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POVZETEK 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela je zapisana opredelitev pojma pravljica. Zatem sledi 

zgodovina pravljic na Slovenskem in nekaj besed o življenju in delu Josepine Turnograjske in 

Matiju Valjavcu. Po zgodovini sta navedena klasifikacija pravljic in pomen ilustracij v 

pravljicah. Sledijo razlogi, zakaj so pravljice primerne za otroke, in opis treh metod, s katerimi 

jim lahko pravljice posredujemo. Na koncu teoretičnega dela se nahaja zapis o življenju in delu 

avtorice Anje Štefan, katere pravljice so uporabljene v raziskavi. 

 

V empiričnem delu je predstavljena raziskava, v kateri so sodelovali otroci od tretjega do 

šestega leta starosti. Otrokom so bile posredovane tri pravljice: Zakleti grad (ljudska pravljica), 

Devet medvedov (A. Štefan) in Gugalnica (A. Štefan). Pri posredovanju pravljice so bile 

uporabljene različne metode: pripovedovanje, branje ob ilustracijah in branje. Namen raziskave 

je ugotoviti, pri kateri od teh metod imajo otroci najboljšo motivacijo in prek katere si pravljico 

najbolj zapomnijo in jo doživijo. 

 

Ključne besede: pravljica, pripovedovanje, branje, branje ob ilustracijah, Anja Štefan 
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ABSTRACT 

 

In the theoretical part, there are some definitions of what the concept of the fairy tale is. Then, 

I also wrote about the history of fairy tales in Slovenia, and the life and work of Josepina 

Turnograjska and Matija Valjavec. After the history of fairy tales, there is the classification of 

fairy tales. I describe the importance of illustrations in them. After that, there is also an 

explanation of why fairy tales are useful for children and a description of three methods by 

which fairy tales can be transmitted to them. At the end of the theoretical part, I wrote about 

the life and work of Anja Štefan, the author whose fairy tales I used for my research. 

 

In the practical part of my thesis, I present a survey in which the children in the ages of three to 

six were involved. I passed three stories of my choice to the children, each with another method. 

The first method I used was telling them a story without reading (I narrated). The second one 

was reading with the help of illustrations. The last one was reading. I used these three methods 

to find out which one gave the children the best motivation and eagerness to remember the fairy 

tale. 

 

Keywords: fairy tale, storytelling, reading, reading with illustrations, Anja Štefan. 
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1 UVOD 

 

Otroci se s pravljicami srečajo že v zgodnjem otroštvu. Če jih z njimi ne seznanijo straši, jih 

zagotovo spoznajo v vrtcu. Tam je branje pravljic postalo del dnevne rutine, kar je za otroke 

zelo koristno. Opazila sem, da branje pravljic vedno poteka po enaki metodi. Otroci sedijo v 

krogu, vzgojitelj/-ica bere pravljico in po vsaki prebrani strani pokaže ilustracije. Na koncu 

branja sledi nekaj vprašanj za ponovitev in obravnava pravljice je zaključena. Otrokom med 

branjem motivacija hitro pada in na koncu imajo težave z odgovarjanjem na vprašanja. 

Vzgojitelji/-ice vidijo razlog za to v starosti otrok, ki so še majhni in imajo zato omejeno 

pozornost. Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali je težava tudi v sami metodi posredovanja 

pravljice. Ker je ta vedno enaka, sem otrokom posredovala pravljice prek treh različnih metod 

(pripovedovanje, branje ob ilustracijah, branje). Poleg teh različnih metod sem v okviru 

raziskave izvedla različne načine podoživljanja pravljic. Te so namreč lahko odlično izhodišče 

za pripravo različnih dejavnosti ne samo na področju jezika, ampak tudi na področju gibanja, 

likovne umetnosti, petja itd. Tisti, ki otrokom posredujejo pravljice, naj si bodo to vzgojitelji 

ali straši, se ne zavedajo, kako koristne so za otrokov razvoj. Dogajajo se v domišljijskem svetu, 

pa vendar prek njih otroci spoznavajo realni svet in življenje v njem. S svojim diplomskim 

delom želim ozavestiti predvsem vzgojitelje in vzgojiteljice, da pravljice niso namenjene le 

uspavanju in zapolnjevanju časa v vrtcu, temveč so pomemben dejavnik v otrokovem razvoju. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 OPREDELITEV PRAVLJICE 

 

V teoriji ni enotne in točne opredelitve, ki bi zajemala vse značilnosti pravljice. Obstaja veliko 

zapisanih opredelitev o tem, kaj naj bi pravljica bila. Avtorji se ne morejo poenotiti in vseh 

opredelitev strniti v eno, ki bi veljala za enotno. 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pravljica opredeljena kot (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, 2000): 

 

»Pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno 

zmaga dobro«   

 

Bruno Bettelheim je v svoji knjigi Raba čudežnega: o pomenu pravljic (1991, str.14) pravljico 

opredelil z naslednjimi besedami: 

 

»Za pravljice je značilno, da neki eksistencialni problem prikažejo zgoščeno in jasno. Otrok se 

zato lahko spopade s samim bistvom problema, ki mu ga bolj zapletena zgodba zameglila. 

