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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je v teoretičnem delu podrobneje opredeliti pravljice in njihovo 

zgodovino, predstaviti njihov pomen in vpliv na otroke in na njihovo domišljijo. Dodali smo 

tudi poglavje o branju, kjer pišemo o vzgajanju bralcev, bralnem razvoju ter o pomenu branja. 

Velik del je namenjen tudi risankam oziroma animiranim filmom, ki smo jih opredelili in 

predstavili njihovo zgodovino. Pisali smo o tem, kakšno vlogo imajo v vzgojno-

izobraževalnem sistemu, kako se spreminja književnost v času prevlade medijev ter kakšne in 

katere sploh so animacijske tehnike. Na koncu smo se dotaknili tudi učnega načrta za 

slovenščino ter učnih pristopov, ki jih kot učitelji lahko uporabimo pri obravnavi pravljic pri 

pouku. 

V raziskovalnem delu je bil naš namen izvedeti, kakšen odnos imajo učenci tretjega razreda 

do branja in gledanja risank, zanimalo nas je, če risanke zavirajo njihove domišljijske 

predstave ter ali se pojavljajo vsebinske razlike med obravnavano pravljico iz literarnega 

besedila in njeno vizualno podprto pripovedjo. Skupaj z učenci smo izdelali tudi odlomek 

risanke iz pravljice, ki smo jo obravnavali. Pri raziskavi je sodelovalo 26 učencev 3. d 

oddelka Osnovne šole Vič: 14 učencev in 12 učenk. Anketni vprašalnik smo analizirali z 

računalniškim programom SPSS, rezultate o domišljijskih predstavah smo pridobili s 

primerjanjem  ilustracij učencev, animirani film pa smo uredili s pomočjo programa Filmora. 

Ugotovili smo, da učenci v povprečju doma berejo večkrat na teden, risanke pa gledajo vsak 

dan, da je bilo posledično od šestindvajsetih učencev triindvajset takšnih, ki si raje ogledajo 

risanko, namesto da poslušajo literarno besedilo, ter da si je od vseh anketiranih le eden znal 

predstavljati, kako se izdela animirani film. Prav tako smo ugotovili, da risanke zavirajo 

razvoj domišljijskih predstav učencev. 

 

Ključne besede: pravljica, risanka, branje, mediji, domišljija 

  



 

 
 

ABSTRACT 

The purpose of the Master’s Thesis is to minutely define fairy tales and their history in the 

theoretical part, as well to present their significance and influence on children and on their 

imagination. We also added a chapter on reading, where we write about how to raise children 

into readers, reading development and about the importance of reading. An extensive part is 

also intended for cartoons or animated films that we defined and presented their history. We 

wrote about the role they have in education system, how literature is changing at the time of 

media domination and what kind and which exactly the animation techniques are. In the end 

we also mentioned the curriculum for Slovenian language and teaching approaches, which can 

be used by teachers while teaching about fairy tales.  

In the empirical part we were interested in the attitude that third grade pupils have to reading 

and watching cartoons, our intention was also to find out, if cartoons inhibit their imaginative 

images and if there are content differences between fairy tale in a form of literary text and it’s 

visually supported narrative. Together with pupils we have also made an excerpt of the 

discussed cartoon. The research involved 26 pupils of the 3rd grade of primary school Vič (14 

boys and 12 girls). The questionnaires were processed in the SPSS program for statistical 

analysis, the results of imaginative images were obtained by comparing pupil’s illustrations, 

and we edited the animated film in program Filmora.  

We came to the conclusion that on average pupils read at home several times per week, while 

they watch cartoons every day, therefore twenty-three of twenty-six pupils prefer to watch a 

cartoon instead of listening to a literary text and only one of the respondents was able to 

imagine how to create an animated film. We can also conclude that cartoons inhibit the 

development of pupil’s imaginative images.  

 

Key words: fairy tale, cartoon, reading, media, imagination 
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UVOD 
 

 

»Poznam dve vrsti ljudi, ki mi niso pri srcu. To so tisti, ki se ne znajo smejati, in tisti, ki ne 

znajo ceniti pravljic, ki so bile duša moje mladosti. Zanje so pravljice res umrle, a zame so še 

vedno žive.« 

(France Bevk, v Zalokar Divjak, 2002: 0) 

Pravljice so pomembne pri odraščanju vsakega posameznika, saj v sebi nosijo pomembne 

življenjske nauke, ki so prikazani v simbolični obliki. So tudi prva literatura, s katero se 

srečajo naši najmlajši, in ravno pravljice hočejo poslušati ali brati vedno znova in znova. 

Nikoli se jih ne naveličajo, saj se jim ob večkratnem poslušanju ali branju vsakokrat pokažejo 

nova spoznanja, nove rešitve, ki jih lahko uporabijo v vsakodnevnem življenju.  

V sodobnem svetu, polnem nove tehnologije, so pravljice popularne tudi v animirani obliki. 

Otroci jih lahko gledajo na različnih televizijskih programih, na spletu, na DVD- 

predvajalnikih in ostalih medijih, ne samo doma, ampak tudi v vrtcih in šolah.  

Za nas, učitelje razrednega pouka, je pomembno, da znamo optimalno oceniti količino in 

obliko pravljic (literarno besedilo ali risanka), ki jih bomo ponudili ter predstavili učencem 

med poukom. Zavedati se moramo, da smo tudi učitelji odgovorni za to, ali bodo učenci raje 

posegali po knjigah ali pa bodo v prostem času raje posegali po raznih vrstah novih medijev 

in nove tehnologije. 

Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. V prvem delu smo opredelili 

pravljice, pomen branja, risanke ter pomen vse večjega vpliva medijev na naše učence in 

otroke. V drugem delu pa smo s pomočjo ilustracij, ki so nastale po poslušanju pravljice in po 

ogledu risanke Grdi raček, skušali ugotoviti, kako ena in druga oblika vplivata na razvoj 

domišljijskih predstav. S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, kakšen odnos imajo 

učenci do branja in do gledanja risank pa tudi katere vsebinske razlike so opazili med 

literarnim besedilom in njegovo vizualno podprto pripovedjo. Skupaj z učenci smo izdelali 

tudi odlomek iz risanke, ki smo si jo ogledali. 

V raziskavi je sodelovalo 26 učencev tretjega razreda (oddelek d) Osnovne šole Vič. 
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TEORETIČNI DEL 
 

1 PRAVLJICE 
 

1.1 RAZLIČNE OPREDELITVE IN KLASIFIKACIJE  
 

Čeprav je nemogoče določiti, kdaj in kje v zgodovini so se pravljice pojavile, lahko potrdimo, 

da so jih ljudje začeli pripovedovati takoj, ko so razvili sposobnost govora in še preden so 

znali pisati. Sprva so bile pravljice oziroma zgodbe informativne narave, saj so ljudje z njimi 

nekaj sporočali – govorili so na primer o tem, kje najdejo hrano, o posebnih dogodkih ali 

opozarjali na nevarnost in preko takšnih informacij komunicirali in se učili drug od drugega 

(Zipes, 2012). Pravljice, ki so bile zapisane, so se razvile v 16. in 17. stoletju in so bile 

preoblikovane in pripovedovane tako, da so ustrezale družbenemu položaju (Zipes, 2006).  

Pravljica je ena izmed literarnih zvrsti, ki jo je težko opredeliti. Številni avtorji so imeli z 

opredelitvijo veliko težav, saj je nobena definicija ne zajame v celoti. V SSKJ (2002) je 

zapisano, da je pravljica pripoved, za katero so značilne stvari, ki so verjetne samo v 

domišljiji, dodano pa je tudi, da v pravljicah največkrat zmaga dobro. 

Kos (2001) pravljico opredeli kot kratko zgodbo, ki je zapisana v prozi ali v verzih. 

Značilnosti pravljice so nestvarnost likov in dogodkov, neverjetnost in čudežnost. Glede na 

temo in motiv jih delimo na resnobne, tragične, simbolične, živalske, komične in druge.  

D. Haramija (2012) pravi, da so pravljice krajša prozna besedila, ki spadajo v žanr fantastične 

književnosti in jih delimo na folklorne, klasične avtorske in sodobne avtorske. 

Za folklorne pravljice je značilno črno-belo uprizarjanje oseb, ki so imenovane po poklicu, 

družbenem položaju ali kakšni drugi lastnosti. Določena oseba oziroma lik v pravljicah 

predstavlja vedno isto lastnost (lepa kraljična, zlobna mačeha), prav tako pa so v zgodbi 

prisotna tudi čudežna bitja in čudežni predmeti. Književnega prostora in časa jim ne moremo 

določiti, konec pa je vedno srečen (Haramija, 2012). 

Še danes velja, da je Andersenov model vzorec za klasične pravljice, ki so po svoji strukturi, 

motivih in tematikah podobne folklornim, od njih pa se ločijo po tem, da pravljične osebe niso 

več tipi, imajo imena, zgodbe govorijo o sodobnih temah, prav tako pa jim lahko določimo 

čas in prostor. V klasičnih pravljicah se pojavljajo bivanjske teme in odnosi, tipične so vaške 

pokrajine in naravno okolje (Haramija, 2012).  

Sodobne pravljice razvijajo individualizirane karakterje in odpirajo sodobne teme. V njih se 

kažejo sociološke spremembe, natančno jim lahko določimo prostor in čas, njihovi avtorji ne 

nagovarjajo, ampak so nevtralni pripovedovalci. Začetki in konci niso tipični, vseeno pa je 

konec večinoma srečen. Še vedno velja, da je dobro nagrajeno in zlo kaznovano (Haramija, 

2012).  

J. Zipes (2012) pravljice razdeli na ljudske, ki izhajajo iz ustnega izročila, ter na pravljice, ki 

izhajajo iz pisnega izročila in še danes, po vsem svetu, nastajajo v različno posredovanih 

oblikah. Tako v svoji knjigi uporablja nov izraz »pravljice«, ki se nanaša na simbiozo med 

ustnim in pisnim izročilom. 
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Tudi A. Štefan (2003) poudarja pomen pripovedovanja ljudskih pravljic. Razloga, zakaj, sta 

dva: prvi je ta, da je bilo pripovedovanje povezano z ljudsko pripovedjo, ki se je prenašala le 

kot govorjena beseda in je s tem pridobila veliko umetniško vrednost, drugi razlog pa je, da 

ljudske pravljice govorijo o splošnih življenjskih vrednotah, kot so dobrota, radodarnost, 

ljubezen, sovraštvo, hudobija ipd. Te so  v ljudskih pripovedih zapisane tako na splošno, da 

jih odkrivajo in razumejo tudi otroci. 

1.1.1 OPREDELITVE OTROK  

 

Učenci tretjega razreda Osnovne šole Vič pravljico definirajo tako: 

 »Pravljica je zame, ko grem spat in mi jo prebereta starša za lahko noč.« 

»Pravljica je zame to, da sedim na postelji in da mi oči bere knjigo.« 

»Pravljica je lahko uspavanka za otroke. Je izmišljena.« 

»Ko berem pravljico, gledam ali poslušam, sem čisto v drugem svetu.« 

»S pravljicami se naučimo brati.« 

»Zame je pravljica nekaj, kar se dogaja v starih časih.« 

»Pravljica je pripovedovanje, ki je napisano v knjigi. Je izmišljena.« 

»Pravljice so zame lepe in rada jih berem.« 

»Iz pravljic sem se naučila brati. Branje me zelo, zelo, zelo osrečuje.« 

Učenci so zapisali, kaj branje pravljic pomeni zanje, pri opredeljevanju pravljic so izhajali iz 

lastnega doživljanja in dojemanja le-teh.  

Iz njihovih opredelitev lahko povzamemo, da so pravljice zanje nekaj, kar jih uspava, nekaj, 

kar zanje počnejo starši, največkrat zvečer. Nekaj učencev se je preko pravljic naučilo brati, 

za nekatere so pravljice nekaj lepega in nekaj, kar je izmišljeno ali se je dogajalo v starih 

časih. 

 

1.2 ZGODOVINA  PRAVLJIC  

1.2.1 ZGODOVINA PRAVLJIC PO SVETU  
 

Začetki segajo v leto 1550, ko je Giovanni Francesco Straparola iz ljudskega izročila povzel 

zbirko pripovedi  Prijetne noči. Konec 16. stoletja je izšla zbirka pravljic francoskega pisatelja 

Charlesa Perraulta, v 18. stoletju pa so bile pravljice že zelo popularne, predvsem od izidu 

zbirke pisatelja Jeana Antoinea Gallanda Tisoč in ena noč po francosko, ki je doživela velik 

uspeh. Po njej so začele nastajati psevdoorientalske zgodbe, ki so kmalu dobile nasprotnike;  

eden od njih je bil Johan Karl August, zato se je vrnil k ustnemu izročilu ter napisal zbirko 

Nemške pravljice (Goljevšček, 1991).  

V 19. stoletju sta pravljice zaznamovala brata Grimm, saj so z njima postale predmet znanosti 

(prav tam, 1991).  Brata Wilhelm in Jacob Grimm sta bila rojena v mestu Hanau, blizu 

Frankfurta. Končala sta gimnazijo in nadaljevala s študijem prava na univerzi v Marburgu, 

kasneje pa sta se ustalila v mestu Göttingen in postala profesorja na tamkajšnji univerzi 
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(Zupančič, 2007). Osredotočila sta se na dve stvari: raziskovala, zbirala in objavljala sta 

ljudsko izročilo ter razmišljala o njegovem izvoru in bistvu. Pravljice so bile zanju pozabljen 

mit, za katerega sta menila, da ga je potrebno ohraniti, izraža namreč vrednote prednikov. 

Pravljice sta preoblikovala v obliko, ki naj bi jo po njunem mnenju morale imeti, poskušala 

sta se približati pramodelu pravljice. Tako sta odkrila lasten jezik in stil, ustvarila sta poseben 

tip ljudske pravljice, ki pa seveda ni edini veljaven. Po njunem uspehu se je pričelo množično 

zbirateljstvo pravljic. Gradiva je bilo veliko, pojavile so se nove oblike in teorije, ki so si med 

seboj nasprotovale. Brata Grimm in nekateri drugi so zagovarjali tezo, da so pravljice 

pozabljen mit, izraz prvobitne ljudske duše, ki so nastale, ko je mit začel razpadati. Nekateri 

pa so trdili, da so pravljice starejše od mita (Goljevšček, 1991).  

Pravljice bratov Grimm so za Svetim pismom najbolj znane, največkrat prevajane in 

natisnjene knjige v svetovni književnosti. Prva knjiga nemških ljudskih pravljic je izšla leta 

1812 z naslovom Kinder- und Hausmärchen (Otroške in hišne pravljice), dve leti kasneje je 

izšla druga knjiga, tretja pa je izšla leta 1822 (Zupančič, 2007). 

Zipes (2001) pravi, da je bil poleg bratov Grimm pomemben pisatelj Giuseppe Pitre; konec 

19. stoletja je zbiral sicilijansko izročilo in v izdani zbirki združil sicilijansko in evropsko 

tradicijo z vplivom vzhoda. 

Na koncu 19. in na začetku 20. stoletja je Andrew Lang izdal zbirko Fairy Books, leta 1890 je 

Joseph Jacobs zbral angleške ljudske pravljice, dve leti kasneje pa še keltske v zbirki Celtic 

Fairy Tales. Med najpomembnejše zbirke sodi tudi osem zbirk ruskih pravljic, avtorja 

Aleksandra Nikolajeviča Afanasjeva (Blažić, 2014). 

V Evropi je bilo zanimanje za ljudsko izročilo najbolj izrazito v 19. stoletju, v času romantike. 

V 20. stoletju pa se je po številnih pravljicah, ki so bile izdane še iz prejšnjih stoletij, pričelo 

znanstveno preučevanje pravljic (prav tam, 2014). 

1.2.2 ZGODOVINA PRAVLJIC NA SLOVENSKEM  
 

Skromni sledovi slovenske prozne ustvarjalnosti segajo v 9. stoletje.  Veliko pripovednega 

materiala je zbral Janez V. Valvasor v književnem delu Slava vojvodine Kranjske, šele v 

obdobju romantike pa se je začelo večje zanimanje za prozo (Haramija, 2012).  

