se skupaj z otroki odločili, da staršem za presenečenje spečemo piškote in 

pripravimo čaj. Skozi celo šolsko leto smo pridno nabirali sivko in čaj na našem vrtčevskem 

vrtu, zato smo se odločili, da staršem pripravimo domači čaj in sivkine piškote.  

Za izdelovanje piškotov smo potrebovali moko, maslo, sladkor v prahu, vanili sladkor, jajca, 

pecilni prašek in sivko (recept v prilogi). 

Vsak otrok je pomagal pri izdelavi mase za piškote. Najprej so v posodo dali moko, pecilni 

prašek, nato sladkor v prahu in vanili sladkor ter maslo. Jajca je bilo potrebno ločiti – 

rumenjake in beljake, saj smo pri masi za naše piškote potrebovali samo rumenjake. Pri tem 

so imeli otroci malo težav, vendar jim je vseeno uspelo. Na koncu pa smo dodali še sivko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 54: Priprava mase za sivkine piškote 
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Vse sestavine smo dobro zgnetli in postavili za eno uro v hladilnik. Nato so otroci dobili kos 

mase za piškote in ga razvaljali. Nato so vzeli poljuben modelček in naredili piškote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piškote smo položili na peki papir in nesli v kuhinjo, da so nam kuharji spekli piškote. Ko so 

bili piškoti pečeni, smo seveda morali poskusiti. Otroci so bili navdušeni nad okusom in 

veseli, ker so sami pripomogli, da so piškoti tako dobro uspeli.  

 

 

Slika 55: Izdelovanje sivkinih piškotov 

Slika 56: Poskušanje piškotov 
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Priprava razstave na nivoju enote 
 

Za Teden otroka (2. 10. 2017 – 6. 10. 2017) smo se na nivoju enote odločili, da pripravimo 

razstavo izdelkov na temo Muce Copatarice. Ves mesec smo izdelovali različne izdelke, ki 

smo jih nato za Teden otroka razstavili po celotnem vrtcu. Razstavili smo izdelke vseh otrok 

2. starostne skupine.  

 

 

 

Slika 59: Razstava na hodniku 

Slika 57: Razstava na hodniku 

Slika 60: Razstava na hodniku 

 

Slika 58: Razstava na hodniku 
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Dramska uprizoritev in delavnica po igri 
 

Novo šolsko/vrtčevsko leto smo začeli z lutkovno predstavo Muca copatarica, ki nas je 

spremljala skozi ves mesec september. Zaključili pa smo jo ob Tednu otroka z dramsko igro.  

Z otroki smo se v mesecu septembru pripravljali na dramsko uprizoritev Muce Copatarice. 

Razdelili smo vloge, pripravili sceno in kostume ter pridno vadili za naš prvi nastop v tem 

šolskem letu. Nekatere kostume sva skupaj z vzgojiteljico zašili, nekatere pa smo si sposodili 

v vrtcu. Otroci so bili nad kostumi navdušeni, saj so se s tem še lažje vključili v igro in tudi v 

predstavo. Na oglasno desko pa smo obesili vabilo na srečanje ob Tednu otroka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vreme nam je bilo naklonjeno, tako da smo lahko igro uprizorili na vrtčevskem igrišču. Da se 

nas je bolje slišalo, pa so imeli otroci mikrofone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 61: Vabilo na dramsko uprizoritev 

Muce Copatarice 

Slika 62: Scena za dramsko uprizoritev na vrtčevskem igrišču 
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Po igri je sledila delavnica, kjer so otroci skupaj s starši ročno šivali. Otroci so svojim staršem 

pripravili presenečenje, in sicer so jih postregli z vrtčevskim čajem in sivkinim piškotom, ki 

smo jih spekli za to delavnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 63: Dramska uprizoritev Muce Copatarice na vrtčevskem igrišču  

Slika 64: Delavnica s starši po dramski uprizoritvi 
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Zašili so različne stvari, in sicer mucino hišo, copate, kapo, Muco Copatarico. Nastali so 

čudoviti izdelki, ki so jih po končani delavnici otroci odnesli domov.  