Pravljica vse situacije poenostavi. Njeni liki so jasno izrisani podrobnosti pa so, če niso zares 

pomembne izpuščene. Vse pravljične osebe so prej tipi kakor značaji«.  

Monika Kropej, slovenska etnologija, pravi glede pravljic naslednje ( Kropej, 1995, str. 279).  

 

»Celotno dogajanje, posebno v pravljicah, je postavljeno v domišljijski svet, ki je daleč od 

resničnosti in vsakdanjega življenja«.  

2.2 ZGODOVINA PRAVLJIC NA SLOVENSKEM 

 

Razvoj pravljic na Slovenskem izvemo iz ohranjenih zgodovinskih virov ustnega izročila. Pisci 

so v času antike in srednjega veka že pisali o bajeslovstvu in verovanju, ampak šlo je bolj za 

kronike, o pravljicah in pripovedkah ni bilo zapisov (Kropej, 2008, str. 13). 

 

Pripovedke je v svoje delo prvi vključil Janez Vajkard Valvazor (1641–1693) v knjigi la 

vojvodine Kranjske (Slava vojvodine Kranjske), ki je izšla leta 1689. V njej poleg zgodovine, 
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geografije, biologije, bajeslovstva itd. današnje Slovenije najdemo tudi zgodbe, pripovedi in 

legende. Če pogledamo zgoraj zapisane opredelitve pravljic, ne moremo trditi, da jih najdemo 

tudi v njegovi knjigi (Kropej, 2008, str. 14).  

 

Maria Bidovec (2004, str.43) je v svojem članku Valvasor in zgodnja narativnost na 

Kranjskem: Povedke v Slavi vojvodine Kranjske zapisala naslednje:  

 

»Valvasor pripoveduje v Slavi, same (pri)povedke. Avtor obsežne enciklopedije Slovenije ante 

litteram si namreč nikakor ne zastavlja cilja, da bi bralcem pripovedoval pravljice. Prvič, to bi 

bilo proti njegovim načelom: kot rečeno, je Valvasor že po značaju in izobrazbi konkreten, 

skoraj pragmatičen človek, mož dejanj, celo vojak po poklicu. On ni literat ali to vsaj ne 

namerava biti. On želi samo sporočati – kot sam zelo pogosto poudarja – resnične zgodbe, take, 

ki bi bile seveda tesno povezane s Kranjsko«.  

 

V najpomembnejšem znanstvenem delu Slovencev torej ne najdemo pravljic, najdemo pa 

pripovedke. Valvasor je v enciklopediji Kranjske zapisal naslednje pripovedke: Pripovedka o 

roparju Kljukcu, O Erazmu Luegerju, Veronika Deseniška, Vampir iz Kringe ... (Bidovec, 

2004). 

 

Poleg Valvazorja je v svoja dela ustno izročilo in bajeslovstvo vključeval Valentin Vodnik 

(1758–1819). V njegovih učbenikih in poeziji najdemo predvsem sledove ljudskih pesmi. S 

pripovedništvom se ni ukvarjal (Kropej, 2008, str. 14). Eno izmed njegovih najbolj znanih del 

je pesem Dramilo (1795). Ta pesem ima veliko značilnosti ljudskih pesmi. Zapisana je v ritmu 

alpske poskočnice, ki je značilen za ljudske pesmi. Značilnosti ljudskega izročila zasledimo 

tudi v jeziku, ki je preprost in poln ljudskih modrosti (Slovenska biografija, 2013). 

 

Pripovedništvu se je bolj posvečal Matevž Ravnikar Poženčan (1802–1864). On je bil gorenjski 

župnik, ki se je poleg zbiranja ljudskih pesmi ukvarjal tudi z zbiranjem pripovedniških del. 

Nekaj njegovih del je bilo objavljenih v Slovenskemu glasniku, Novicah in drugih glasnikih. 