Valentin Vodnik je v svojih delih zbral veliko ljudskih pesmi in proznega ljudskega izročila, 

Matevž Ravnikar Poženčan pa je bil eden izmed prvih zapisovalcev ljudskega pripovedništva. 

Objavljal je v časopisu Danica Ilirska, Novicah in Slovenskem glasilu, neobjavljeno gradivo 

pa je shranjeno v Narodni in univerzitetni knjižnici. Josip Pajek in Ivan Navratil sta pisala o 

verovanju in vraževerju; Pajek je v knjigi iz leta 1884 pisal o starih verovanjih, Navratil pa je 

leta 1885 objavil Slovenske narodne vraže in prazne vere. Pesnik in jezikoslovec Matija 

Valjavec je bil prvi fonetično natančen zapisovalec na področju ljudskega pripovedništva; 

pisal je pravljice in pripovedke. Bajke in pripovedke slovenskega ljudskega slovstva je naslov 

prve pregledne zbirke slovenskih bajk in pripovedk, ki jo je leta 1930 objavil germanist Jakob 

Kelemina.  Na pet skupin je razdelil slovenske mitološke like, med njimi omenja Petra 

Klepca, Pehto, Lepo Vido, Martina Krpana, Kralja Matjaža in druge (Kropej, 2008).   

Ivan Grafenauer je bil pobudnik organiziranega znanstvenega raziskovanja ljudskega izročila, 

šeg in slovstva. Leta 1947 je ustanovil Komisijo za slovensko narodopisje, ki se je štiri leta 

kasneje preimenovala v Inštitut za slovensko narodopisje.  Slovensko ljudsko pripovedništvo 

in poezijo, mite in stare verske predstave  so kasneje raziskali  še Alenka Goljevšček, Mirjam 

Mencej  in Damjan J. Ovsec (prav tam, 2008).  
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Blažić (2014) piše, da so za evolucijo Grimmovih pravljic v slovenskem kulturnem prostoru 

pomembne tri vrste stikov. To so intertekstualnost mita o Argonavtih, priredbe Grimmovih 

pravljic na Slovenskem od leta 1849 do danes ter osebno poznavanje in korespondenca med 

Jacobom Grimmom in Jernejem Kopitarjem, ki sta se srečala na Dunaju in si kasneje več let 

izmenjevala mnenja o slovenskih pesmih, mitologiji, pravljicah  in  etimologiji. Skupaj sta 

preučevala ljudsko izročilo, književnost in jezik, saj sta oba v ospredje postavljala 

preučevanje živih narečij in govora. 

Recepcija Grimmovih pravljic je na Slovenskem potekala podobno kot v Evropi. Sprva so 

bile objavljene v časopisih in revijah za odrasle, zato so jih brali samo starejši. Prva v 

slovenščino prevedena pravljica bratov Grimm je bila namreč objavljena v reviji za odrasle 

Pravi Slovenec, kljub temu da je izhajala tudi revija za otroke. Kasneje, v procesu literarne 

recepcije, se je izkazalo, da so pravljice namenjene otrokom. V otroškem časopisu Vrtec je bil 

objavljen prvi prevod Rdeče kapice, avtorice Luize Pesjak (prav tam, 2014).  

Leta 1887 je izšla prva prevedena zbirka dvanajstih Grimmovih pravljic, vse pravljice pa so 

bile prevedene in izdane v zbirki petinštirideset let kasneje. V drugi polovici 20. stoletja je 

imela velik vpliv na pravljice Mladinska knjiga z zbirko Čebelica in revijo Ciciban. V tem 

času so se pravljice razmnožile tudi na druge medije; najbolj popularne tisti čas so bile Rdeča 

kapica, Pepelka, Janko in Metka, Volk in sedem kozličkov, Sneguljčica in Žabji kralj. V 

devetdesetih letih je Polonca Kovač prevedla vse Grimmove pravljice ter jih izdala v dveh 

delih, skupaj z izvirnimi ilustracijami (prav tam, 2014). 

 

1.3 VPLIV PRAVLJIC NA OTROKA  
 

Branje oziroma pripovedovanje pravljic je tako za odrasle kot tudi za otroke posebno 

doživetje, saj se ob pravljicah kopiči otrokova čustvena energija. To je razlog, da so jih že 

vrsto stoletij nazaj odrasli pripravljali za otroke. Pravljice namreč pripravljajo otroke na 

življenje (Grosman, 2003). Dobre pravljice vplivajo na tankočutnost, opozarjajo na mnoge 

malenkosti in sprostijo našo domišljijo (Matko Lukan, 2009). Prav tako branje zgodb 

omogoča otrokom spoznavanje oseb, ki jim v resničnem življenju niso blizu, na primer osebe 

druge verske izpovedi, socialnega statusa … Spoznajo tudi veliko tujih dežel, kultur in 

običajev, hkrati pa razvijajo svojo domišljijo in začnejo svet gledati z druge perspektive 

(Kesič Dimec, 2010). Sporočila iz pravljic nosimo v sebi celo življenje, saj so nedvoumna 

(Kucler, 2002). 

T. Jamnik (2012) je ugotovila, da pravljice otrokom pripomorejo k dojemanju samih sebe in 

celega sveta; v njih  se namreč resničnemu svetu pridruži svet čudežev, oba skupaj pa tvorita 

otroški pogled na svet. Ravno čudeži, situacije in pravljični junaki otroka pripravljajo na svet 

in življenje na njem.  

M. Kordigel (1991) v svojem članku Pravljica in otroška fantazija omenja Charlotte Bühler, ki 

je v svoji raziskavi o načinu otrokovega razmišljanja  pravljico razdelila na štiri poglavja, ki 

ustrezajo štirim področjem, po katerih se pravljice ločijo od mladinske literature in literature 

za odrasle. Ta področja so:  

 Pravljične osebe 

Največkrat so otroci tisti, ki imajo v pravljici glavno vlogo in spodbujajo bralčevo čustveno 

udeležbo in njegovo domišljijo. Pravljične osebe so močno polarizirane, zato ustrezajo 

otrokovim kognitivnim sposobnostim. Ker otroci niso sposobni abstrahiranja, zahtevnejših 
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karakterjev ne potrebujejo, prav tako pa je za pravljice značilno prenašanje človeških lastnosti 

na živali, rastline in predmete, saj so otroci nagnjeni k animizmu.  

 Dogajalni čas, prostor, milje 

Pravljica sproti obvešča, kaj se je zgodilo prej in kaj kasneje, dogajanje pa je nanizano 

postopoma, kar ustreza otrokovemu razvoju. Da si otroci predstavljajo dogajalni prostor, ne 

potrebujejo podrobnih opisov. 

 Pravljični motivi 

Čudež je najbolj pogost motiv v pravljici, saj otroci vanj trdno verjamejo in verjamejo, da se v 

življenju mora zgoditi nekaj nenavadnega, posebnega. Čudeži pozitivno vplivajo na razvoj 

domišljije otrok, saj jim ravno čudežna dejanja predstavljajo spodbude za domišljijske 

aktivnosti, kar vodi h kvalitativnim premikom. 

 Motivacija v pravljici 

Motivi so v pravljici nanizani tako, da kronološko pripovedujejo zgodbo. Tiste pravljice, ki od 

tega modela odstopajo, imenujemo dvodelne – v njih  so ponovitve uporabljene zato, da 

umirijo dogajanje in s tem otrokom omogočijo dojeti bistvo ter jim  pomagajo izluščiti 

nebistvene podatke, kar jim daje občutek varnosti. 

Bruno Bettelheim (1999) pravi, da so ljudske pravljice tiste, od katerih otroci odnesejo največ; 

njihovi domišljiji dajejo nove razsežnosti, otroci se preko pravljic srečajo in spopadejo s 

svojimi strahovi, prav tako pa pravljice priznavajo njihove težave in jim nakazujejo rešitve za 

njihove probleme v določeni življenjski situaciji.  Pomembno pri tem je, da si otroci pravljico 

izberejo sami, saj odrasli ne moremo zagotovo vedeti, katera pravljica je za posameznega 

otroka v določenem trenutku, obdobju, starosti najprimernejša.  

 

1.3.1 PSIHOLOŠKI VPLIV PRAVLJIC 

 

B. Bettelheim (2014) pravi, da imajo pravljice na otroka velik, celo usoden vpliv. Otrokom 

dajejo človečnost, toplino in nove izkušnje v smislu katarzičnega vpliva na čustveno rast. 

Vlivajo jim zaupanje v to, da so njihovi majhni dosežki v življenju pomembni.  Z otrokovimi 

strahovi in težavami se ukvarjajo na zelo resen in neposreden način – ponujajo jim odgovore 

in zavetje pred strahom, razkrivajo jim o ljubezni do življenja, predvsem pa jim nudijo rešitve, 

ki so prilagojene njihovi stopnji razumevanja. Pravljice izhajajo iz otrokovega čustvenega in 

psihološkega stanja, ne podcenjujejo njihovih notranjih bojev, ampak jim ponujajo začasne in 

tudi trajne rešitve, v pomoč so jim pri odraščanju, takrat ko potrebujejo nasvete v simbolični 

obliki. 

M. Kucler (2002) je v svoji knjigi kot psihološke pomene opredelila: 

 Čustva 

Pravljice otroke učijo o čustvih in čustvovanju; pokažejo jim, kako so si emocije različne, 

preko branja ali poslušanja pravljic pa se osnovnih emocij, kot so jeza, strah, zavist, žalost in 

druge, tudi naučijo. Razumejo, da so vsa čustva univerzalna in se tudi sami lažje soočajo z 

njimi. V tem smislu pravljice otroke pomirjajo in jim nudijo ogledalo, v katerem se lahko 

najdejo. 

 Strah 



Pedagoška fakulteta v Ljubljani                                                              Sabina Bahorič, magistrsko delo 

 

 
18 

Pravljice so znane po tem, da otrokom nudijo varnost, ob njih se počutijo ljubljene in 

brezskrbne, z njimi otroci premagujejo svoje strahove, razrešujejo osebne probleme, zato 

hočejo isto pravljico poslušati večkrat – da bi razrešili določen problem, strah. 

 Eksistencialne teme 

Pravljice otrokom utemeljujejo željo po začetku življenja in razlagajo strah pred smrtjo. 

Eksistencialne teme razlagajo na otrokom razumljiv način, tako da življenjske zakonitosti 

lažje odkrivajo in si jih razlagajo oziroma predstavljajo. S tem, da se pravljica začne »Nekoč, 

pred davnimi časi …«, otroci pridobijo občutek, da se dogodki v pravljici odvijajo v nekem 

prejšnjem času, s stavkom »… in živela sta rečno do konca svojih dni.« pa dobijo zaupanje in 

občutek varnosti, da je konec v življenju vedno dober. 

 Varnost 

Občutek varnosti v pravljici temelji na tem, da se nič ne zgodi po naključju; zlo je kaznovano 

in dobro je poplačano. Dogodki v pravljici si sledijo po predvidenem zaporedju in ne 

vključujejo nepredvidljivih presenečenj, v kolikor se presenečenja pojavijo, so to čudeži. 

 

1.3.2  DOMIŠLJIJA OTROK  

 

Če otroci kot bralci nimajo zadovoljivo razvite domišljijske sposobnosti, je zanje sestavljanje 

domišljijsko-čutnih predstav težka naloga. Avtorji mladinske književnosti namreč osebe in 

dogajalni prostor v svojih delih največkrat le imenujejo, podobe pa si morajo ustvariti bralci 

na različne načine. Če je literarni lik dobra oseba, si jo predstavljajo kot lepo, če je literarna 

oseba slaba, si jo predstavljajo kot grdo. Književni prostor si osmislijo na podlagi vsakdanjega 

življenja, književno osebo pa si predstavljajo kot samega sebe. V pravljici pa nastopa več 

književnih oseb, zato identifikacija samo z eno ni možna. V takšnem primeru ločimo 

domišljijsko-čutne predstave glede na način nastanka. Ločimo jih na:  

 tiste, ki so nastale po analogiji in so po zunanjosti in vedenju podobne ljudem. Od 

ljudi se ločijo po lastnostih, ki so proporcionalno spremenjene, na primer palčki so 

pomanjšani starčki in 

 tiste, ki so nastale s tremi fazami kombiniranja. S proporcionalnimi premiki (pri 

Pedenjpedu v mislih pomanjšajo samega sebe ali (deklice) dečka, ki ga poznajo),  z 

izvzemanjem posamezne lastnosti iz obstoječega kompleksa in prenašanjem tega na 

drug kompleks (če v eni pravljici izvejo, kako se oblačijo revne književne osebe, to 

prenesejo na druge pravljice) in z združevanjem večjih predstavnih kompleksov, ki jih 

v realnosti ni ali so tam drugače povezani (gradove iz pravljic povežejo s tistimi, ki so 

jih videli v resničnem življenju) (Kordigel Aberšek, 2008). 

Kako si bodo otroci predstavljali književni prostor in osebe, je odvisno od njihove 

domišljijske sposobnosti, spominske predstave in uporabljenih podatkov iz resničnega 

življenja. Prav tako veliko prispeva k temu literatura, ki jo je otrok predhodno že prebral. Pri 

tem imajo otroci iz literarno spodbudnega okolja veliko prednost pred tistimi, ki odraščajo v 

okolju, v katerem se branja literature ne spodbuja (prav tam, 2008).  
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2 BRANJE 
 

2.1 VZGAJANJE BRALCA  
 

Skoraj vsak otrok ima motivacijo, da se nauči brati. Branje otrokom pomaga odraščati in 

razumeti svet, pomaga jim pri igri in socializaciji v šoli, je zabavno in je nekaj »odraslega«, 

saj to počneta očka in mamica, ter navsezadnje, z branjem otroci učinkovito preživijo prosti 

čas (Kropp, 2000). L. Knaflič (2012) pravi, da branje ugodno učinkuje na otrokov jezikovni, 

čustveni, spoznavni, socialni in kulturni razvoj. 

Otrokom ne smemo vsiljevati lastnega branja ali mnenja, interpretacije ali realizacije besedila, 

saj se s tem ne naučijo samostojnega branja in razumevanja besedil. Odrasli ne smemo 

pozabiti na to, da imajo vsa besedila za otroke pomenski potencial, katerega bralec uresniči 

sam, ko si v glavi ustvari mentalno podobo besedila (Grosman, 2006).  

 Prva stopnja: pojem branja 

Vse se začne z branjem z dojenčkom; sicer ne moremo popolnoma vedeti, koliko tedaj slišijo, 

vidijo in razumejo, vemo pa, da ločijo višje in nižje glasove, vidijo pa le bližnje predmete. 

Dojenčki si knjige zbrano ogledujejo. Odrasli jim moramo brati takrat, ko so zbrani. Zanje so 

najbolj primerne knjige z velikimi preprostimi liki, ki jih preučujejo nekaj minut. S 

poslušanjem se začne razvijati odnos do knjig in besed, ki je bistvenega pomena za poznejše 

branje.  Med osemnajstim in tridesetim mesecem se pri otroku zelo hitro razvijejo jezikovne 

spretnosti, njegovo branje pa se približa navadnemu branju, saj začenja razumevati tako jezik 

kot tudi zgodbo. Za to obdobje je prav tako značilno, da otroci svojo najljubšo pravljico 

poslušajo velikokrat, to pa zato, ker iz slišanega vsakokrat črpajo jezik, zamisli in ilustracije 

(Kropp, 2000). 

 Druga stopnja: razvozlavanje koda 

Razvozlavanje koda se začne, ko otroci ugotovijo, da je znake iz pravljic oziroma besedil 

mogoče prebrati, jih razvozlati. Branje se začne z besedami, ki so si jih zapomnili od 

večkratnega poslušanja pravljic v prejšnjem obdobju in poteka neenakomerno. Na začetku 

poznajo malo besed, delajo veliko napak, sčasoma pa je napak manj; če starši otroku redno 

berejo, otroci lažje prepoznajo preproste in tudi zahtevnejše besede (prav tam, 2000). 