 

 

 

 

 

 

Slika 65: Izdelki otrok na delavnici 
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Ogled video posnetka dramske uprizoritve 
 

Naslednji dan po predstavi in delavnici za starše smo si skupaj z otroki ogledali posnetek 

predstave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mislim, da mimike na obrazu povedo vse. Otroci so se z navdušenjem gledali, kako so 

nastopali in bili pri tem upravičeno ponosno nase, saj so igro odigrali kot profesionalci. 

Otroke pa sva spodbudili tudi, da so kritično analizirali predstavo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 66: Ogled video posnetka dramske uprizoritve 

Slika 67: Ogled video posnetka dramske uprizoritve 
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Individualni test po projektu  
 

Z izvajanjem pettedenskega projekta sem začela 1. 9. 2017, zaključila pa 6. 10. 2017.  

Tako kot pred izvajanjem projekta sem tudi po projektu z vsakim otrokom opravila 

individualni test. S tem testom sem želela preveriti, koliko so se otroci naučili skozi 

pettedenski projekt, kakšen je njihov napredek pri poznavanju slikanice, ilustratorke, avtorice 

…  

V nadaljevanju bom predstavila odgovore otrok pri individualnem testi, ki sem ga opravila po 

izvajanju projekta.  

 

 

1. Kako je naslov pravljici? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da so vsi prepoznali in pravilno poimenovali pravljico Muce Copatarice. 
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Muca Copatarica

/

Graf 8: Kako je naslov pravljici? 
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2. Poznaš vsebino pravljice Muce Copatarice? 

 

Graf 9: Vsebina pravljic Muca Copatarica 

Iz grafa je razvidno, da so po koncu projekta vsi otroci poznali vsebino pravljice.  

Vsebina pravljice Muca Copatarica vseh otrok iz skupine Miške: 

 »Naslov je bilo Muca Copatarica. V Mali vasi so majhne hiše in v vsaki hiši so otroci, 

drugo jutro so jih pa iskali, ker niso pospravljali copat. Iskali so pod mizo, na 

stopnicah, med drvmi. Potem so iskali copatke in so se klicali v Mali vasi in so hodili 

po rosni travi in prepogibali grmičke in so sredi gozda našli belo hiško in okna so bila 

polna rož. Potem je pa Muca Copatarica prišla ven, pa je rekla, kaj bi radi, pa so oni 

odgovorili, da bi copatke in ona jih je potem dala in rekla, da naj vsak vzame svoje. 

Vsi so jih najdl, Bobek najmlajši pa jih je še vedno iskal. Muca Copatarica je rekla 

potem, če ne bo najdel copat, bo moral bos domov. Potem je rekel, da ne more, ker se 

bo prehladil. Potem pa mu jih je dala. Na koncu je zapadel sneg in je Muca šivala 

nove copatke.« (J., 5 let) 

 »Muca je odnesla otrokom copate, ker jih niso imeli pospravljene. Potem so pa otroci 

iskali svoje copatke. Otroci so klicali mamice, kje imajo copate in so jih vprašal, kje 

so njihovi copatki. Potem so šli poiskat mucin dom. Potem jim je muca dala vsakemu 

svoje copatke. Samo najmlajši ni našel svojih copatk, potem pa mu jih je Muca 

Copatarica dala ene copatke. Potem je muca njemu rekla, da je najbolj nereden in 
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najmlajši in da se bo res prehladil če bo hodil bos domov. Potem je pa Bobek rekel, da 

ga zebe v noge. Na koncu je pa muca rekla, da ko bo zapadel prvi sneg mu bo zašila 

nove in potem mu jih je res sešila.« (A., 5 let) 

 »Otroci niso pospravljali copatkov, pol jih je pa Muca Copatarica vzela in jih zašila. 