Njegove rokopise, ki niso bili objavljeni, najdemo v NUK-u (Kropej, 2008, str. 14). Nekatera 

njegova dela so: pesem Kralj Matjaž, pesem Pegam in Lambergar, pravljica Mutasta sestra 

reši zakleta brata itd. (Slovenska biografija, 2013). 
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Po do sedaj znanih virih naj bi prvo pravljico napisala in izdala Josepina Turnograjska. Pravljica 

nosi naslov Rožmanova Lenčina in leta 1853 je bila objavljena v časopisu Zora (Blažič, 2013). 

O Josepini sledi več besed v nadaljevanju diplomskega dela. 

 

Čas romantike na Slovenskem avtorica Monika Kropej (2008, str.15) opisuje z naslednjimi 

besedami:  

 

»Romantični pisci so skušali narodno samobitnost dokazati z odkrivanjem mitoloških plasti v 

ljudskem izročilu. V Ljubljani se je gibanje širilo prek prosvetljenega Zoisovega krožka, na 

Dunaju prek Jerneja Kopitarja in Frana Miklošiča«. 

 

Med letoma 1887 in 1902 je na Dunaju izhajalo monografsko delo Die osterreichisch-

ungarische Monarchie in Wort und Bild, ki zajema 24 knjig. V njem smo opisani tudi Slovenci. 

V okviru tega dela sta za našo temo pomembna avtorja Wilhelm Urbas in Johann Scheinigg, ki 

sta pisala o pravljicah. Prvi jih je opisal na splošno in se je med pisanjem posvetil bolj šegam 

in navadam slovenskega ljudstva. Drugi je v delu zapisal pravljico o Mačehi in pastorki, omenil 

je junake, kot so Martin Krpan, Lepa Vida, Desetnica in drugi (Kropej, 2008, str. 15). 

 

»V času avstro-ogrske so začele izhajati številne zbirke ljudskih pravljic in povedk, ki so 

prenašale tudi slovensko izročilo. Pogosto so bile objavljene v nemščini, kot na primer zbirka 

Rudolfa Puffa ›Steirische Volkssagen‹« (Kropej, 2008, str. 17). 

 

Prvi zapisovalec ljudskega izročila in pripovedništva na Slovenskem je bil Matija Valjavec. On 

je prvi Slovenec, ki je spoznal mitološki pomen pravljic. Zbral je bogato ljudsko izročilo o 

rojenicah, sojenicah in zvezdah. Njegove pravljice in pripovedke so zbrane v knjigi Krčmanove 

pravljice (Kropej, 2008, str. 17). O njegovem življenju in delu sledi več v nadaljevanju. 

 

Med obema vojnama ni nastalo nobeno znano ali pomembno delo, ki bi spremenilo razvoj 

pravljic na Slovenskem. Pisci in etnologi so bili bolj zagreti za zbiranje ustnega izročila (Kropej, 

2008, str. 18). 

 

Pomembno delo je bilo zopet izdano leta 1930, ko je Jakob Klementina napisal zbirko z 

naslovom Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Poleg zapisanih bajk in pripovedk je 

Klementina opisal tudi mitološka bitja in jih razdelil v skupine (Kropej, 2008, str. 18). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Nika Založnik; diplomsko delo 

-5- 

 

Leta 1951 je bil ustanovljen Inštitut za slovensko narodopisje in pričelo se je raziskovanje in 

razlaganje duhovnega izročila in šeg. Avtorji, kot so Alenka Goljevšček, Damjan J. Ovsec in 

Zmago Šmitek, so pisali in raziskovali slovenska mitološka bitja (rojenice, sojenice, kurent, 

zeleni Jurij ...). Svoje ugotovitve so objavili v svoji delih, npr. Alenka Goljevšček v knjigah Mit 

in slovenska ljudska pesem ter Med bogovi in demoni. Ovsec je napisal monografijo Slovenska 

mitologija in verovanja. Zmago Šmitek je izdal dve knjigi: Kristalna gora. Mitološko izročilo 

Slovencev in Mitološko izročilo Slovencev – svetinje preteklosti (Kropej, 2008, str. 19). 

 

Vsi opisani avtorji in dela so pomemben del zgodovine oziroma razvoja pravljice na 

Slovenskem. Zaradi tega so se razvili znani slovenski pravljičarji, kot so: Ela Peroci (Muca 

copatarica), Dragotin Kette (Šivilija in škarice), Kajetan Kovič (Maček Muri), Svetlana 

Makarovič (Pekarna Miš Maš) in še mnogo drugih pravljičarjev in pravljičark (Seznam 

priporočene literature za vrtec, 2012). 