 Tretja stopnja: učenje v šoli 

Pri vstopu v šolo otroci že poznajo besedišče iz njihovih najljubših knjig, v šoli pa morajo to 

besedišče še razširiti. V šolah za to uporabljajo tri vrste metod –  prva je metoda učenja branja 

preko fonemov, naslednja je metoda prepoznavanja celih besed ali branje z razumevanjem, 

tretja pa je metoda celostnega jezikovnega pristopa. Seveda je za otroke najboljše, če se 

srečajo z vsemi naštetimi, nikakor pa ne smemo pozabiti, da sta za branje potrebna čas in 

kompetenten učitelj (prav tam, 2000). 

 Četrta stopnja: večanje sposobnosti 

Pri osmih, devetih letih branje za otroka ni več le razvozlavanje besed, ni branje odlomkov in 

odgovarjanje na vprašanja o njem. Večina otrok ima bralno tehniko že izpopolnjeno, zato 

temu ne posvečajo bistvene pozornosti. Branje jim predstavlja vstopanje v domišljijski svet, 

ki si ga delijo s piscem oziroma z besedilom. Otroci uporabijo knjige za svoje potrebe, na 
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primer poišče, kako se popravi kolo, poišče šalo in jo pove prijatelju ipd. S tem se bogati tudi 

njihov besedni zaklad (prav tam, 2000).  

 Peta stopnja: kritična presoja 

V adolescenci otroci spoznajo, da je branja več vrst; da lahko besedilo hitro preletimo, da se 

lahko lotimo študijskega branja ter da lahko beremo zgolj za osebni užitek. Hkrati se naučijo 

tudi kritičnega presojanja o besedilu – to se največkrat zgodi šele v srednji šoli, ko morajo 

najstniki že vedeti, zakaj si izberejo določeno knjigo oziroma besedilo. Tudi pri tej stopnji 

imamo odrasli s pogovorom del odgovornosti za vzgajanje otrok v bralce za vse življenje 

(prav tam, 2000).  

 

2.2 BRALNI RAZVOJ  
 

M. Kordigel Aberšek (2008) je zapisala, da je otrokov recepcijski razvoj tesno povezan z 

njegovim emocionalnim, kognitivnim, jezikovnim, socialnim in moralnim razvojem, pogojen 

pa je tudi z osebnostnim razvojem. Tako je otrokov recepcijski razvoj razdelila na 

senzomotorno obdobje, dobo praktične inteligence, obdobje intuitivne inteligence, obdobje 

konkretnih, logičnih intelektualnih operacij in obdobje abstraktne inteligence. 

 Senzomotorno obdobje in obdobje praktične inteligence 

Za senzomotorno obdobje in obdobje praktične inteligence je značilno, da otroci še ne 

poznajo jezikovnih znakov, da bi z njimi lahko komunicirali ali razmišljali o svetu, zato 

razmišljajo in komunicirajo s svetom s posnemanjem, ponavljanjem, z risbo, notranjimi 

slikami, s simbolno igro ter na koncu z jezikom (prav tam, 2008). 

 Obdobje intuitivne inteligence 

Obdobje intuitivne inteligence delimo na obdobje egocentrične recepcije, za katerega je 

značilno, da otroci zaznavajo besedilne signale po njihovi veliki podobnosti ali enakosti z 

resničnim okoljem, ter na naivno pravljično obdobje – zanj je značilno otrokovo odpiranje 

domišljijskim svetovom. V obdobju egocentrizma otroci opazujejo literaturo skozi 

identifikacijo in projekcijo. Pri identifikaciji gre za to, da otroci ponotranjijo  zahteve, 

vedenjske vzorce, norme in vrednote, pri projekciji pa mladi bralci impulze iz literature 

potisnejo v podzavest, na neko drugo osebo, da bi se potem proti njim lahko borili, jih glasno 

obsodili ali odstranili. Gre predvsem za negativne junake iz literarnih del (prav tam, 2008).  

 Naivno pravljično obdobje 

V naivnem pravljičnem obdobju otroci trdno verjamejo v pravljično urejenost resničnega 

sveta in v čudeže. V tem obdobju otroci že zaznavajo in razumejo književne osebe, njihove 

motive za delovanje, znajo vstopiti v besedilni svet, prepoznajo dogajalni čas, prostor in 

razumejo književno dogajanje; prav tako znajo čustveno sodelovati in določiti, ali je 

književna oseba dobra ali slaba (prav tam, 2008). 

 Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij 

V zadnjem obdobju, obdobju konkretnih, logičnih intelektualnih operacij, so otroci sposobni 

komunicirati z okolico, sposobni so živeti v skupnosti. V literaturi razumejo, kdo je dobra in 

kdo slaba oseba, ločijo tudi med glavno in stransko osebo. V tem obdobju lahko otroci že 

razumejo, kako razmišljajo literarne osebe; vedo, kaj čutijo, kaj mislijo in kaj nameravajo. 
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Znajo določiti književni čas in prostor ter razumejo mejo med domišljijo in resničnostjo (prav 

tam, 2008). 

 

2.3 POMEN IN RAZSEŽNOST BRANJA   
 

Branje je za otroke že nekaj tradicionalnega in ima nenadomestljivo vlogo tudi v sodobnem 

času. Z odkrivanjem sveta iz pravljic lažje spoznavajo tudi resnični svet. Odrasli z branjem in 

pripovedovanjem s socialno interakcijo posredujemo psihološka obzorja, ki jih bodo otroci 

lahko uporabili za obvladovanje lastnega vedenja (Marjanovič Umek, Zupančič, 2003). Tudi 

M. Glinšek (2011) poudarja pomen branja in pripovedovanja pravljic, saj ima to za otroke 

velik pomen za njihov estetski, jezikovni, spoznavni in čustveni razvoj, hkrati pa razvijajo 

lastno domišljijo, ki je dobra popotnica za nadaljnjo ustvarjalnost, ter utrjujejo čustveno vez in 

zaupanje s starši. 

M. Grosman (2003: 11) piše: »Jezik je osnovno orodje vsakega človekovega in družabnega 

sodelovanja, zato je dobro razvita sporazumevalna zmožnost najbolj zanesljiva pot do 

osebnega in družabnega uspeha.« Piše, da mora vsak, ki želi otroku približati branje in knjigo, 

vedeti, da je za otroke težko že samo razbiranje grafičnega besedila, saj morajo mladi bralci 

delce kroga in črte, ki sestavljajo vse črke in pisave, najprej razbrati, nato pretvoriti v besede, 

povedi in na koncu v pripoved; da bi razumeli pripoved, morajo besedilo, ki so ga prebrali ali 

poslušali, pretvoriti v lastne mentalne predstave o osebah in o dogajanju. Pri tem je nujna 

uporaba predhodnih izkušenj, ki so jih doživeli iz besedil, ter znanja o pomenu besed. 

Strokovnjaki so mnenja, da si vsak otrok s pretvarjanjem besedila v nazorne predstave 

ustvarja svojo lastno risanko in si s tem razvija kognitivni razvoj in domišljijo. Ravno ta stran 

branja, ki pri otrocih spodbuja in razvija jezikovno zmožnost, je najbolj pomembna za razvoj 

bralne sposobnosti. 

3 RISANKE ALI ANIMIRANI FILMI 
 

3.1 RAZLIČNE OPREDELITVE IN KLASIFIKACIJE RISANK  
 

Beseda animacija izvira iz latinske besede »animare«, kar pomeni vdihniti življenje. Moč 

animacije je v tem, da stvarem, ki so nežive, omogoči gibanje, da živalim ali rastlinam 

omogoči govor. Animacija nas popelje v čudežne svetove, v katerih sta čas in prostor 

nepomembna, zakoni fizike ne obstajajo, neverjetno postane verjetno; v teh svetovih je vsak 

posameznik omejen zgolj z lastno domišljijo (Thomas, Johnston, 1981). 

V SSKJ (2002) je risanka opredeljena kot film, ki je sestavljen iz posnetkov in slik, katere ob 

predvajanju prikazujejo dogajanje. Je torej postopek, s katerim navidezno oživljamo mirujoče 

stvari, predmete na posameznih slikah, da se začnejo premikati. 

Kavčič in Vrdlovec (1999) v Filmskem leksikonu animacijo opredelita kot filmsko dejavnost, 

ki temelji na oživljanju narisanih likov ali predmetov, ki se ne gibljejo. Osnovna tehnika 

animacije je snemanje sličice za sličico oziroma posamično snemanje zaporednih faz 

določenega gibanja lika z animacijsko kamero. Pri projekciji te sličice dajejo iluzijo 

povezanega gibanja. Avtorja animirane filme razdelita na risane in lutkovne, pri čemer 

lutkovni oživlja lutke in druge predmete iz različnih materialov. 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3483/1/Tja%C5%A1a_Miheli%C4%8D_-_Magistrsko_delo.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3483/1/Tja%C5%A1a_Miheli%C4%8D_-_Magistrsko_delo.pdf
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Peterlić (1986) v Filmski enciklopediji pravi, da je animirani film izraz tako za risane kot za 

lutkovne filme, ki so ustvarjeni v različnih tehnikah animacije. 

Munitić (1976) filmsko animacijo opredeli kot eno izmed zvrsti kinematografije. V risanem 

animiranem filmu kamera snema slike, v lutkovnem filmu pa se snema lutke. To pomeni, da 

je z animacijo nastala povezava filmskih (kamera, projekcija, filmski trak) in likovnih prvin 

(risba, slika, kiparski izdelki). Te prvine pa so združene v celoto ustvarile novo, neodvisno 

umetnost, saj sestavljajo lastni svet in novo umetniško celoto. 

3.1.1 OPREDELITVE OTROK  

 

Učenci tretjega razreda Osnovne šole Vič so risanko opredelili tako: 

»Risanka je pripovedovanje na televiziji. Slike, ki se premikajo.« 

»Risanka je zame pravljica, ki jo lahko gledam na televiziji, telefonu ali tablici.« 

»Risanka je zame uživanje pred televizijo.« 

»Risanka je zame lepa in rada jih gledam.« 

»Risanka je lahko neprimerna za otroke. Nekatere so tudi zanimive.« 

»Zame je risanka to, da se slike premikajo in v njih uživam. Risanke na ekranu tečejo.« 

»Meni so risanke zabavne in iz njih se naučimo besede.« 

»Risanka je zame to, da sedim na kavču in uživam.« 

»Ko gledam in poslušam risanko, bi jo rada občutila, bila tam in znala vse, kar znajo oni.« 

Učenci so pri opredeljevanju risank izhajali iz lastnega doživljanja le-teh. Zapisali so, kaj 

gledanje risank pomeni zanje. Vedeli so tudi to, da so risanke slike, ki se premikajo. 

Iz njihovih opredelitev lahko povzamemo, da jim risanke predstavljajo preživljanje prostega 

časa pred televizorjem, počitek in užitek.  

. 

3.2 ZGODOVINA RISANK  
 

Risanke poznamo komaj stoletje; prva risanka je izšla pred manj kot stotimi leti, prvi 

celovečerni risani film pa je še za nekaj let mlajši. 

Za razvoj risanke je bilo najprej potrebno postaviti temelje za razvoj animacije. Beseda 

animacija  izvira iz latinske besede in pomeni nečemu dati dušo, nekaj oživljati; torej, pogoj 

za nastanek animiranega filma je, da je posnet oziroma narejen sličico za sličico. Animiramo 

lahko vse, kar je možno premakniti tudi pred kamero (Dovniković, 2007)  

  

3.2.1 ZGODOVINA RISANK PO SVETU  

   

Izum fotografije in filma je bil najpomembnejša iznajdba, ki je vodila do razvoja animiranih 

filmov. James Stuart Blackton je leta 1906 s kredo narisal niz preprostih črtnih risb, ki so 
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prikazovale več komičnih obraznih izrazov, ki so bile posnete na filmski trak. Ko se je film 

odvrtel, so gledalci videli podobo spreminjajočega se obraza. To je bila prva risanka z 

naslovom Humorous Phases of Funny Faces (Smešni izrazi zabavnih obrazov) (Veler, 2012). 

Francoz Emile Cohl je leta 1908 ustvaril film z naslovom Fantasmagorie (Fantasmagorija), ki 

je v celoti animiran. Sestavljen je iz »stick figur«, to so zelo enostavne risbe ljudi ali živali, 

sestavljene iz nekaj linij, krivulj in pik. V filmsko sceno je avtor vključil tudi lastno roko 

(prav tam, 2012). 

Prve lutkovne animirane filme je naredil ruski animator Ladislav Starewitch. V njih so 

nastopale predvsem živali, ki so bile videti tako resnične, da so se gledalci spraševali, kako 

mu je uspelo naučiti kobilico in kačjega pastirja, da skupaj zaplešeta pred kamero (prav tam, 

2012). 

Leta 1910 je bil posnet film Little Nemo (Mali Nemo), ki se je vrtel tudi v gledališčih; to je 

bil prvi pravi film brez ozadja. Dve leti kasneje je bil narejen krajši film z naslovom The 

Story of a Mosquito or How a Mosquito Operates (Zgodba o komarju), 1914 pa je avtor 

Winsor McCay ustvaril še mojstrsko risanko Gertie, The Trained Dinosaur (Trenirani 

dinozaver Gertie). Risanka traja pet minut in vsebuje deset tisoč risb, ki jih je avtor narisal 

(prav tam, 2012).  

Američan Otto Messmer je leta 1919 ustvaril risanko Felix the Cat (Maček Felix); maček je 

postal velik zvezdnik in tako nastopal v številnih epizodah risanega filma. Pred Miki Miško je 

bil Felix najpomembnejši animirani lik, saj ni potreboval komičnih dogodkov ali situacij, da 

bi pri gledalcih vzbujal smeh, že njegov videz, navade in hoja so bili smešni (prav tam, 2012).  

Prvi celovečerni animirani film je ustvarila ženska. Nemka Lotte Reiniger je leta 1926 po 

motivih zgodb iz knjige Tisoč in ena noč posnela film Die Abenteuer des Prinzen Achmed 

(Pustolovščine princa Ahmeda) (prav tam, 2012). 

Danes najbolj znan avtor Walt Disney je pred več kot osemdesetimi leti osnoval studio za 

risane filme. Njegov najbolj znan animirani lik je Mickey Mouse (Miki Miška), ki je postal 

ikona podjetja The Walt Disney company. Lik je leta 1928 zasnoval Ub Iwerks, njegov glas 

pa je v prvih zvočnih risankah oblikoval Walt Disney sam, vse do leta 1946. Prva risanka o 

Mikiju je imela naslov Plane Crazy (Preprosto nor) in je bila še nemi film; prva Disneyjeva 

risanka z zvokom je bila Steamboat Willie, prva ravna animacija pa je bila Flowers and Trees 

(Rože in drevesa). Serije Mikija Miške so postale barvne leta 1935 in tako, skupaj z avtorjem, 

postale še bolj prepoznavne. Dve leti po tem je Walt ustvaril celovečerno risanko Sneguljčica 

in sedem palčkov. Po enem letu je film prišel v kinematografe in postal prvi barvni govoreči 

celovečerni animirani film. Leta 1939 je avtor odprl nov studio, imenovan Walt Disney 

Studios, in nadaljeval s svojim delom, ki je še sedaj del univerzalne kulturne dediščine (prav 

tam, 2012). 

Lahko trdimo, da se je zgodovina ponovila tudi v času računalniške grafike, ko je Disney 

uspešno sodeloval z animacijskim studiem Pixar in ustvaril animirani film Toy Story 

(Trgovina igrač). Podjetje Disney Pictures je del imperija v zabaviščnem sektorju in vključuje 

proizvodnjo na radiu, v gledališču, na televiziji, v turizmu, igračah, internetu, tematskih 

parkih, muziklih in produkcijo razne družinske zabave (Wiedemann, 2004). 

Med leti 1940 in 1958 sta William Hann in Joseph Barber napisala in režirala sto štirinajst 

risank Tom in Jerry, ki je bil leta 2000 v reviji Time magazine imenovan kot eden izmed 

najboljših televizijskih šovov vseh časov (Veler, 2012). Pozneje sta avtorja ustvarila še 

televizijske like, kot so Medved Jogi, Kremenčkovi, Huckleberry Hound in drugi (Parkinson, 

2000).  
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3.2.2 ZGODOVINA RISANK NA SLOVENSKEM  
 

Neuradni začetki animiranih filmov pri nas segajo v obdobje med obema vojnama, ko se je 

Veličan Bešter ukvarjal z risanim in lutkovnim filmom. Med letoma 1925 in 1931 je izdelal 

lutkovni film Lutka v narodni noši in risani film Miki Miška, vendar se filma nista ohranila, 

zato ju ne moremo šteti za prva primera slovenskega animiranega filma. Enako je s filmom 

Ivana Marinčka, ki je leta 1934 na filmski trak narisal sto pet sličic za humoresko, ki je trajala 

dvanajst sekund, pa tudi z gradivom Jurija Lenasija, ki je okoli leta 1940 na filmski trak zrisal 

dve minuti družinske risanke (Prassel, 2012). 