Potem pa so ostali brez copat in jih niso našli. So vstali, pojedli zajtrk in prišli na 

prag, je pa zapihal veter in jih je zazeblo. Nato je posijalo sonce, potem pa so rekl, da 

bodo šli iskat Muco Copatarico. Potem pa so jo poiskali pa so jo najdl. Muca 

Copatarica jim je odprla vrata in jim je rekla, da jih je čakala, potem pa so šli v hiško 

in so najdl svoje copatke, razen enega. Potem pa mu je dala Muca Copatarica ene 

druge copatke in je rekla, da mu bo pozimi sešila nove copatke. Potem so pa to drugi 

slišali in so vpili tudi meni tudi meni. Potem pa je rekla seveda tudi vam.« (V., 5,5 let) 

 »Muca Copatarica je otrokom vzela copatke, ker jih niso pospravljali. Oni so jih pa 

iskali povsod doma, za mizo, za pečjo. Potem pa so se odločili, da bodo poiskali mucin 

dom in so šli v gozd pa so prepogibal grmičke. In so našli mucino hišo in potem jim je 

Muca Copatarica dala njihove copatke, samo Bobek je bil neki časa še brez, potem pa 

je še njemu dala. Jim je pa potem tudi obljubila, da jim bo zašila nove, ko bo zapadel 

prvi sneg.« (T., 5 let) 

 »Šivala je copatke za otroke. Otroci niso pospravljali copatke in zato jih je odnesla 

muca. Otroci so šli iskat copatke. Ko so prišli k muci v dom, so dobili copate.« (M., 6 

let) 

 »Otroci so iskali copatke, pa jih nikol niso najdl, pol so šli pa v mucin dom, pol so tm 

zagledal z rdečo streho belo hišico pa polna je bila rož. Dobili so copate. Bobek je pa 

še vedno iskal copatke. Muca Copatarica je pa rekla, če nimaš copatk boš moral bos 

domov, on je pa rekel, da se bo prehladil, da ga zebe. Potem mu je pa dala zakrpane 

copatke. Potem je pa Bobek tekel zadnji domov. Vsi so bili zadovoljni. (M., 5 let) 

 »Otroci niso pospravljali copatk. Potem so šli skupaj iskat Muco Copatarico, da bi 

nazaj dobili copatke. Bobek je bil pa najmlajši pa copatk ni najdel. Potem mu jih je pa 

muca dala. Pa mu je rekla, da mu bo pozimi zašila nove, potem so pa ostali otroci 

rekli, da še njim. Potem so šli pa domov, pa Bobek je tekel zadnji. Ko je pa zapadel 

sneg, je pa Muca Copatarica za otroke šivala copatke pa podložila jih bo z zajčkovo 

kožo, da bodo toplejši. Bobku bo zašila najtoplejše preko gležnjev, Špelčini bodo taki 

kot mamini, Janezku bo take za telovadbo, Tonkini bodo s cofki, potem pa je rekla, da 

bo še drugim otrokom zašila copatke.« (I., 5,5 let) 
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 »Otroci niso imeli copatk, ker so neredni. Potem jih je pa Muca Copatarica odnesla, 

pol so pa hodili po mahu. Potem so prišli do gozda, pa videli so hišico z rdečo streho 

in okna so bila polna rož. Potem je pa dala muca copatke. Bobek pa ni najdu copatk, 

ker je bil nereden. Potem so vsi že našli copate, razen Bobek in mu je muca rekla, da 

je najbolj nereden in mu je dala copatke. Potem so šli pa domov, potem jih je pa Muca 

Copatarica gledala, kako so šli domov. Pol je pa rekla, da bo Bobku zašila najtoplejše 

copatke, Špelcini bodo taki kot mamini, Tonkini pa s cofki.« (B., 5 let) 

 »Otroci iskali copate. Muca Copatarica vzela copate. Copate vzela.« (E., 5 let) 

 »Otroci niso pospravljali copat. Potem so šli iskat otroci od Muce Copatarice dom. 