 

V občini Preddvor je vrtec, v katerem sem izvajala dejavnosti za empirični del pričujočega dela. 

Tu sta ustvarjala in živela dva ustvarjalca, ki sta s svojimi deli vplivala na razvoj pravljic na 

Slovenskem. To sta Josepina Turnograjska in Matija Valjavec. V nadaljevanju sledi zapis o 

njunem življenju in delu. 
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2.3 Življenje in delo Josepine Turnograjske 

 

Slika 2.1: Josepina Turnograjska 

 

Vir: Kulturno društvo Josepine Turnograjske, 2011 

 

Josepina Turnograjska, rojena Urbančič, se je rodila, 9. julija 1833 v Preddvoru. Oče ji je umrl 

že zelo zgodaj, zato je skrb zanjo in njena dva brata Janka in Fidelia prevzela njena mati – 

Jožefa Urbančič. Otroštvo in mladost je preživela na gradu Turn v Preddvoru. Grad stoji nad 

vasjo Preddvor, okrog njega se razprostirajo gozdovi in gore (Lah, 1921). 

 

Alojz Potočnik je pričel Josepino poučevati glasbo. Učila se je igrati klavir in skladati. Njen 

učitelj za zemljepis, zgodovino, slovenski jezik, latinščino in krščanski nauk je bil župnik Lovro 

Pintar. On je Josepini vzbudil veliko narodno zavest in ljubezen do domovine. Svoja dela je 

namreč pisala samo v slovenščini, kar je bilo za tiste čase nenavadno. Takrat je bil položaj žensk 

zelo težak in niso imele možnosti šolanja. Josepina je bila za tiste čase zelo izobražena ženska. 

Bila je zelo nežna in romantična, rada je imela zgodovino Slovencev in znala je ceniti okolje in 

preproste ljudi, ki so obdajali njen dom (Lah, 1921). 

 

Ustvarjati je pričela leta 1850. Najprej je pisala kratke poučne zgodbe; ena takšnih zgodba je 

Popotnik. Napisala jih je okrog 38. Kasneje se je pričela ukvarjati tudi s težjimi tematikami. 

Njena prva povest je izšla februarja 1851; to je bila povest Nedolžnost in sila – povest o Veroniki 

Deseniški. Svoja dela je objavljala v Zori in Slovenski Čbelci. Leta 1852 je spoznala pesnika in 

politika Lovra Tomana. Med njima se je razvila ljubezen, ampak njen zaročenec je študiral 

pravo v Gradcu. V stiku sta ostala prek pisem, ki so shranjeni v NUK-u. Leta 1853 je izšla 
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Rožmarinova Lenčica, ki po do sedaj znanih viri velja za prvo izdano slovensko pravljico. Istega 

leta se je poročila in odšla živet v Gradec. Z Lovrom Tomanom sta imela srečen zakon, ki pa 

ni dolgo trajal. Josepina je pri 21 letih umrla zaradi posledic poroda in ošpic. Pokopana je v 

Gradcu, kjer njen grob krasijo besede »Kdor dušno živi, ne umrje« (Lah, 1921). 

 

V Preddvoru, njenem rojstnem kraju, je danes aktivno društvo z imenom Kulturno društvo 

Josepine Turnograjske. Vodi ga dr. Mira Delavec Touhami. Društvo je usmerjeno v ohranjanje 

kulturne dediščine in ne deluje le v Sloveniji, ampak sodeluje tudi z društvi iz tujine. Ena izmed 

nalog, ki jo društvo opravlja, je tudi izobraževanje mladih o kulturni dediščini in njeni ohranitvi 

(Delavec, 2011). 

 

2.4 O življenju in delu Matije Valjavca 

 

Slika 2.2: Matija Valjavec 

 

Vir: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2018 

 

Rodil se je 17. februarja 1831 na Srednji Beli pri Preddvoru. Šolal se je v Kranju, eno leto tudi 

v Ljubljani. Zatem je na Dunaju študiral slovansko in klasično filologijo. Službo je dobil v  

Varaždinu, kjer je poučeval na gimnaziji od leta 1854 do 1876. Zatem je odšel v Zagreb in tam 

na gimnaziji učil do svoje upokojitve (Slovenska biografija, 2013). 
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Ljubezen do slovenskega ljudskega izročila je razvil že v otroštvu, romantično gibanje pa jo je 

samo še okrepilo. Leta 1848 je pisal dijaški dnevnik, v katerem najdemo nekatere otroške pesmi 

in pripovedi, ki jih je slišal doma. V njem so tudi zapisi o šegah in navadah gorenjskih ljudi. 