Leta 1952 je Saša Dobrila ustvaril prvi slovenski animirani film v lutkovni tehniki, z 

naslovom 7 na en mah; nastal je po književni predlogi bratov Grimm. Uspeh tega projekta je 

bil povod za to, da je studio Triglav ustanovil lutkovni oddelek, v katerega so se vključili še 

drugi umetniki. Vodja oddelka je bil Janez Menart (Repše, Peštaj, 2012). Kljub temu da v 

studiu niso imeli veliko tehnologije, da so imeli premalo prostora in da niso imeli jasne vizije, 

je ekipi do leta 1968 uspelo ustvariti šestindvajset animiranih lutkovnih filmov. V letu 1959 je 

Triglav film namreč ustanovil ločen oddelek za proizvodnjo lutkovnih filmov, kar je že 

nakazovalo na profesionalizacijo »ljubljanske šole lutkovne animacije«. Sedem let kasneje je 

studio propadel, njegove prostore in opremo pa je prevzel Viba film, ki se je osredotočil na 

risano animacijo (Prassel, 2012). Ker zanimanja za sodelovanje s strani slovenskih 

ustvarjalcev ni bilo, so se bolj osredotočili na sodelovanje s tujimi avtorji. Sodelovanje je bilo 

sicer uspešno, vendar pa ni prineslo razvoja kakovosti domačih ustvarjalcev. Ne glede na to je 

leta 1960 nastal prvi slovenski risani film z naslovom Puščica, katerega scenarist je Jože 

Javoršek, glavni animator in risar pa Miki Muster, ki velja za legendo slovenskega stripa. Za 

Viba film je ustvaril še filma Kurir Nejček in Zimska zgodba, s katero je dosegel vrhunec 

ustvarjanja in napredoval z vidika bogatenja animacije in posvečanja detajlom, vseeno pa je 

zaradi neoptimalnih pogojev dela odšel v Nemčijo. Tam je leta 1973 postal animator risanih 

serij pri Bavaria filmu in sodeloval s tujimi predstavniki pri risanih serijah, kot so Nick 

Knatterton in Oma bitte kommen (prav tam, 2012). Miki Muster je znan tudi po animiranih 

televizijskih reklamah, kot so Viki krema, Čunga Lunga, Cikcak in druge. Zelo si je želel 

spoznati Walta Disneya, vendar mu je odhod v Ameriko onemogočila železna zavesa, zato je 

animirane filme raziskoval in z njimi eksperimentiral sam. Leta 2014 mu je Borut Pahor 

podelil srebrni red za zasluge za vrhunsko pionirsko delo na področju slovenskega 

animiranega filma in stripa, leto kasneje pa je prejel še Prešernovo nagrado za življenjsko delo 

(Golob, 2007).  

Saša Dobrila štejemo za začetnika slovenskega animiranega filma, saj je z omejenimi sredstvi 

ustvaril že omenjeni animirani film 7 na en mah. V filmu, katerega glavni lik je krojaček, je 

za materiale uporabil les in blago, scenarij pa je napisal sam. Ne glede na to, da je bil film pri 

scenografiji, animaciji in dramaturški pripovedi nekoliko pomanjkljiv, so se ustvarjalci pri 

Triglav filmu prek njega učili o animaciji. Njegovo delo je častivredno, saj je naslednikom 

pokazal pravo pot udejstvovanja z animiranim filmom (Prassel, 2012). 

Črt Škodlar je bil Dobrilov naslednik, ki je s svojim filmom Rondo razkril lastno nadarjenost 

za to področje. Njegova dela odlikujejo humor, inovativnost in domiselnost, kar se je 

pokazalo tudi pri lutkovni animaciji Anna 3003, ki vsebuje elemente znanstvene fantastike. 

Njegovi znani projekti so še Čigavo je pismo, Zaspane, Jutro, jezero in večer v Annecyju in 

Sintetični humor (prav tam, 2012). Leta 2003 je postal Ježkov nagrajenec, enajst let kasneje 
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pa je prejel »Nagrado Saša Dobrile za življenjsko delo na področju animiranega filma« (Pertič 

Gombač, 2014). 

3.3 ANIMACIJSKE TEHNIKE 
 

Veliko učiteljev zanima, kako, na kakšen način lahko z otroki pri pouku naredijo risanko 

oziroma animirani film. 

Vedeti je potrebno, da so se z razvojem tehnologije močno spreminjale tudi animacijske 

tehnike, tako jih danes poznamo že mnogo vrst, najbolj znane pa nam opišeta avtorja Munitić 

in Kovačič (1976). 

 Risana animacija 

Je najbolj pogosta tehnika, pri kateri nastaja risanka oziroma risani film; imenujemo jo tudi 

klasična animacijska tehnika, saj so jo uporabljali prvi umetniki in ustvarjalci animiranih 

filmov. Nastane tako, da na filmski trak narišemo ali s kamero preslikamo toliko sličic, 

kolikor jih potrebujemo za prikaz celotnega poteka zgodbe. Vse se začne pri scenaristu, ki 

napiše filmsko zgodbo, v kateri opiše vse, kar se mora v filmu zgoditi. To izroči režiserju, ki 

je vodja filmskega moštva. Nato se nariše snemalna knjiga oziroma scenarij, oblikovan v 

vrsto slik, ki prikazujejo dogajanje, osebe in položaje. Na koncu pride na vrsto oblikovanje 

likov; to naredi glavni risar v sodelovanju z režiserjem. Okolico naredi scenograf. Animator 

ima za vsem tem nalogo, da določi gibanje oseb v risanki. Oblika gibanja je pomembna, saj 

tako lik oživimo. Ko so vse od naštetih faz končane, risbe prenesemo na tanke prosojne liste 

celuloida, ki jih pobarva kolorist. Vse nastale risbe je potrebno eno za drugo posneti na 

filmski trak ali jih prenesti v digitalno obliko na računalnik. 

 Računalniška animacija 

Gre za umetnost tvorjenja gibljivosti slike s pomočjo računalnika. Na računalniški zaslon 

prikažemo sliko in jo hitro nadomestimo z drugo, ki je podobna prvi, le da je malo 

premaknjena in tako dobimo iluzijo gibanja; ker se sličice premikajo hitro, preslepimo vid in 

tako vidimo film. Računalniško animacijo ločimo na 3D in 2D animacijo. Pri 2D animaciji 

imamo slike likov, ki so vstavljeni v prostor, premikamo pa jih tako, da med sličicami 

spreminjamo njihovo lokacijo. Naprednejša je 3D animacija, kjer gre za trodimenzionalno 

sceno in like. Za tvorjenje take vrste animacije potrebujemo ustrezno programsko opremo, 

programe, kot so Amorphium, Poser, 3D STUDIO Max, Art of Illusion in druge. 

 Stop-motion animacija 

Tehnika se je uporabljala za snemanje posebnih učinkov v risankah in filmih, ki jih igralci 

niso mogli uprizoriti. Izraz izhaja iz angleškega jezika, opisuje tehnični postopek in zajema 

najširšo paleto animacijskih zvrsti, ki po tem načinu nastajajo. Pri stop-motionu animiramo 

sličico za sličico, objekte pa izdelamo iz oprijemljivih materialov, na primer iz gline, 

plastelina, kolaža in drugih. Za animacijo potrebujemo digitalni fotoaparat, s katerim 

posnamemo figure v različnih položajih, nato pa jih z računalniškim programom združimo v 

film. 

 

3.4 RISANKE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU 
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Otroci animirane filme v največji meri gledajo, lahko pa jih ustvarjajo tudi sami. Risanke so 

njihova prva avdiovizualna podoba, s katero se srečajo že v zgodnjem otroštvu, zato je 

pomembno, da jim odrasli predstavimo čim bolj kvalitetne vsebine, o katerih se pogovorimo. 

Ogled risank ali filmov otrokom ne sme predstavljati samo preživljanja prostega časa, temveč 

mora biti to dejavnost, ki v njih vzbudi ustvarjalnost in radovednost. Tega se moramo 

zavedati tudi učitelji in jih uporabiti v primerni medpredmetni povezavi, saj se pri ustvarjanju 

animacije prepletajo področja glasbe, likovnosti, računalništva, gibanja, literature in druga. 

Izdelava risanke kot projektna naloga krepi in spodbuja skupinsko obliko dela. Otroci se 

naučijo delitve vlog, komunikacije, upravljanja s tehnologijo in tehniko – s kamero ali 

fotoaparatom, naučijo se izdelovati sceno in like (Repše, Peštaj, 2012). 

Repše in Peštaj (2012) pišeta, da sta medijska in filmska vzgoja v šolah premalokrat vključeni 

v izobraževalni proces. V knjigi Animirani film v izobraževanju: vključevanje animiranega 

filma v vzgojno-izobraževalne sisteme sta zapisala tudi vzgojne in izobraževalne cilje, ki ji 

animirani filmi izpolnjujejo. 

Vzgojni cilji so: 

 spodbujamo ustvarjalnost, empatijo in kritično mišljenje; 

 mladi razvijajo odnos v skupini in medsebojno sodelovanje ne glede na spol, 

narodnost ter socialno in kulturno poreklo oz. druge razlike; 

 krepijo medsebojno strpnost, zavest o zdravih medčloveških odnosih ter pravice do 

enakih možnosti; 

 razvijajo logično spajanje in povezovanje različnih umetniških elementov (literatura, 

likovnost, zvok) ter usvajajo in prepletajo v projekt znanja z drugih področij; 

 z izdelavo scenarija, zapisovanjem ideje ter medsebojno komunikacijo krepijo odnos 

do maternega jezika in razvijajo znanje o njegovi rabi – lahko tudi o drugih jezikih; 

 prek projektnega dela razvijajo občutek do resnega, t. j. profesionalnega dela, saj jim 

je eden od motivov tudi predstavitev del. 

 

Izobraževalni cilji so: 

 s praktičnim delom mladi usvojijo osnove izbranih animacijskih tehnik ter 

kombinirajo in eksperimentirajo z animacijsko tehnologijo; 

 spoznajo film oz. animirani film kot umetniško zvrst; 

 naučijo se ločevati med boljšim in slabšim izdelkom ter kritično argumentirati, zakaj 

tako menijo; 

 usvojijo osnovna znanja izdelave scene in scenarija, snemanja, računalniške montaže 

in uporabe zvoka; 

 spoznajo uporabo namenske tehnične in programske opreme; 

 končne izdelke predstavijo širši javnosti, s čimer se krepita njihova samozavest ter 

občutek za celovito izvedbo filmskega projekta; 

 z uporabo različnih tehnologij spodbujamo vseživljenjsko izobraževanje; 

 z vključevanjem animiranega filma v izobraževalni proces spodbujamo ustvarjalno 

rabo vsakdanjih tehnologij (internet, mobilni telefon, računalnik, iPod …) (prav tam: 

48) 

Možnosti realizacije ciljev: 

 z učenci si v kinodvorani ogledamo animirani film in se po ogledu z njimi pogovorimo 

(kritično ocenimo film); 



Pedagoška fakulteta v Ljubljani                                                              Sabina Bahorič, magistrsko delo 

 

 
27 

 pripravimo projektno učno delo, pri katerem učencem pokažemo eno pravljico v 

literarni obliki ter v obliki animiranega filma. Najprej jih spoznamo s temeljnimi 

pojmi enega in drugega, nato podrobno pregledamo vsebinske razlike, ki se pojavijo 

med obema, ter opredelimo pozitivne in negativne strani enega in drugega; 

 učencem pokažemo primer kvalitetnega animiranega filma, ki ga primerjamo z manj 

kvalitetnim, navedemo tudi argumente, zakaj je eden boljši od drugega, ter jih 

naučimo kritičnega presojanja in odločanja o izbiri filmov; 

 pripravimo in organiziramo tehnični dan na temo pravljic ter skupaj z učenci izdelamo 

risanko. Preko te dejavnosti učenci spoznavajo osnovna znanja o scenariju, snemanju 

ter računalniški montaži. Končni izdelek lahko predstavijo tudi drugim učencem šole. 

4 PRAVLJICE IN/ALI RISANKE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 
SISTEMU  

 

B. Zorman (2009) je ugotovila, da bralci preko literarnega besedila ustvarjajo »mentalne 

podobe«, medtem ko si gledalci preko filma ali risanke ustvarjajo »vizualne podobe«. 

Literatura deluje na bralca posredno, film oziroma risanka pa v zaznave gledalcev vstopa 

neposredno. Gledanje risank ni le manj naporno od branja, od otrok prav tako ne zahteva 

aktivnega sodelovanja. Tudi M. Grosman (2004) je zapisala, da je pri risankah, za otroke, 

nemogoče izluščiti in uporabiti  vse podatke, ki jih potrebujejo za tvorjenje lastnih predstav. 

To se dogaja zaradi prevelike količine znakovnih sistemov, ki so prikazani v risankah. Poleg 

tega pa so vanje vključene še barve in glasba. Po eni strani otroci z gledanjem risank dokaj 

hitro razvijejo rabo sporočevalnih možnosti, po drugi pa vizualno podprta pripoved zavira 

njihov bralni razvoj. 

Poglobimo se torej v prednosti in slabosti gledanja risank in branja pravljic pri pouku 

književnosti v osnovni šoli. 

 

4.1 POUK KNJIŽEVNOSTI V ČASU PREVLADE MEDIJEV 
 

M. Kordigel in B. Panevski (1996) trdita, da so mediji za otroke vse bolj privlačni, saj jim 

obvladovanje tehnologije predstavlja statusni simbol. M. Grosman (2004) pravi, da 

proizvajalci igrač, risank in igric dobro poznajo potrebe in zanimanja otrok in so zato uspešni 

pri pridobivanju pozornosti otrok. Ravno zaradi tega Košir (2001) poudarja, da moramo 

poskrbeti, da bo del množičnih medijev postalo tudi branje. Učitelji v šoli lahko učence 

spodbudimo k pripravi lestvice njihovih najljubših knjig, ki jih predstavijo sošolcem, objavijo 

v šolskem časopisu ali celo pripravijo prispevek za lokalno televizijo. Za najljubšo knjigo 

učenci lahko izdelajo plakate, ki jih razobesijo v knjižnicah ali knjigarnah v domačem kraju. 

Prav je tudi, da se preko medijev prebivalce množico obvešča o obiskih pisateljev in pesnikov 

v njihovem kraju. Bistvo vsega tega je, da so takšne vrste aktivnosti otrokom predstavljene 

kot zabava in ne kot obveznost. V takšne vrste aktivnosti se morajo počutiti sprejete tudi 

slabši bralci, ki za to, da bodo vzljubili branje, potrebujejo malo več spodbude in motivacije. 

Del odgovornosti, da so otroci dandanes bolj izobraženi kot v prejšnjih letih, lahko deloma 

pripišemo tudi televiziji (Kordigel, 2000). Z izbiro kakovostnih vsebin otroku ogled risank ob 

pravem času ne more škoditi, ravno nasprotno, otroci z gledanjem postanejo radovedni, 
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odrasli pa se moramo ob gledanju z njimi pogovarjati in usmerjati njihovo pozornost v pravo 

smer (Govednik, Repše, 2012).  

 

4.1.1 UČNI NAČRT 
 

Obravnava risank, posnetih po literarnih predlogah, se pojavlja tudi v učnem načrtu za 

slovenščino. Cilji, ki naj bi jih pri tem učenci usvojili v prvi in drugi triadi, so (Program 

osnovna šola, SLOVENŠČINA, učni načrt, 2011: 20, 38): 

 1. TRILETJE 

 

 Učenci primerjajo svoje razumevanje zgodbe v risanki z razumevanjem 

sošolcev. 