Sredi gozda so ga pa našli. Pa je pol Muca Copatarica rekla, da naj si vsak vzame 

svoje copate. Vsi otroci so jih že našli, samo Bobek jih še ni našel. Potem pa mu jih je 

Muca Copatarica rekla, če ne najdeš copat, boš moral bos domov. In potem mu je 

Muca Copatarica dala copatke in potem so vsi otroci odhiteli domov in Bobek je tekel 

zadnji.« (N., 5 let) 

 »Otroci niso lepo pospravljali copatk in muca jim jih je pobrala in potem so hodili in 

poslušali od ptička pesmice in potem Bobek ni najdel njegovih copatk je mogu bos it 

domov. Ko jih je pa muca najdla, pa so šli vsi domov, pa zadnji je tekel Bobek.« (S., 

5,5 let) 

 »Muca copatarica je šivala copatke za otroke. V Mali vasi so bili v vsaki hiši otroci. 

Gledali so skozi okno. Potem so prišli na prag pa je bla pometena pa cesta je bla 

gladka. Potem so šli pa v vas, pa niso svojih copatk najdl. Potem so pa poiskal mucin 

dom in so ga najdl. Prepogibali so grmičke pa so ga najdl. Pri muci je bil pa lep red, 

le otroci niso bili pridni. Ker ne pospravljajo copatk. Pri muci je bilo vse na svojem 

mestu. Otroci so dobili copate.« (N., 5 let) 

 »Niso pospravljali copatk, predn so šli spat. Ker jih niso jih je odnesla muca. Hodili 

po mahu, po gozdu našli hiško z rdečo streho, veliko rož na oknu. Dobili so nazaj 

copate.« (P., 5 let) 

 »V vsej vasi so male hiške in v vsaki hiški so bili otroci. Zmeraj ko grejo v posteljo, 

nikoli ne pospravijo svojih copat za sabo. Drugo jutro jih iščejo pod mizo, ob stolu, a 

jih nikjer ne najdejo. Tretje jutro pa jih iščejo pod mizo, pod klopjo, eno copato 

najdejo v kuhinji, drugo pa v sobi. Drugo jutro pa, ko je Janezek zaman iskal svoje 

copatke. V vsej vasi so kuhali zajtrk, on pa jih je še vedno iskal. Niso našli copat, zato 

so rekli, da bodo poiskali mucin dom. Šli so v gozd, hodili po mehkem mahu, prišli do 
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gozda, hodili po travi in prišli do gozda, potem poslušali ptičje petje in prepogibali 

grmičke, da bi našli mucin dom. Našli so belo hišico z rdečo streho in okna so bili 

polna rož. Prišla je muca in jih je prašala, kaj bi radi otroci in so rekli otroci copate. 

Muca je rekla, naj si vsak vzame svoje copate. Bobek ni našel svojih copat. Muca je 

rekla, moraš biti bolj pazljiv, če hočeš svoje copate. Potem pa moraš boš domov. Pa je 

Bobek reku, da ne more, ker se bo prehladil. Muca mu je pa rekla, da bi se res 

prehladil, če bi hodil bos domov. Ko bo zapadel prvi sneg, ti bom pa sešila nove. Tko 

je bilo v zgodbi. In potem so šli domov spat.« (Z., 5 let) 

 »Muca jim je odnesla copate, oni so pa jih iskali. Potem so pa rekli, da bodo poiskal 

mucin dom. Potem jim je dala muca nazaj copate. Bobek pa ni najdel svojih copat. 

Potem so šli pa nazaj domov.« (T., 5 let) 

 »Otroci niso pospravljali za sabo copatov, ker so šli spat in potem jih je muca odnesla 

in potem so jih drugo jutro iskal pod mizo, na stopnicah, v očetovi suknji in po dolgem 

iskanju so najdl eno v sobi, drugo pa v kuhinji. Drugo jutro k so vsi v vasi kuhali 

zajtrk, je Janezek zaman iskal svoje copatke. Skočil je iz postelje in zaman iskal svoje 

copatke. Ostali otroci jih tudi niso našli. Odločili so se, da bodo šli od Muce 

Copatarico hiško. Hodili so po rosni travi in prišli do gozda in potem so poslušali 

ptičje petje in potem prepogibali grmičke in potem so najdli belo hišo z rdečo streho 

in okna so bila polnih rož in potem je muca odprla vrata in rekla, ljubi otroci, kaj bi 

radi. Pa so otroci rekli copatke. Muca je pa rekla, naj si vsak vzame svoje copatke in 

potem Bobek ni našel svojih copatk, ostali otroci pa so jih že najdl. Potem je pa muca 

rekla, če ne boš našel svojih copat, boš moral bos domov. Pa je rekel Bobek, prehladil 

se bom, zebe me. Pa je muca rekla, najmlajši si in najbolj nereden in bi se res 

prehladil, če bi hodil bos domov. Izvoli, tukaj so tvoji in čisti copatki, ko bo pa zapadel 

prvi sneg, ti pa zašijem nove pa so ostali otroci rekli, meni tudi. In potem jim je muca 

rekla, seveda, tudi vam jih sešijem. Potem so pa vsi srečni tekli domov, Bobek je tekel 

zadnji. Potem je muca rekla, da bo Bobku zašila preko gležnjev, Špelčini bodo taki kot 

mamini, Tinetu sešijem, da jih bo lahko nosil tudi k telovadbi, Tonkini bodo s cofki in 

seveda tudi drugim jih sešijem takšne, kot jih sama želi, tako bo vsem ustregla. Danes 

pa pada sneg in muca šiva za otroke copatke.« (I., 5,5 let) 

 »V tej zgodbici otroci niso pospravljali copat. Potem pa so jih vsako jutro iskali in 

enkrat jih niso najdl in so spraševali mamice, kje imajo oni copatke. In potem so jim 

mamice rekle, da jim je Muca Copatarica odnesla copate. In so se odločil da grejo 

iskat mucin dom in potem so ga najdl in je bilo tam zelo lepo, ker ima muca red. 
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Potem pa so vsi najdl svoje copate, samo Bobek ne in je bil zelo žalosten. Potem pa 

mu je Muca Copatarica dala ene copate in mu je rekla, da ko bo zapadel prvi sneg, 

mu bo zašila nove copate. In potem so še ostali otroci želeli nove. Pa je rekla, da jih 

bo tut njim zašila nove copate.« (J., 5,5 let) 

 »Otroci niso bili pridni in niso pospravljali copat za seboj. In potem jim je Muca 

Copatarica odnesla copate. In oni so jih povsod iskali in ker jih niso našli, so šli bosi 

iskat Muco Copatarico. In so sredi gozda našli belo hišo z rdečo streho in veliko rož je 

bilo gor. In so potrkali na vrata in prosili Muco Copatarico, če jim da njihove copate, 

pa jim je dala, samo Bobek najmlajši ni našel svojih copat, pa mu je Muca Copatarica 

rekla, da bo šel bos domov, pa je reku, da se bo prehladil, potem pa mu je dala ene 

copate, pa je rekla, da mu bo zašila nove. In potem so bili vsi srečni in so tekli domov, 

Bobek je pa tekel zadnji.« (K., 5 let) 

 

Vsi otroci so skozi projekt spoznali zgodbo Muco Copatarico. Opazna je tudi razlika o 

pripovedovanju vsebine, kako so otroci po projektu bolj natančno opisali vsebino zgodbe kot 

pred projektom. Pri tem vprašanju je bil viden velik napredek pri otrocih, njihovem besednem 

zakladu.  

 

3. Kdo je napisal pravljico Muca Copatarica? 

 

 

Graf 10: Kdo je napisal pravljico Muca Copatarica? 
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Iz grafa je razvidno, da so vsi otroci skozi projekt spoznali, da je Ela Peroci avtorica pravljice 

Muca Copatarica.  

 

4. Kdo je narisal pravljico Muca Copatarica? 

 

Graf 11: Kdo je narisal pravljico Muca Copatarica? 

 

Iz grafa je razvidno, da so vsi otroci skozi projekt spoznali, da je Ančka Gošnik Godec 

narisala pravljico Muca Copatarica.  
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5. Kako je bilo ime otrokom v pravljici?  

50%

39%

5%

6%

KOLIKO IMEN MI ZNAŠ POIMENOVATI IZ 
PRAVLJICE?