Predlagana dejavnost: učence razdelimo v dvojice, razdelimo jim lističe z vprašanji o gledani 

risanki (npr. Kdo je/so glavni lik/-i, ki nastopa/-jo v risanki? Kako se zgodba konča? Zakaj 

misliš, da je neka oseba ravnala tako?). Učenci se med seboj posvetujejo in odgovorijo na 

vprašanja, učitelj pa spremlja delo, jih posluša in jim pomaga, na koncu dvojice predstavijo 

svoje odgovore. 

 Učenci ugotavljajo razlike med risanko, posneto po literarni predlogi, in 

izvirnim besedilom; spoznavajo temeljne značilnosti medijev. 

Predlagana dejavnost: učencem pred obravnavo literarnega besedila povemo, da bomo 

primerjali vsebinske razlike med pravljico, ki jo bomo prebrali, in pravljico, ki si jo bomo 

ogledali. Najprej jim pravljico preberemo, nato pa si ogledamo risanko; ob ogledu na list 

zapisujejo ali naglas povedo vsebinske razlike. Za pomoč jim lahko izdelamo tudi 

razpredelnico, v katero na eni strani zapisujejo odgovore, ki ustrezajo literarnemu besedilu, na 

drugi pa odgovore, ki veljajo za risanko. Ugotovitve skupaj preverimo in jih zapišemo. 

 2. TRILETJE 

 

 Učenci ozaveščajo značilnosti medijskih predelav, realizacij, aktualizacij 

književnih besedil oziroma prepoznavajo temeljne značilnosti posameznih 

medijev. 

Predlagana dejavnost: vsak učenec na list papirja zapiše dve trditvi, ki veljata kot značilnost 

nekega medija, in eno trditev, ki za določen medij ne velja. Vse trditve prebere sošolcem, oni 

pa povedo, katera izmed treh je napačna. 

 Učenci doživljanje, razumevanje in vrednotenje gledališke predstave, radijske 

igre, filma izražajo govorno, pisno. 

Predlagana dejavnost: učenci za govorni nastop pripravijo opis igralca, ki jim je bil v 

predstavi ali v radijski igri najbolj pri srcu. 

 Učenci doživljajo, razumejo in vrednotijo trivialni oziroma zabavni estetski 

film. 

Predlagana dejavnost: učenci si ogledajo film in o njem napišejo kritiko, spis. 

 Učenci svojo domišljijsko-čutno predstavo (književne osebe, prostor, čas) 

primerjajo z osebami, sceno, kostumi v predstavi. 
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Predlagana dejavnost: učencem pred gledališko predstavo preberemo literarno besedilo z 

istim naslovom. Njihova naloga po poslušanju je narisati dogodek, ki se jim je najbolj vtisnil 

v spomin. Po ogledu predstave njihove domišljijske predstave primerjamo s tistim, kar so 

videli na odru, in pripravimo vprašanja, ki se nanašajo na kritično vrednotenje enega in 

drugega medija.  

 Učenci opazujejo in izpostavljajo razlike med enim in drugim medijem. 

Predlagana dejavnost: po poslušanju radijske igre in ogledu lutkovne predstave učenci po 

skupinah izdelajo plakate, na katerih zapišejo, kaj so pomanjkljivosti in kaj prednosti 

določenega medija. Plakate predstavijo vse skupine; bolje je, če pred dejavnostjo 

obravnavamo čim več medijev, ki jih lahko med seboj primerjajo. Na koncu učenci plakate 

predstavijo.  

4.1.2 UČNI PRISTOPI PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI 
 

Grosman (2004) opozarja, da se moramo zavedati razvojnih in drugih razlik med učenci; to je 

razlog, zakaj ne moremo govoriti o splošnih pravilih in nasvetih, ki bi najbolj optimalno 

vplivali na vse učence pri razvijanju bralne zmožnosti. Dejstvo je, da se mora pouk prilagajati, 

delovati moramo sistematično in stopenjsko, kar pomeni, da moramo upoštevati bralno in 

razvojno stopnjo otrok. Trdi, da je že dalj časa znano, da so tradicionalni učni pristopi manj 

učinkoviti in celo škodljivi, vseeno pa se jim v šolah še nismo v celoti odrekli. Pri pouku 

književnosti se še vedno dogaja, da učitelji posredujejo poglobljene zgodovinske podatke in 

da se obravnava besedila, ki so zastarela, prav tako kot njihove interpretacije. Pri takem 

načinu dela učenci dobijo občutek, da ne morejo imeti lastnega mnenja, saj jim je mnenje 

vsiljeno, njihovo kritično branje in presojanje pa stagnira.  

Vsak učitelj mora na osebni ravni poskrbeti za smiselne spremembe pri poučevanju 

književnosti, za to pa je v prvi vrsti pomembna izobraženost. Eden izmed načinov dela se 

imenuje usmerjen pouk, ki je za učitelje zahteven, saj se pri njem upošteva mnenje vsakega 

učenca. Glede na mnenje vsakega posameznika nato učitelj prilagaja nadaljnje delo, usklajuje 

podatke in pojasnila (Grosman, 2004). 

Temeljni cilj didaktike književnega pouka je »spodbujanje učenčevega dejavnega 

stika/komunikacije z literaturo« (Krakar Vogel, Blažić, 2013: 7). Izvaja se z branjem 

književnih besedil in z izvajanjem komunikacijsko-interpretativnih dejavnostih za obravnavo 

posameznega besedila. Iz tega izvira tudi sodoben izraz komunikacijski književni pouk, za 

katerega je značilna dvosmerna komunikacija med učiteljem in učenci (Krakar Vogel, Blažić, 

2013). Saksida (2008) trdi, da se take vrste pouk tesno povezuje z bralnimi strategijami in da 

izhaja iz književnih interesov. Ključno vprašanje je, katere bralne strategije morajo učenci 

usvojiti, da bodo lahko uspešno komunicirali z literarnim besedilom. Odgovor na to je: »manj 

je več«, kar pomeni, da se pri pouku obravnava manj literarnih del, tiste, ki pa se jih 

obravnava, se obravnava bolj poglobljeno; naloga učitelja je, da izbira ustrezne metode in 

oblike dela, ki pripeljejo do uresničitve zastavljenih in predpisanih ciljev, ter da spodbuja, 

motivira in usmerja učence. 

 

4.1.3 PRAVLJICE V ŠOLI   
 

Šola je za otroke najpomembnejši zaveznik pri vzgajanju otroka, da bo postal bralec za vse 

življenje. Učitelji so tisti, ki poskrbijo za razvoj bralnih sposobnosti, za širjenje besedišča ter 
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za kritično razmišljanje o literaturi. Dober bralni program na šoli zahteva veliko energije, 

prizadevnosti in domiselnosti in zajema branje, govorjenje in pisanje; vključuje različne 

načine branja, pisanje, dramatizacijo in govorjenje. Branje mora biti redno, tiho, strukturirano 

in splošno. Šibkejšim bralcem moramo ponuditi pomoč, bodisi strokovnjakov, vrstnikov ali 

odraslih prostovoljcev. Najbolje je, če branje poteka v knjižnici, ki mora biti vedno odprta, 

dobro založena s knjigami ter vabljiva (Kropp, 2000).  

Pravljice na otroke prenašajo modrosti, ki jih nosijo v sebi. V pravljicah se skrivajo resnice, 

nasveti, znanje in izkušnje prejšnjih rodov (Kociper, 1996). Imajo tudi vzgojno vrednost: 

otroke učijo o kulturah, običajih, etike ljudi, otroci preko pravljic odkrivajo življenjske 

razmere, socialne odnose in razlike med ljudmi, naučijo pa se tudi sočustvovanja (Kucler, 

2002). 

Moralnost je prisotna skoraj v vsaki pravljici, prav tako dobro in zlo, oboje pa je vsem 

poznano tudi v resničnem svetu. Otroci preko pravljic spoznajo, da so na svetu tako dobri kot 

tudi slabi ljudje, da je zlo kaznovano, dobro pa nagrajeno. Naučijo se kdaj pa kdaj reči »ne« in 

da ni potrebno, da so vedno ubogljivi in pridni (prav tam, 2002). 

Velik pomen ima tudi socializacija otrok preko pravljic; otroci se naučijo sprejemati same 

sebe in druge ljudi okoli sebe, naučijo se vedenja v določenih situacijah ter veliko o tem, kako 

se spoprijemati z življenjem (prav tam, 2002). 

 

4.1.4 MEDIJSKA VZGOJA V ŠOLI  

 

Če na otrokovo branje in interpretacijo literarnega besedila odrasli ne smemo vplivati, je pri 

gledanju risank drugače. Odrasli moramo presoditi, katere filme izbrati in jih predstaviti 

otrokom na ustrezni razvojni stopnji; če jih želimo navdušiti za poučne risanke, jim moramo 

ponuditi takšne, ki so zanje aktualne v določenem, trenutnem življenjskem obdobju. 

Pomembno je, da otroke naučimo animirane filme gledati aktivno, kar pomeni, da se o filmu 

pogovarjamo, usmerjamo pozornost na vsebino in obliko filma, spodbujamo kritično 

razmišljanje in refleksijo (Govednik, Repše, 2012).  

Če želimo otroke navdušiti za kakovostne risanke, jim moramo ponuditi takšne z vsebino, ki 

jim je blizu, v njih morajo nastopati liki, s katerimi se lahko poistovetijo, prav tako pa mora 

risanka imeti tudi privlačno obliko. Otrokom so najbolj zanimive teme tiste, ki so zanje v 

določenem življenjskem obdobju aktualne, in tiste, ki pri v njih vzbudijo radovednost, saj jim 

le takšne pomagajo pri odraščanju (prav tam, 2012). 

M. Kordigel in B. Panevski (1996) sta cilje medijske vzgoje v šoli razdelile na vzgojne, 

funkcionalne in izobraževalne. Izobraževalni cilji zajemajo znanja o medijski tehniki in o tem, 

kako deluje medijski prostor. Otroke moramo poučiti o ustvarjalcih medijske vsebine, kdo so, 

kaj počnejo, kakšna so njihova sredstva in katere vizualne, slušne, jezikovne in psihološke 

znake uporabljajo za doseganje želenega učinka – vse to znanje otroci potrebujejo za kritično 

vrednotenje. Med funkcionalne cilje uvrščamo vse funkcionalne sposobnosti, ki otrokom 

omogočajo, da uzavestijo lastne medijske interese in jih kritično vrednotijo. Vzgojni cilji 

temeljijo na presojanju o medijski etiki. 

Leta 2016 je bil s strani medresorske strokovne skupine izdan Predlog za strategijo razvoja 

nacionalnega programa filmske vzgoje. Cilji vključevanja filmske vzgoje v izobraževalni 

program so, da bi otroci razumeli in vrednotili filmska in avdiovizualna dela. V 

osnovnošolskem programu je filmska vzgoja vključena kot obšolska ali interesna dejavnost, 
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pogosto pa je vključena v medpredmetno in medpodročno povezovanje (Stergel idr., 2016). 

Govednik in Repše (2012) pišeta, da moramo otrokom omogočiti, da se spoznajo s čim več 

animiranimi filmi, ki so narejeni v različnih tehnikah, z raznolikimi vsebinami. Tako bodo 

imeli možnost izbrati teme, like in tehnike, ki so njim najbližje. 
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EMPIRIČNI DEL 
 

5 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

V raziskovalnem delu želimo poiskati razlike med obravnavanim literarnim delom Grdi raček 

in po literarnem delu prirejeno risanko. Ugotoviti želimo, kako otroci doživljajo eno in kako 

drugo, kako se branje in gledanje pravljice razlikuje v razvoju otrokove domišljije. Prav tako 

želimo ugotoviti, koliko vsebinskih razlik med pravljicama prepoznajo otroci ter kakšen je 

njihov odnos do branja in gledanja risank. 

Po obravnavi literarnega besedila bomo učencem ponudili dejavnosti, ki spodbujajo in 

poglabljajo razumevanje prebranega oziroma videnega in jih motivirajo. Po prebrani pravljici 

iz knjige bo njihova naloga narisati glavnega junaka, torej grdega račka, takšnega, kakršnega 

si ga bodo po slišanem predstavljali. Naslednji dan si bodo učenci ogledali še risanko, ki je 

bila posneta po literarni predlogi. Ponovno bo njihova naloga narisati grdega račka. Naša 

hipoteza je, da se bodo risbe precej razlikovale, saj bodo po ogledu risanke vsi narisali 

takšnega račka, kot so ga videli v animiranem filmu. Menimo, da te risbe ne bodo vključevale 

tako veliko mero domišljije kot risbe, nastale po poslušanju literarnega besedila. Rešili bodo 

tudi krajšo anketo o njihovem odnosu do branja in gledanja risank ter navedli nekaj 

vsebinskih razlik, ki so jih opazili med risanko in zgodbo iz knjige. Skupaj z učenci bomo 

izvedli tudi dejavnost izdelave risanke. Menimo, da bo to zanje nekaj novega in bodo zaradi 

tega zelo motivirani, hkrati pa bo dejavnost poučna in zanimiva. 

5.1 RAZISKOVALNI CILJI IN HIPOTEZE 
 

Glede na problem in predmet raziskave smo si zastavili naslednje raziskovalne cilje: 

- ugotoviti, katera oblika pravljice (vizualno podprta ali literarno besedilo) bolj 

spodbuja otrokovo domišljijo, 

- ugotoviti vsebinske razlike med zapisano pravljico, 

- z učenci izdelati risanko po obravnavani literarni predlogi in ugotoviti, kakšne so 

prednosti in slabosti te dejavnosti. 

Zastavili smo tudi naslednje hipoteze: 

- otrokovo domišljijo bolj spodbujajo pravljice v literarni obliki, 

- vizualno podprta pripoved se vsebinsko razlikuje od literarnega besedila, 

- izdelava risanke je učencem zanimiva dejavnost. 

 

5.2 METODE DELA 
 

Uporabili bomo kavzalno neeksperimentalno metodo in oba raziskovalna pristopa, 

kvalitativni in kvantitativni. Izvedli bomo anonimno anketo, ki jo bodo reševali učenci 3. d 

oddelka Osnovne šole Vič. 

5.3 VZOREC 
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Vzorec je neslučajnostni in priložnostni, predstavljali ga bodo učenci tretjega razreda (d 

oddelka) Osnovne šole Vič. V razredu je 27 učencev, od tega 14 učencev in 13 učenk, ki so 

bili v času raziskave stari 8 oziroma 9 let. 

5.4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

O raziskavi smo najprej obvestili ravnatelja in pomočnico ravnatelja Osnovne šole Vič. Za 

sodelovanje smo prosili tudi učence 3. d oddelka oziroma njihove starše. Ker oddelek 

poučujem v podaljšanem bivanju, so bili tako učenci kot tudi starši z veseljem pripravljeni 

sodelovati in mi pomagati. 

Za raziskavo smo izbrali pravljico Grdi raček, katere avtor je Hans Christian Andersen. Izbrali 

smo literarno delo, ki ga je iz danskega jezika prevedla Silvana Orel Kos, ilustrirala pa ga je 

Marija Lucija Stupica. Sinhronizirano risanko Grdi raček smo našli na spletni strani YouTube. 

Prvi dan, v petek, 5. 1. 2018, smo učencem v času podaljšanega bivanja interpretativno 

prebrali pravljico Hansa Christiana Andersena Grdi raček, v ponedeljek, 8. 1. 2018, pa smo si 

4. šolsko uro ogledali risanko Grdi raček, posneto po literarni predlogi. Po obeh dejavnostih je 

bila njihova naloga narisati glavnega junaka, grdega račka. Učencem smo pred tem podali 

jasna navodila o tem, da morajo narisati lastne domišljijske predstave glede na slišano zgodbo 

in videno risanko. 

Za potrebe raziskave smo za učence pripravili tudi anketni vprašalnik o njihovem odnosu do 

branja in gledanja risank, navesti pa so morali tudi vsebinske razlike med enim in drugim. 

Reševali so ga v ponedeljek, 8. 1. 2018, 5. šolsko uro.  

Za tehniko zbiranja podatkov smo izbrali anketo, instrument pa anketni vprašalnik, ki smo ga 

sestavili sami. Preverjal je vprašanja, ki so nam dala odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. S tem smo dosegli veljavnost in zanesljivost, prav tako pa je vprašalnik mogoče 

ponoviti.  