Pet imen (Tone, Tonka, Špelca,
Janezek, Bobek)

Štiri imena (Tone, Bobek, Špelca,
Tonka)

Tri imena (Bobek, Janezek, Špelca)

Dve imeni (Tine, Tonka)

 

Graf 12: Kako je bilo ime otrokom v pravljici? 

 

Vprašanje, ki sem ga zastavila otrokom, je bilo: Kako je bilo ime otrokom v pravljici? Pri tem 

vprašanju je 9 otrok (50 %) povedala vseh pet imen (Tone, Tonka, Špelca, Janezek, Bobek) iz 

slikanice Muca Copatarica, medtem ko je 7 otrok (39 %) znalo poimenovati 4 imena (Tone, 

Bobek, Špelca, Tonka) iz zgodbe; 1 otrok je znal poimenovati 3 imena (Bobek, Janezek, 

Špelca) in 1 otrok je znal poimenovati samo 2 imeni (Tine, Tonka) iz pravljice Muca 

Copatarica.  
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6. Ali ti doma pospravljaš copatke za seboj? 

 

Graf 93: Ali ti doma pospravljaš copatke za seboj? 

 

Iz grafa je razvidno, da sedaj vsi otroci doma pospravljajo copate. Dva otroka pred projektom 

doma nista pospravljala copat, torej sta se skozi projekt naučila, da je potrebno copate 

pospravljati za seboj.  
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7. Si že kdaj šival/šivala? 

 

Graf 14: Si že kdaj šival/šivala? 

 

Pred projektom sta šivala samo dva otroka. Po projektu pa so šivali prav vsi otroci iz skupine 

Miške.  

 

Iz individualnega testa pred in po projektu je razvidno, da so otroci skozi projekt pridobili 

veliko novega znanja, saj so si vsi otroci zapomnili, kdo je napisal in kdo narisal pravljico 

Muca Copatarica in jih znal poimenovati ter predstaviti njuno življenje in delo. 
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V. SKLEP 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem, delu sem podrobneje 

predstavila življenje in delo avtorice Ele Peroci (1922–2011) in ilustratorke Ančke Gošnik 

Godec (1927– ) ter slikanico Muca Copatarica (1957). Predstavila sem tudi poglede Marjane 

Kobe (1987) na slikanico Muca Copatarica, definicijo pravljice in njen nastanek na 

slovenskem ter pomen in vpliv branja pravljic na otroke.  

Na podlagi napisanega sem v vrtcu Antona Medveda Kamnik izvedla pettedenski projekt 

Muca Copatarica, kjer so otroci skozi različne dejavnosti spoznavali avtorico, ilustratorko in 

slikanico Muca Copatarica. S projektom sem začela 1. 9. 2017, končala pa 6. 11. 2017. 

Zastavila sem si tri hipoteze za diplomsko delo: 

1. Hipoteza: Dečki iz skupine Miške bolje poznajo avtorico in ilustratorko kot deklice. 

2. Hipoteza: Več kot polovica otrok (10) iz skupine Miške je v angleškem jeziku bolj 

osredotočena na poslušanje slikanice Ele Peroci: Muca Copatarica kot v slovenskem 

jeziku. 

3. Hipoteza: Vsi otroci iz skupine Miške dramatizirajo vse like pri dramski igri.  

 

Iz individualnega testa pred projektom je razvidno, da otroci niso poznali avtorice Ele Peroci 

in ilustratorke Ančke Gošnik Godec, prav tako niso znali poimenovati imena otrok v slikanici. 

Skozi projekt smo skupaj z otroki spoznali Elo Peroci, njeno življenje in dela, si pripravili in 

uredili njen kotiček, si izposodili knjige v knjižnici in vsak dan pred počitkom prebrali tudi 

eno njeno zgodbico. Spoznali so tudi Ančko Gošnik Godec, njeno življenje in delo ter si 

ogledovali vse njene ilustracije. Ko sem opravila individualni test po končanem projektu, sem 

ugotovila, da so vsi otroci skozi projekt spoznali avtorico in ilustratorko. S tem bom tudi 

ovrgla svojo prvo hipotezo, saj ni bilo razlik v znanju avtorice in ilustratorke med dečki in 

deklicami.  