Z anonimnostjo anketnih vprašalnikov smo zagotovili tudi objektivnost. 

Na koncu smo se vsem učencem zahvalili za sodelovanje in jim povedali, da so nam bili v 

veliko pomoč pri naši nalogi.  

 

5.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

5.5.1 ILUSTRACIJE 
 

Primerjali smo ilustracije učencev; tiste, ki so nastale po poslušanju interpretativnega branja 

pravljice Grdi raček, ter tiste, ki so nastale po ogledu risanke z enakim naslovom, posnete po 

literarni predlogi. Med sabo smo primerjali risbi istega učenca in upoštevali inovativnost, 

podrobnosti, ki so jih narisali, posebej pozorni pa smo bili na razlike, ki so nastale med 

domišljijskimi podobami, ki so si jih učenci ustvarili po poslušanju pravljice, in tistimi, ki so 

nastale po ogledu risanke.  

 

5.5.2 ANKETNI VPRAŠALNIK 
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Podatke, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, smo obdelali z računalniškim 

programom IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), verzija 22. 

Pripravili smo osnovne frekvenčne tabele in v programu Excel izdelali grafe. 

Na podlagi vseh rezultatov smo potrdili oziroma zavrgli zastavljene hipoteze. 

 

5.5.3 IZDELAVA RISANKE 
 

Z učenci smo se pogovorili o tem, katere medije poznamo in kaj je za medije značilno; 

pogovor smo napeljali na načine izdelave risank in jim razložili, kako le-ta nastane. Povedali 

smo, da so risanke sestavljene iz več sličic, ki se menjajo tako hitro, da ustvarijo učinek 

gibanja. Določili smo, kateri odlomek iz pravljice bomo posneli mi; z našo pomočjo smo 

napisali scenarij, ki je zajemal besedilo pripovedovalca, pravljičnih junakov ter potek 

dogajanja. Delo smo nadaljevali po skupinah. Vsaka skupina je izdelala ozadje za 

fotografiranje ter pravljične like, ki nastopajo v risanki. Ozadja so narisali na risalne liste, like 

pa so izdelali iz kolaž papirja in tršega papirja. Da so se lahko liki oziroma risani junaki 

premikali, smo uporabili razcepke za papir ter s tem zagotovili gibljivost. Ko je bilo vse 

potrebno izdelano, smo si pripravili snemalni kotiček. Najprej smo pripravili snemalno 

površino: na tla smo zalepili bel risalni list in nanj namestili stojalo s fotoaparatom. 

Fotoaparat mora namreč biti vedno na enem mestu, saj morajo biti slike posnete pod istim 

kotom in iz iste razdalje. Lotili smo se fotografiranja. Vsak učenec je imel možnost nekajkrat 

premakniti lik in fotografirati, medtem pa smo skupaj pripovedovali zgodbo, ki se je odvijala 

pred fotoaparatom; vsi učenci so jo znali že na pamet. Z učenci, ki obiskujejo dodatni pouk 

slovenskega jezika, smo posneli še glasove – to smo storili z mobilno aplikacijo snemalnik. 

Pridobljene fotografije in glasove je bilo potrebno združiti v računalniškem programu. Ker je 

to za učence še prezahtevno, smo ta del opravili sami doma. Urediti smo morali zvok in 

odstraniti šume, ki so se pojavili na zvočnem posnetku. Fotografije smo urejali in združevali v 

programu Filmora. Nastal je dolg trak fotografij, ki smo jim dodali še zvok oziroma glasove; 

na nekatere dele smo dodali tudi zvoke narave in razne melodije. Tako smo ustvarili zvočno 

kuliso in karakterjem dodali glasove. Za to smo uporabili stop-motion tehniko; to pomeni, da 

smo uporabili zaporedje slik ter s tem predstavili določeno gibanje. Potem je bilo potrebno 

risanko shraniti v format, ki je zajemal manj prostora. Za izdelavo risanke v računalniških 

programih smo potrebovali približno 5 ur. 

 

6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

6.1 KATERA OBLIKA PRAVLJICE (RISANKA ALI LITERARNO  
BESEDILO) BOLJ SPODBUJA OTROKOVO DOMIŠLJIJO? 

 

Ena izmed stvari, ki smo jih želeli raziskati v svoji nalogi, je bila otroška domišljija. Zanimalo 

nas je, v kolikšni meri učenci uporabijo lastno domišljijsko zmožnost po poslušanju 

literarnega besedila ter po ogledu risanke. Predpostavljamo, da risanke zavirajo otrokovo 

domišljijo, literarna besedila pa jim ponujajo možnost, da širijo lastne domišljijsko-čutne 

predstave, saj med branjem vstopijo v lasten čudežni, pravljični svet, ki ga oblikujejo oziroma 
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si ga predstavljajo po lastnih predstavah. Pravljične junake si med branjem predstavlja vsak 

posameznik po svoje, medtem ko jim risanka risane junake prikaže in jim ne ponudi 

možnosti, da bi si jih predstavljali še kako drugače, kot so predstavljeni v animaciji. 

Cilj smo poskušali doseči s tem, da so učenci po pravljicah risali glavnega junaka; najprej so 

ga narisali po prebrani pravljice iz knjige, nato pa še po ogledu risanke. Naše mnenje je bilo, 

da bodo učenci po ogledu risanke narisali glavnega junaka takšnega, kot so ga videli. To 

pomeni, da si bodo ilustracije med seboj bolj podobne, učenci bodo narisali glavnega junaka 

takšnega, kot so ga videli v risanki. Ravno nasprotno bo po našem mnenju pri risanju po 

poslušanju pravljice, takrat bodo njihove predstave in posledično tudi ilustracije zelo različne.  

Učencem smo pred risanjem postavili jasna navodila, da narišejo glavnega junaka takšnega, 

kot si ga predstavljajo sami, naj se ne ozirajo na to, kako si glavnega junaka predstavljajo 

njihovi sošolci. Povedali smo jim tudi, da naj bodo pri risanju izvirni in natančni. 

Prvi dan smo torej učencem doživeto prebrali pravljico Grdi raček. Risbe, ki so nastale po 

poslušanju, se med seboj razlikujejo, kar pomeni, da so bili učenci izvirni in so grdega račka 

narisali, kot so si ga predstavljali sami.  

Naslednjič smo si ogledali risanko, posneto po literarni predlogi. Učenci so tudi po ogledu 

narisali grdega račka. Tokrat so bile njihove risbe res podobne račku, ki so ga videli v risanki.  

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili ilustracije nekaterih otrok. 

 

 

Slika 1: Ilustracija pred ogledom risanke (Julija) 

 

Slika 2: Ilustracija po ogledu risanke (Julija) 
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Učenka Julija je po prebrani pravljici grdega račka narisala kot velikega, sivega račka, po 

ogledu risanke pa je narisala laboda, ki plava v jezeru. Dodala je tudi pisano ozadje, kakršna 

je bila okolica v risanki. 

 

 

Slika 3: Ilustracija pred ogledom risanke (Nejc) 

 

Slika 4: Ilustracija po ogledu risanke (Nejc) 

Tudi učenec Nejc je po prebrani pravljici narisal velikega, sivega račka, po ogledu risanke pa 

je nastala bolj barvita risba. Narisal je laboda, ki plava v jezeru. Dodal je tudi nekaj rastlin in 

kopno, kot je bilo prikazano v risanki. 
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Slika 5: Ilustracija pred ogledom risanke (Erna) 

   

Slika 6: Ilustracija po ogledu risanke (Erna) 

 

Učenka Erna si grdega račka po prebrani pravljici ni znala najbolje predstavljati. Povedala je, 

da ne ve, kako izgleda. Narisala ga je kot grdega, sivega in žalostnega. Po ogledu risanke je 

tudi ona narisala laboda in dodala spomladansko ozadje. 
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Slika 7: Ilustracija pred ogledom risanke (Jakob) 

  

Slika 8: Ilustracija po ogledu risanke (Jakob) 

 

Učenec Jakob je v obeh primerih narisal velikega laboda. Po pravljici je labod videti takšen, 

kot si ga je sam predstavljal: poudaril je njegovo perje in dolg vrat. Risani junak, ki je bil 

narisan po ogledu risanke, pa je podoben tistemu iz risanke: učenec je pri njem drugače 

narisal peruti, noge ter oči. Ozadje je pri obeh risbah podobno in narisano na enak način. 

 

 



Pedagoška fakulteta v Ljubljani                                                              Sabina Bahorič, magistrsko delo 

 

 
39 

 

Slika 9: Ilustracija pred ogledom risanke (Paco) 

   

Slika 10: Ilustracija po ogledu risanke (Paco) 

 

Učenec Paco je po slišani zgodbi narisal laboda oziroma grdega račka kot kralja, kar pomeni, 

da je bil po njegovem mnenju najlepši med vsemi. Dodal mu je nekaj, kar predstavlja njegov 

ugled.  Po ogledu risanke je prav tako narisal laboda. Tokrat učenec ni dodal nobene lastne 

stvari ali nečesa, česar ni bilo v risanki. 

 

 

Slika 11: Ilustracija pred ogledom risanke (Pan) 
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Slika 12: Ilustracija po ogledu risanke (Pan) 

 

Učenec Pan je najprej narisal velikega laboda, nato pa sivega račka. Sivemu račku je dodal 

nekaj rastlin, ki so bile predstavljene tudi v risanki, laboda pa je narisal po lastni domišljiji.  

 

 

Slika 13: Ilustracija pred ogledom risanke (Kristina) 
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Slika 14: Ilustracija po ogledu risanke (Kristina) 

 

Učenka Kristina je po slišani pravljici narisala rumenega račka, ki plava v vodi. Po ogledu 

risanke pa je narisala velikega laboda, ki mu je poudarila dolg vrat. Dodala je tudi drevesa, 

vodo in travnik. 

 

6.1.1 HIPOTEZA 1 
 

Naša predvidevanja in hipotezo o tem, da knjige oziroma pravljice v literarni obliki bolj 

spodbujajo otrokovo domišljijo, kot jo spodbujajo risanke, lahko potrdimo. Na podlagi 

predstavljenih risb in ostalih, ki v tej nalogi niso predstavljene, lahko trdimo, da učenci po 

ogledu risanke glavnemu junaku niso dodali nič po lastni presoji, risbe so si med seboj 

podobne, medtem ko se risbe, nastale po slišani pravljici, med seboj močno razlikujejo. Vsaka 

je nekaj posebnega, učenci so uporabili lastno domišljijo in lastna videnja ter vedenja. 

 

6.2 KOLIKO SE OBRAVNAVANA RISANKA VSEBINSKO RAZLIKUJE OD 
LITERARNE PREDLOGE, PO KATERI JE BILA NAREJENA? 

 

Najprej bi radi predstavili obe pravljici glede na to, kako si dogodki časovno sledijo. 

 

 LITERARNO BESEDILO RISANKA 

UVOD 
Dogaja se poleti na kmetiji. Mama raca 

je čakala, da se iz jajc izvalijo njeni 

Zgodba se dogaja na podeželju. Mama 

raca je po dolgem čakanju izvalila dva 
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mladiči. To se je kmalu tudi zgodilo. 

Mladiči so si ogledovali svet, mama pa 

je čakala še na enega račka. Medtem je k 

njej prišla stara raca, ki je trdila, da je 

jajce purje. Rekla ji je, da naj ga pusti in 

se raje ukvarja z že izvaljenimi rački. 

Mama raca je ni poslušala in je vztrajala 

toliko časa, dokler se iz največjega jajca 

ni izvalil grd, velik in siv raček. 

Preverila je, če se boji vode. 

račka in eno račko. Čakala je še 

zadnjega. Ker so bili že izvaljeni rački 

zelo lačni, jih je nahranila z žitom. Na 

obisk je prišla še stara raca. Mami je 

predlagala, da naj ne čaka še zadnjega 

jajca, pač pa naj gre učit plavat že 

izvaljene račke. Mama se ni zmenila za 

njo. Iz zadnjega jajca se je kmalu izvalil 

velik, siv raček. Označili so ga za grdega 

in takšnega, ki še govoriti ne zna. Mama 

se je odločila, da je njen, če zna plavati. 

ZAPLET 

Naslednji dan je mama račke odpeljala 

do prekopa, kjer je najprej sama skočila 

v vodo, nato pa k sebi povabila še 

malčke. Želela jih je predstaviti še 

drugim živalim, zato jih je odpeljala v 

račjak. Racam grdi raček ni bil všeč. 

Pravile so, da je grd in velik. Prav tako 

so z njim grdo ravnali bratci in sestrice, 

zato je pobegnil do močvirja, kjer so 

živele divje race. Tudi one so mu rekle, 

da je grd. Spoznal je tudi dva gosaka, ki 

sta mu rekla, da jima je všeč. Takrat so 

prišli lovci s puškami in psi. Grdi raček 

je za las ušel psu. 

Naslednji dan je mama račke peljala do 

ribnika in določila, da najprej zaplavata 

bratca in sestrica, šele potem grdi raček, 

da se ne bi ostali prestrašili, če bi on 

začel toniti. Izkazalo se je, da so znali 

plavati vsi. Čez en teden jih je odpeljala 

na kmečko dvorišče. Vsi so se norčevali 

iz grdega račka, mama pa ga je vedno 

branila, tudi pred mačkom, ki ga je 

napadel in njej poškodoval perut. 

Grdemu račku je bilo žal. Slišal je tudi 

mamo, ko je ostalim povedala, da ji je 

žal, ker se je rodil. Odletel je do močvirja 

in tam srečal dva divja racmana. 

Povedala sta mu, da je grd, ampak da 

njiju to ne moti, da se le ne poroči v 

njihovo družino. 

VRH 

Grdi raček je po lovu tekel do revne 

kmečke koče. Pot mu je oteževal močan 

veter. V koči so živeli starka, kokoš in 

maček. Sprejeli so ga medse, a jih je 

vseeno  zapustil. Ker je bil tako grd, so 

se ga izogibale vse živali. Raček je jesen 

in zimo preživel zunaj v vodi, dokler ga 

ni vsega premraženega rešil kmet in ga 

odnesel domov. Raček se je družine 

ustrašil in jim pobegnil. Kaj vse je 

pozimi še doživel, nam pisatelj ni hotel 

povedati, saj je bilo preveč žalostno. 

Takrat so prišli lovci s puškami in s psi, 

ki jim je grdi raček ušel. V času nevihte 

je odletel do koče, kjer je živela starka s 

kokošjo in z mačkom. Kmalu so 

gostitelji ugotovili, da raček ni uporaben, 

in ga spodili iz hiše. Ušel je skoz dimnik 

do jezera, kjer je prvič videl labode. 

Občudoval jih je, rekel jim je čudovite 

ptice. Raček je plaval v jezeru, vse 

dokler ni jezero povsem zamrznilo. 

Takrat je odšel.  Pripovedovalec noče 

povedati vseh stvari, ki so se račku 

zgodile v tisti hudi zimi. 

RAZPLET 

Spomladi je raček razprl svoja krila, ki 

so ga ponesla do velikega vrta. Videl je 

labode in se odločil, da bo poletel k 

Spomladi je se je raček žalosten skrival 

med vejami ob jezeru. Dovolj je imel 

zbadanja. Na jezero so prileteli labodi, ki 
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njim, pa tudi če ga ubijejo. Sklonil je 

glavo proti vodni gladini in videl, da je 

tudi sam postal čudovit labod. Vsi labodi 

so plavali okoli njega in ga božali s 

kljuni. 

jih je prosil, da ga ubijejo. Živali so mu 

povedale, da je prav tak, kot so one. 

Zaplaval je na sonce in videl, da je res. 

Bil je presrečen, rekel je, da si o takšni 

sreči ni drznil niti sanjati. 

RAZSNOVA 

Na vrt so pritekli otroci, ki so takoj 

opazili, da je med ostalimi labodi eden 

nov. Metali so jim hrano in hvalili 

novega laboda. Tega je bilo sram, ni 

vedel, kaj naj počne. O taki sreči ni 

mogel niti sanjati. 

Račka oziroma laboda je videla tudi 

družina, ki je imela piknik ob jezeru. 

Občudovali so ga. 