 

Skozi pettedenski projekt so se otroci seznanili s 14-imi dejavnostmi, in sicer z lutkovno 

predstavo z marionetami, spoznali so slikanico Muca Copatarica, kiparili so Muco 

Copatarico, spoznali poklic šivilje in se preizkusili v šivanju, ugotovili razliko med muco 

živaljo in muco – literarnim likom, hodili po čutni poti, izdelovali lepljenko Muca Copatarica, 

pekli piškote, pripravili razstavo in poslušali pravljico Muca Copatarica v angleškem jeziku. 

Enkrat na teden imamo v Vrtcu Antona Medveda Kamnik urice angleščine, kjer so otroci 
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spoznali pravljico Muca Copatarica tudi v angleškem jeziku. Otroci so v angleškem jeziku 

bolje motivirano poslušali pravljico kot v slovenskem, saj so bili pri angleščini osredotočeni 

na nove besede, ki so jih morali pokazati (copat, gumb, hiša, muca, otroci, šivanka, volna). S 

tem bom potrdila mojo drugo hipotezo, da je več kot polovica otrok iz skupine Miške v 

angleškem jeziku bila bolj osredotočena na poslušanje kot v slovenskem.  

 

Za zaključek pettedenskega projekta pa smo skupaj z otroki pripravili dramsko uprizoritev 

igre Muca Copatarica za starše. Skozi projekt smo se pripravljali na igro, izdelali kostume, 

pripravili sceno in se naučili besedilo. Na koncu projekta pa so otroci suvereno odigrali 

predstavo. Otrokom sva velikokrat ponudili tudi igro, menjavo vlog. Sami so si razdelili 

vloge, si oblekli kostume in se igrali igro Muca Copatarica, tako da so vsi otroci iz skupine 

Miške dramsko uprizorile vse vloge pri igri Muca Copatarica. S tem lahko potrdim tretjo 

hipotezo.  

 

Celoten cilj avtorskega projekta v diplomskem delu je bil predvsem spoznati avtorico ter 

ilustratorko pravljice Muca Copatarica skozi različne dejavnosti. Glede na individualni test 

pred in po projektu je razvidno, je bil projekt uspešen, saj so vsi dosegli zastavljene cilje 

znanja. Prav vsi otroci so se seznanili z osnovnimi literarnimi pojmi (avtor, ilustratorka, 

naslov, pravljica, slikanica); in tudi spoznali pravljico v angleškem jeziku.  

S projektom sem zelo zadovoljna, prav tako sem v veliki meri hvaležna vzgojiteljici, s katero 

sva vse dejavnosti izvajale skupaj. Celotnemu kolektivu vrtca Antona Medveda Kamnik, 

enoti Rožle, se zahvaljujem se za vso pomoč in sodelovanje pri uspešno izpeljanem projektu. 

S skupnimi močmi smo otrokom na začetku šolsko/vrtčevskega leta pričarali lep sprejem. 

Hvala tudi vsem za pomoč pri zaključku projekta Obravnava slikanice Muca Copatarica v 

predšolskem obdobju.  
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Priloga: Individualni test  
 

1. Kako je naslov slikanici? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Poznaš vsebino zgodbe Muca Copatarica? 

3. Kdo je napisal zgodbo Muca Copatarica? 

4. Kdo je ilustriral zgodbo Muca Copatarica? 

5. Kako je bilo ime otrokom v zgodbi? 

6. Ali ti doma pospravljaš copatke za seboj? 

7. Si že kdaj šival/šivala? 
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Priloga: Recept za sivkine piškote 
 

SIVKINI PIŠKOTI 

½ kg moke 

350 g masla 

3 rumenjaki 

250 g sladkorja v prahu 

vanili sladkor 

½ pecilnega praška 

5 svežih cvetov sivke oziroma 7 suhih 

 

 

Postopek: 

Vse sestavine zmešamo skupaj. Testo pustimo počivati vsaj 2 uri, nato zvaljamo in 

oblikujemo piškote. Piškote pečemo pri 180°C približno 10-15 minut. 

 

DOBER TEK! 

 

 