Grdi raček se je na koncu odpravil do 

svoje mame, ji povedal, da ima novo 

družino in da jih bo še obiskal. Povedal ji 

je tudi, da bo ona za vedno njegova 

mama. 
Tabela 1: Potek pravljice v literarnem besedilu in v risanki 

 

Učenci so v anketnem vprašalniku morali navesti tudi vsebinske razlike, ki so jih opazili med 

literarnim besedilom ter risanko, ki je bila posneta po njem. Njihove odgovore oziroma 

opažanja smo pregledali, nato pa smo jih povzeli, saj so mnogi učenci videli enake razlike – 

tiste, ki so bile najbolj opazne. Spet drugi so bili pri poslušanju pravljice in gledanju risanke 

bolj pozorni in so znali poiskati tudi kakšno manj opazno razliko. O večini lahko trdimo, da 

so se pri iskanju razlik potrudili in jim to vprašanje ni delalo težav. Razlike so ugotavljali že 

med gledanjem risanke. Bili so presenečeni, da sploh obstaja toliko razlik. Njihovo mnenje do 

takrat je namreč bilo, da bo vse enako kot v pravljici, ki smo jo prebrali. Povedali so, da bodo 

od zdaj naprej bolj pozorni na to in da bi jim bila takšne vrste dejavnost zanimiva tudi za 

raziskovanje razlik pri kakšni drugi pravljici. Njihova opažanja so naslednja. 

 

 

 

RISANKA LITERARNO BESEDILO 

Grdi raček se oglaša »gink-gink«. Grdi raček se oglaša »čivk-čivk-čivk«. 

Mama raca pošlje račke v vodo, sama pa jih 

opazuje s kopnega. 

Mama raca najprej sama zaplava, za njo 

poskačejo v vodo še mlade račke. 

Mama mladim račkam predstavi kmečko 

dvorišče, kjer jih napade maček in mami 

poškoduje perut. 

Mama pelje mlade račke v račjak, kjer jim 

predstavi staro raco plemenitega rodu in 

svojim mladičem pove, kako se morajo 

obnašati. 
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Grdi raček poleti in se tako obrani mačka. V literarnem besedilu to ni zapisano. 

V risanki je to izpuščeno. V račjaku se živali bojujejo za glavo jegulje. 

V risanki je to izpuščeno. 
V zimskem času premraženega račka reši 

kmet in mu ponudi dom. 

Grdega račka skritega med rastlinami slišijo 

labodi, ki zaplavajo do njega in mu povejo, 

da je tudi on labod. 

Grdi raček odleti na velik vrt in se tam odloči, 

da bo poletel do labodov, pa tudi če ga 

ubijejo. Ti mu povejo, da je tudi on takšen, 

kot so oni. 

Grdi raček se vrne k družini in jim pove, da 

jih bo še obiskal. 
V literarnem besedilu to ni zapisano. 

Tabela 2: Vsebinske razlike, ki so jih opazili učenci 

Tudi sami smo se poglobili v razlike med literarnim delom in risanko. Poleg nekaterih razlik, 

ki so jih opazili že učenci, smo jih nekaj odkrili tudi mi. Predstavili jih bomo tako, kot si 

sledijo v časovnem zaporedju v risanki oziroma v literarnem delu.  

Risanka se začne s pripovedovalcem oziroma z moškim, ki otrokoma v kočiji začne 

pripovedovati zgodbo. Ko so se mladički izlegli iz jajc, so bili navdušeni nad svetom in 

njegovo velikostjo, hkrati pa tudi lačni, zato jih  je mama nahranila z žitom. V knjigi ni 

zapisano, da bi bili mali rački lačni. Prav tako je v risanki dodano, da so se bratca in sestrica 

iz grdega račka norčevali že na začetku; rekli so mu, da je grd in da ne zna govoriti. Oglašal 

se je namreč »gink-gink«. Zaplet zgodbe je v risanki bolj obsežen kot v literarnem besedilu. V 

risanki so najprej zaplavali mali rački in za njimi grdi raček. To je mami svetovala stara raca, 

saj je predvidevala, da grdi raček ne bo znal plavati in bi s tem prestrašil svoja bratca in 

sestrico. V knjigi je najprej zaplavala mama raca, za njo pa še mali rački. Prav tako je v knjigi 

zapisano, da je grdi raček zaradi zbadanja o njegovi zunanjosti odšel s posestva do močvirja. 

V risanki se zgodba na tem mestu nadaljuje s tem, da je mama raca peljala račke na kmečko 

dvorišče. Tam so srečali mačka, ki je družino napadel in mami poškodoval perut. Pretep na 

dvorišču je razrešila gospodarica, ki je vse živali pregnala z metlo. Mama je z rački zbežala 

do ribnika, grdi raček pa je za las ušel mačku, tako da je poletel. Takrat je odletel do močvirja, 

kjer je spoznal divje race. Pravile so mu, da se ne zmenijo za to, kakšnega videza je, da se le 

ne poroči v njihovo družino. Takrat so prišli lovci s puškami in lovski psi. Grdi raček je tudi 

tem ušel. Rekel je, da je tako grd, da se ga je še pes ustrašil in ga zato ni hotel napasti. Grdi 

raček je zletel v nebo in se pred nevihto skril v hišo, kjer so stanovali kokoš, mačka in 

gospodarica. V literarnem besedilu raček priteče do koče, prav tako pa ni zapisano, da je bila 

zunaj nevihta, pač pa mu je pot oteževal močan veter, burja. Razlika se pojavi tudi v tem, da 

je v knjigi raček po svoji želji zapustil kočo; želel si je namreč plavati in je zato odšel do 
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jezera. V knjigi pa ga iz hiše spodi gospodarica, ko ugotovi, da raček ne zna narediti nobene 

stvari in da ni uporaben. Razlika se pojavi tudi v predstavitvi zimskega časa. V knjigi je 

zapisano, da račka najde kmet, ki ga vzame domov, v risanki pa je zimski čas izpuščen. 

Konec je v obeh primerih podoben; dogaja se spomladi. Raček je ugotovil, da je labod, da je 

tako lep kot živali, ki jih je že občudoval. Pravil jim je kraljevske ptice. V risanki so trije 

labodi priplavali do njega in mu to povedali, medtem ko je sam mislil, da ga hočejo zaradi 

njegove grdobe ubiti. V knjigi se je sam odločil, da bo poletel do njemu najlepših ptic, ki so 

mu povedale, da je zrastel v čudovitega laboda. Zgodba se v knjigi konča z račkovo mislijo: 

»O toliki sreči nisem niti sanjal, ko sem bil še grdi raček!« V risanki pa je raček oziroma 

labod obiskal svojo družino in jim povedal, da jih bo še kdaj obiskal, nato pa odletel daleč 

proč. 

 

6.2.1 HIPOTEZA 2 
 

Našo hipotezo o tem, da se literarno besedilo in risanka vsebinsko razlikujeta, lahko potrdimo. 

V risanki so bile nekatere informacije izvzete ali dodane, nič pa ni bilo tako nasprotujočega, 

da bi se okrnilo samo sporočilo zgodbe. Razlike, ki so se pojavile, niso bile moteče, učenci pa 

so jih dokaj izčrpno opazili in tudi zapisali. 

 

6.3 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 

Učenci so morali rešiti anketni vprašalnik o njihovem odnosu do branja in risank. 

Zagotovljena je bila anonimnost, veljavnost in zanesljivost. Vprašalnik je rešilo 26 učencev, 

saj je bila na dan, ko so ga izpolnjevali, ena učenka odsotna. Natančneje je pri tej raziskavi 

sodelovalo 14 dečkov in 12 deklic.  

 

Spol f f (%) 

Moški 14 53,8 % 

Ženski 12 46,2 % 

Skupno 26 100,0 % 
Tabela 3: Spol 

Anketa je vsebovala šest vprašanj in dve podvprašanji. Pet vprašanj je bilo zaprtega tipa, tri 

vprašanja pa so bila odprtega tipa. 

 

VPRAŠANJE 1: 

Ali si pravljico Grdi raček pred branjem že poznal/-a? 
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Ženske Moški 

f f (%) f f (%) 

Da 12 100,0 % 14 100,0 % 

Ne 0 0,0 % 0 0,0 % 

Skupno 12 100,0 % 14 100,0 % 
Tabela 4: Ali si pravljico Grdi raček pred branjem že poznal/-a? 

Vseh 26 (100 %) učencev je na to vprašanje odgovorilo z da. Razlog, da so vsi učenci pred 

obravnavo zgodbo že poznali, je ta, da je pravljica zelo znana. Napisal jo je namreč eden 

največjih pravljičarjev na svetu, Hans Christian Andersen. Veliko učencev je pri tem 

odgovoru dodalo, da jo poznajo že od vrtca, saj so jim to pravljico pripovedovale 

vzgojiteljice, pa tudi starejše sestre, bratje ali starši. 

 

VPRAŠANJE 2 

Katera oblika pravljice ti je bila bolj všeč? 

 

  

Ženske Moški 

f f (%) f f (%) 

Prebrana pravljica iz knjige 2 16,7 % 1 7,1 % 

Risanka 10 83,3 % 13 92,9 % 

Skupno 12 100,0 % 14 100,0 % 
Tabela 5: Katera oblika pravljice ti je bila bolj všeč? 

Za prebrano pravljico iz knjige so se odločili trije učenci, od tega dve deklici (16,7 %). Za 

razlog sta navedli to, da je bila pravljica, ki sta jo prebrali, daljša in bolj prijazna za poslušati, 

druga deklica pa je zapisala, da ji je pravljica iz knjige ljubša, saj jo tudi sama večkrat 

prebere, risank pa ne gleda pogosto. Deček (7,1 %) je v svojem odgovoru komentiral, da je po 

njegovem mnenju bolj zabavno brati knjige kot gledati risanke na računalniku. 

Ostali so obkrožili odgovor, da jim je bila bolj všeč risanka. Na vprašanje, zakaj so se tako 

odločili, so odgovarjali:  

- »V risanki sem videl dogajanje.« 

- »Ker je risanka vsebovala slike, pri pravljici pa ne vidiš, kaj se dogaja.« 

- »Ker risanko bolje razumem, vidim dogajanje in veliko podrobnosti.« 

- »Ker pri knjigi ni bilo slik.« 

- »Ker sem v risanki videla več.« 
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- »Ker so mi risanke všeč.« 

- »Ker sem lahko videl in slišal dogajanje.« 

V večini so učenci za razlog, zakaj jim je bolj všeč risanka, navedli to, da so dogajanje lahko 

videli – prav to so pri poslušanju literarnega besedila pogrešali. Nekateri so zapisali tudi, da 

so pravljico bolje razumeli, ker so dogajanje lahko videli, prav tako so videli več podrobnosti. 

VPRAŠANJE 3 

Kako pogosto doma bereš? 

 

  

Ženske Moški 

f f (%) f f (%) 

Vsak dan 1 8,3 % 5 35,7 % 

Več kot enkrat na teden 5 41,7 % 7 50,0 % 

Enkrat na teden 5 41,7 % 1 7,1 % 

Enkrat na mesec 1 8,3 % 1 7,1 % 

Skupno 12 100,0 % 14 100,0 % 
Tabela 6: Kako pogosto doma bereš? 

Polovica fantov je odgovorila, da doma bere več kot enkrat na teden. Vsak dan bere 5 (35,7 

%) fantov, po eden pa bere enkrat na teden in enkrat na mesec. Pet (41,7 %) deklic bere več 

kot enkrat na teden in enkrat na teden, ena deklica v razredu bere vsak dan in ena enkrat na 

mesec. Razlog, da učenci doma berejo kar pogosto (v večini več kot enkrat na teden), je ta, da 

pri pouku slovenščine obravnavajo veliko književnih del, da obiskujejo bralno značko ter da 

vadijo in se urijo v tekočem branju.  
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VPRAŠANJE 4 

Kako pogosto doma gledaš risanke? 

 

 

 

Ženske Moški 

f f (%) f f (%) 

Vsak dan 7 58,3 % 6 42,9 % 

Več kot enkrat na teden 3 25,0 % 3 21,4 % 

Enkrat na teden 1 8,3 % 4 28,6 % 

Enkrat na mesec 1 8,3 % 1 7,1 % 

Skupaj 12 100,0 % 14 100,0 % 

     Tabela 7: Kako pogosto doma gledaš risanke? 

Tako učenci kot tudi učenke v večini doma gledajo risanke vsak dan. Ta odgovor je izbralo 6 

(42,9 %) učencev in 7 (58,3 %) učenk. Štirje (28,6 %) učenci gledajo risanke enkrat na teden, 

trije (21,4 %) več kot enkrat na teden, eden (7,1 %) pa gleda risanke enkrat na mesec tako kot 

ena (8,3 %) učenka. Tri (25 %) učenke so obkrožile odgovor, da gledajo risanke več kot 

enkrat na teden in ena (8,3 %), da jih gleda enkrat na teden. Opazimo lahko, da so učenci v 

večini vsak dan pred televizijo ali katerokoli drugo napravo, na kateri si lahko ogledajo 

animirane filme. Povedali so mi, da jih gledajo pred spanjem in pred odhodom v šolo, kar 

pomeni, da tisti, ki so obkrožili odgovor, da risanke gledajo vsak dan, gledajo risanke tudi 

večkrat oziroma dvakrat na dan. Nekateri jih gledajo samo od vikendih ali ko so bolni.  

 

VPRAŠANJE 5 

 

Ali si kdaj sodeloval/-a pri izdelavi risanke? 

 

  

Ženske Moški 

f f (%) f f (%) 

Da 0 0,0 % 1 7,1 % 

Ne 12 100,0 % 13 92,9 % 

Skupno 12 100,0 % 14 100,0 % 
Tabela 8: Ali si kdaj sodeloval/-a pri izdelavi risanke? 
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Samo en (7,1 %) učenec je sodeloval pri izdelavi risanke, ko se je udeležil delavnic v Mali 

ulici. Vsi ostali, 12 (100 %) učenk ter 13 (92,9 %) učencev, pri tej dejavnosti še nikoli niso 

sodelovali. Strinjali so se, da bo izdelava risanke v razredu zanje nekaj povsem novega in zelo 

zanimiva dejavnost.   

 

 

6.4 IZDELAVA RISANKE JE UČENCEM ZANIMIVA DEJAVNOST 
 

18. 1. 2018 smo si v času podaljšanega bivanja ogledali risanko, ki smo jo izdelali. Po ogledu 

je sledilo vrednotenje. Če povzamemo misli učencev, se jim je dejavnost zdela zelo zanimiva, 

saj so se s tem srečali prvič. Nekateri so povedali, da si želijo to ponoviti. 

Nekaj izjav učencev pri vrednotenju risanke, ki smo jo izdelali: 

»Zelo dobro smo posnemali glasove in premike.« (Jakob) 

»Zelo sem se zabavala. Risanka je bila zelo dobra. Vsi, ki so govorili, so bili zelo, zelo dobri. 

Imeli so zelo dobre glasove.« (Eva) 

»Meni se je zdelo zanimivo, zabavno in smešno.« (Ana) 

»Izdelovanje risanke mi je bilo zelo všeč, ker smo naredili nekaj več. Zdi se mi, da nam je šlo 

odlično. Upam, da bomo še kdaj naredili kaj podobnega.« (Lena) 

»Meni je bilo izdelovanje risanke všeč.« 

»Meni je bilo izdelovanje risanke všeč zato, ker sem govorila sestrico.« (Pia) 

 

6.4.1 HIPOTEZA 3 
 

Našo hipotezo o tem, da se zdi izdelava risanke učencem zanimiva dejavnost, lahko potrdimo. 

To je bilo za učence nekaj povsem novega. Bili so zelo motivirani za delo, pripravljeni 

pomagati. V skupinah so si znali dobro razporediti delo, v razredu smo zelo okrepili  

pozitivno razredno klimo, hkrati pa se naučili ceniti tudi delo scenaristov, režiserjev, 

snemalcev in drugih strokovnjakov, ki nam omogočajo, da lahko vsakodnevno gledamo 

nešteto različnih filmov oziroma risank.  

 

7 SKLEP 
 

Namen naše raziskave je bil ugotoviti, ali in če da, v kolikšni meri risanka vpliva na 

domišljijo otrok. Na majhnem vzorcu smo ugotovili, da risanka zagotovo vpliva na razvoj 

domišljijsko-čutnih predstav učencev; risanka ta razvoj zavira. Ilustracije, ki so jih narisali 

učenci po prebrani pravljici, pa so bolj izvirne, vsebujejo več različnih barv, oblik. Učenci so 

književnega junaka narisali po lastnem okusu, imeli so prosto pot pri ustvarjanju. Na drugi 

strani so si risbe po ogledu risanke dokaj podobne; grdi rački so podobni tistemu, ki so ga 
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videli v risanki. Raziskavo bi lahko ponovili na učencih različnih razredov, na primer v prvem 

in v petem razredu, izvedli bi jo lahko na podlagi pravljice, ki je otrokom manj znana. 

V magistrskem delu smo prav tako skupaj z učenci preučili vsebinske razlike med literarnim 

besedilom in risanko, posneto po njem. Izkazalo se je, da razlike obstajajo in da jih ni malo. 

Nekateri prizori so v risanki izpuščeni, nekateri dodani. Presenetilo nas je število razlik, ki so 

jih videli oziroma zaznali učenci; predvsem zato, ker smo jim pravljico iz knjige prebrali v 

petek, risanko in vprašalnik o vsebinskih razlikah pa so si ogledali in rešili v ponedeljek. To 

pomeni, da so si prebrano zgodbo dobro vtisnili v spomin. 

Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali, kakšen odnos imajo učenci do branja in gledanja 

risank. Presenetilo nas je, da je bilo le trem učencem v razredu boljše branje pravljice oziroma 

literarnega besedila kot ogled risanke. Risanko si je raje ogledala večina otrok, kar pomeni 

83,3 % učenk in 92,9 % učencev oziroma 23 učencev v oddelku. Ugotovili smo, da učenci 

povprečno doma berejo večkrat na teden, risanke pa gledajo vsak dan. 

Z anketnim vprašalnikom smo ugotovili tudi, da je le eden izmed učencev sodeloval pri 

izdelavi risanke, ostali pa se s to dejavnostjo še niso srečali. To je razlog, da so pri tej 

dejavnosti neizmerno uživali. Bili so motivirani, zagnani za delo, pripravljeni pomagati, urili 

pa so se tudi pri delu in komunikaciji pri skupinski obliki dela. Samo delo v šoli nam ni vzelo 

veliko časa, precej pa je bilo dela z računalniško obdelavo. Vsekakor se je dejavnost izkazala 

za zelo poučno in inovativno, saj so bili učenci nad končnim izdelkom navdušeni.  

Preko izvedenih dejavnosti smo ugotovili, da ima večina učencev še vedno dovolj močno 

razvito sposobnost domišljijsko-čutnih predstav. Pred pisanjem magistrskega dela smo bili 

namreč mnenja, da so današnji otroci brez izrazite domišljije, brez besednega zaklada. 

Izkazalo se je, da jih svet čudežev, pravljičnih krajev, oseb še vedno popelje v nek čisto drug 

svet, kjer so lahko svobodni in razmišljajo po lastni presoji. 

Risanke in drugi mediji po drugi strani otroško domišljijo zavirajo. Pokažejo jim slike, 

dogajanje, tisti čarobni svet, ki si ga preko branja ustvarijo sami; tako jim mediji dajejo samo 

eno in edino možnost, kako nek čarobni, pravljični svet izgleda. 

Spoznali smo, da se poleg učiteljic tudi starši zavedajo pomena branja, zato svojim otrokom 

privzgajajo ljubezen do knjig. Učenci se udeležujejo bralne značke, doma berejo bratcem, 

sestricam, tudi staršem in sošolcem, obiskujejo knjižnico, velikokrat pa se lotijo tudi branja v 

času podaljšanega bivanja. 

Poleg tega smo spoznali tudi, da v dobi hitrega razvoja tehnologije, v dobi prevlade medijev 

le-teh nikakor ne smemo zanemarjati. Dopustiti jim moramo, da nas naučijo česa novega, 

naše mišljenje in pogled na svet morata postati bolj kritična do vsebin, ki jih ponujajo. Niso 

vse vsebine škodljive in slabe za naše otroke, ravno nasprotno. Z ustreznim izborom, 

pristopom in razlago lahko učence naučimo veliko novega. Ne samo za učitelje, pač pa tudi za 

starše in njihove otroke velja, da moramo slediti toku časa. Naučiti se moramo živeti z novo 

tehnologijo in vzpostaviti dobro ravnotežje med njo ter novimi in starimi mediji. 
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9 PRILOGE 

9.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

ANKETA 

Pri vsakem vprašanju obkroži en odgovor, tistega, ki zate najbolj velja. 

Spol:        moški            ženski 

1. Ali si pravljico Grdi raček pred branjem že poznal/-a? 

a) da 

b) ne 

2. Katera oblika pravljice ti je bila bolj všeč? 

a) prebrana pravljice iz knjige 

b) risanka 

Zakaj si se tako odločil/-a? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Kako pogosto doma bereš? 

a) vsak dan 

b) več kot enkrat na teden 

c) enkrat na teden 

č) enkrat na mesec 

4. Kako pogosto doma gledaš risanke? 

a) vsak dan 

b) več kot enkrat na teden 

c) enkrat na teden 

č) enkrat na mesec 

5. Ali si kdaj sodeloval/-a pri izdelavi risanke? 

a) da 

b) ne 

Če si na vprašanje odgovoril/-a z DA, napiši, kje si se že srečal/-a z izdelavo risanke. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6.  Katere razlike si opazil/-a med prebrano pravljico in risanko? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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9.2 UČNA PRIPRAVA, 5. 1. 2018 

 

Študentka: Sabina Bahorič  

Šola: OŠ Vič Razred: 3. d Datum: 5. 1. 2018 

Učna tema: proza 

Učna enota: Hans Christian Andersen: Grdi raček 

Učni cilji:  

- Poslušajo in doživljajo interpretativno prebrano pravljico. 

- Izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri 

poslušanju.  

- Prepoznavajo glavno književno osebo.  

- Prepoznavajo dobre in slabe književne osebe in povedo, zakaj se jim zdijo take. 

- Podatke o književni osebi iz besedila dopolnijo s podobami iz vsakdanje izkušnje ter 

domišljijskimi predstavami, ki izvirajo iz poslušanja oz. gledanja drugih umetnostnih 

del. 

- Narišejo svojo domišljijsko-čutno predstavo književne osebe. 

 

Metode dela: pogovor, delo z besedilom, poslušanje 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna  

Učna sredstva in pripomočki: slikanica (H. C. Andersen: Grdi raček), listi, barvice, 

svinčniki, anketni vprašalnik 

Literatura:  

 Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2011). 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovensc

ina_OS.pdf (pridobljeno 3. 1. 2018) 

 Andersen, H. C. (1998). Pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

Opombe: / 

 

POTEK DELA 

 

UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

Mize postavim v obliko kvadrata tako, da se 

učenci v notranjosti kvadrata usedejo na 

Sodelujejo v pogovoru. 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
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blazine.  

Pokažem jim lepo in grdo košaro. Iz velike 

črne vreče posamezen učenec vleče predmete 

(skodelico,  prt,  svinčnik, spužvo,  zvezek, 

majico,  medvedka, puščico, uro) in jih po 

občutku razvršča v lepo (če se mu predmet zdi 

lep) oziroma v grdo košaro. Pogovorimo se o 

tem, ali so si bili enotni v mnenju, kaj je lepo 

in kaj grdo. Učence usmerjam z vprašanji:  Bi 

kdo kaj položil drugače? In če bi bil v košari 

pajek, bi rekli, da je lep? Zakaj da oziroma 

zakaj ne? Otroci bi lahko odgovorili, da se ga 

bojijo in se jim zato zdi grd. Kdaj pa rečemo, 

da so ljudje lepi/grdi? Otroke usmerjam k 

temu, da razmišljajo tako o telesnih kot tudi 

značajskih lastnostih človeka. Kako vemo, 

kdo je dober in kdo slab? 

 

 

 

 

Učenci razvrščajo predmete in odgovarjajo na 

vprašanja. Sodelujejo v pogovoru. 

 

 

 

 

OSREDNJI DEL 

 

NAPOVED BESEDILA 

Učencem povem, da bomo danes prebrali 

pravljico o grdemu račku. Pravljica govori o 

tem, kako težko je, če te nihče ne mara in se 

vsi norčujejo iz tebe, ker si drugačen od 

skupine.  Povabim jih, da si odprejo berila na 

strani 61. 

  

Napisal jo je Hans Christian Andersen. Na 

kratko  opišem njegovo  življenje: 

Rodil se je na Danskem v začetku 

devetnajstega stoletja. Kot otrok je veliko 

sanjaril in si želel postati pevec in igralec. Ker 

pa je bil suhljat in neroden, so se mu ljudje 

glasno smejali. Zaradi čudaškega vedenja se 

mu je smejal ves razred, učitelji pa so se nanj 

jezili, ker se je slabo učil in po njihovem 

mnenju samo zapravljal čas s pisanjem pesmi. 

Toda ko je odrasel v moža,  je imel zelo rad 

otroke in je zanje napisal  okoli štirideset 

pravljic. Najbolj znane so Cesarjeva nova 

oblačila, Mala morska deklica, Deklica z 

vžigalicami, Palčica, Snežna kraljica in Grdi 

 

 

Poslušajo, katero pravljico bodo spoznali 

danes.  

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Naštejejo Andersenove pravljice, ki jih 

poznajo. 
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raček. Ali ste si katero že prebrali? 

 

Danes vam bom prebrala pravljico Grdi raček. 

 

 

 

 

 

 

PREMOR PRED BRANJEM 

Učencem rečem, da naj se umirijo, se udobno 

namestijo in prisluhnejo. 

 

INTERPRETATIVNO BRANJE 

Interpretativno preberem pravljico.  

 

 

 

 

PREMOR PO POSLUŠANJU 

Počakam nekaj trenutkov, da učenci poglobijo 

svoje vtise. 

 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ  

Učence vprašam, kakšna se jim je zdela 

pravljica, kako so se počutili med 

poslušanjem. 

 

INTERPRETACIJA BESEDILA 

Vodim pogovor o besedilu.  

 

Katere književne osebe so nastopale v 

pravljici?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se umirijo, udobno se namestijo in se 

pripravijo na poslušanje. 

 

 

V tišini poslušajo in doživljajo pravljico. Po 

dva skupaj listata in gledata ilustracije v 

slikanici. 

 

 

 

 

Poglobijo doživetja, čustva in uredijo vtise, ki 

jih je nanje naredila pravljica. 

 

 

Učenci sodelujejo v pogovoru. Povedo, 

kakšna se jim je zdela pravljica.  

 

 

 

 

 

Učenci sodelujejo v pogovoru o besedilu, 

odgovarjajo na vprašanja. 
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Katera je glavna književna oseba? 

Katere so stranske književne osebe? 

Opiši osebe, kakšnega značaja so. Katere so 

dobre, katere slabe? 

Kaj vse se je pripetilo glavni književni osebi?  

 

Učence vprašam, kako si predstavljajo grdega 

račka in njegove bratce in sestrice. 

Katera književna oseba vam je bila najbolj 

všeč, zakaj? 

 

ZAKLJUČNI DEL 

NOVE NALOGE  

 

 

Učencem rečem, da naj zaprejo oči in si v 

mislih predstavljajo grdega račka. 

  

Dam navodilo: nariši glavnega književnega 

junaka. 

 

 

 

 

 

 

Narišejo določen književni lik.  
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9.3 UČNA PRIPRAVA, 8. 1. 2018 
 

Študentka: Sabina Bahorič  

Šola: OŠ Vič Razred: 3. d Datum: 8. 1 . 2018 

Učna tema: proza 

Učna enota: Hans Christian Andersen: Grdi raček 

Učni cilji:  

- Poslušajo, gledajo  in doživljajo risanko. 

- Izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri 

gledanju risanke.  

- Prepoznavajo glavno književno osebo.  

- Prepoznavajo dobre in slabe književne osebe in povedo, zakaj se jim zdijo take. 

- Narišejo svojo domišljijsko-čutno predstavo književne osebe. 

 

Metode dela: pogovor, poslušanje, gledanje risanke 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna  

Učna sredstva in pripomočki: risanka (H. C. Andersen: Grdi raček), listi, barvice, svinčniki, 

anketni vprašalnik 

Viri in literatura:  

 Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. (2011). 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovensc

ina_OS.pdf (pridobljeno 3. 1. 2018) 

 

 Andersen, H. C. (8. 1. 2018). Grdi raček. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=GdlVZfZOcYA 

Opombe: / 

 

POTEK DELA 

UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

Učencem pokažem slike dojenčkov. 

 

Učencem rečem, da naj zaprejo oči in si 

zamislijo najlepšega dojenčka, lahko tudi 

sebe, ko so bili sami dojenčki. Kakšen so bili/ 

kakšen je njihov najlepši dojenček? Je velik? 

Ima lase? Kakšne barve oči ima?   

Sodelujejo v pogovoru. 

 

Učenci razmislijo, kakšni so bili oni kot 

dojenčki ali kako po njihovem mnenju zgleda 

najlepši dojenček. 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf
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Nekaj učencev pokličem in jim rečem, da naj 

delijo z nami, kakšnega dojenčka so si 

zamislili. 

 

 

Učiteljici in sošolcem opišejo dojenčka, ki so 

si ga zamislili. 

OSREDNJI DEL 

 

NAPOVED RISANKE 

Učencem povem, da bomo danes gledali 

risanko o račku, ki so se mu zaradi njegovega 

videza vsi posmehovali in ga zbadali. 

Spoznali bomo, kakšna je bila njegova 

življenjska zgodba. 

  

Pravljico je napisal Hans Christian Andersen, 

njen naslov pa je Grdi raček. 

Mi bomo to pravljico danes gledali v obliki 

risanke. 

 

Učence vprašam, ali pravljico že poznajo in 

ali poznajo še kakšno drugo pravljico, ki jo je 

napisal H. C. Andersen.  

 

 

PREMOR PRED GLEDANJEM 

Učencem rečem, da naj se umirijo, se udobno 

namestijo in prisluhnejo. 

 

GLEDANJE RISANKE 

 

 

PREMOR PO GLEDANJU 

Počakam nekaj trenutkov, da učenci poglobijo 

svoje vtise. 

 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ  

 

 

Poslušajo, katero pravljico bodo spoznali 

danes.  

 

 

 

 

 

 

 

Povedo, ali pravljico že poznajo. Naštejejo 

Andersenove pravljice, ki jih poznajo.  

 

 

 

Se umirijo, udobno se namestijo in se 

pripravijo na gledanje risanke. 

 

 

V tišini gledajo risanko. 

 

 

Poglobijo doživetja, čustva in uredijo vtise, ki 

jih je nanje naredila risanka. 

 

 

Učenci sodelujejo v pogovoru. Povedo, 
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Učence vprašam, kakšna se jim je zdela 

risanka, kako so se počutili med gledanjem. 

 

INTERPRETACIJA IN POGOVOR O 

RISANKI 

Vodim pogovor o besedilu.  

 

Katere književne osebe so nastopale v 

pravljici?  

Katera je glavna književna oseba? 

Katere so stranske književne osebe? 

Opiši osebe, kakšnega značaja so. Katere so 

dobre, katere slabe? 

Kaj vse se je pripetilo glavni književni osebi?  

Kako si predstavljate ostale novorojene račke 

in kako grdega račka? 

Katera književna oseba vam je bila najbolj 

všeč, zakaj? 

 

Ali se risanka kako razlikuje od pravljice, ki 

jo že poznate? 

 

kakšna se jim je zdela pravljica v obliki 

risanke.  

 

 

 

 

 

Učenci sodelujejo v pogovoru o risanki, 

odgovarjajo na vprašanja. 

ZAKLJUČNI DEL 

NOVE NALOGE  

 

Učencem rečem, da naj zaprejo oči in si v 

mislih predstavljajo grdega račka 

  

Dam navodilo: nariši glavni književni lik. 

 

 

 

 

Učencem razdelim anketne vprašalnike. 

 

 

Učenci narišejo  književni lik.  

 

 

 

 

Izpolnjujejo anketni vprašalnik. 

 