Pripoved Lesena skleda, ki jo je zapisal v dnevnik, je bila leta 1848 objavljena v Novicah. Svoja 

dela je objavljal tudi v Slovenski Čbelici, Slovenskem koledarčku, Slovenskem Glasniku in 

Kresu. Zapisal je kar nekaj pripovedi: Zlata ptica, Pripovedka o Soncu in Nasti ... (Stanonik, 

1984, str. 271). Vse pripovedke najdemo v knjigi Krčmanove pravljice. Valjavca so namreč 

domačini klicali »Krčmanov Matija«.  

 

V vseh njegovih delih se najdejo delčki kulturne dediščine. Katera kultura je omenjena v 

posameznem delu, je odvisno od tega, kje se je Valjavec takrat nahajal. Začetna dela nosijo 

kulturno dediščino Gorenjske. Poleg pripovedi je pisal tudi pripovedne pesmi: Sirota Jerica, 

Bredka ... 106 njegovih pesmi najdemo v knjigi Slovenske narodne pesmi, kamor jih je vključil 

K. Štrekelj. Leta 1858 je v Varaždinu izdal Narodne pripovedke; gre za zbirko folklornega 

gradiva (Stanonik, 1984, str. 272).  

 

Zaradi njegovega zbiranja ljudskega izročila se je ohranilo veliko pomembnih besedil. Pri 

zbiranju so mu pomagali tudi njegovi dijaki. Dela je zapisoval v tistem narečju, ki ga je slišal. 

Zaradi lažjega razumevanja je dodajal pojasnila. Če je delo zapisal v slovenskem knjižnem 

jeziku, je to storil zato, ker je pisal po spominu. Nekaj njegovih del je izšlo tudi v nemščini in 

hrvaščini (Stanonik, 1984, str. 272). 

 

Matija Valjavec se je zaradi svojih del v zgodovino slovenske literature zapisal kot 

jezikoslovec, epski pesnik in slovenski folklorist (Stanonik, 1984, str. 273).  

 

V Preddvoru so po njem poimenovali osnovno šolo. Ohranjena je njegova rojstna hiša na Beli, 

kjer je spominska plošča. 

 

2.5 KLASIFIKACIJA PRAVLJIC 

 

Obstajajo različne klasifikacije pravljic. V diplomskem delu je povzeta klasifikacija pravljic, ki 

jo je opredelila Marjana Kobe v štirih člankih z naslovom Sodobna pravljica. V empiričnem 

delu diplomske naloge so otroci obravnavali tri pravljice: Zakleti grad (ljudska pravljica), 
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Sedem medvedov (Anja Štefan) in Gugalnica (Anja Štefan). S pomočjo člankov Sodobna 

pravljica je na koncu poglavja zapisana klasifikacija teh treh pravljic. 

 

Pravljice lahko razdelimo na dve skupini: ene spadajo v kategorijo klasičnih umetnih pravljic, 

druge pa v kategorijo sodobnih pravljic (Kobe, 1999a). 

 

Ljudska pravljica je predhodnica klasične umetne pravljice. Ljudsko izročilo, kamor so spadale 

tudi pravljice, so zbirali in zapisovali predvsem v 19. stoletju. Značilnost takšnih pravljic je, da 

imajo značilne motive in morfološko trukturo (Kobe, 1999a). Preden so jih zapisali, so se širile 

po ustnem izročilu, zaradi tega ne vemo točno, kdo je njihov pravi avtor (Kropej, 2008).  

 

Motive in morfološko strukturo je iz ljudskih pravljic vzela klasična umetna pravljica. Beseda 

»klasična« pomeni ravno to, da ima starejše prvine. Beseda »umetna« pa se nanaša na to, da so 

dela avtorska, torej je avtor znan. Takšne pravljice nastajajo še danes, poleg ljudskih motivov 

se v tej vrsti pravljice pokažejo tudi Andersenovi vzorci (Kobe, 1999a). 

 

V 20. stoletju klasično umetno pravljico nekoliko »izrine« sodobna pravljica. Na začetku so 

imeli nekaj težav s poimenovanjem te zvrsti – imenovali so jo moderna pravljica, fantazijska 

pravljica, a na koncu so se odločili za têrmin sodobna pravljica. Lahko jo razdelimo na dva 

dela: kratka sodobna pravljica in fantastična pripoved (Kobe, 1999). V slednjo se ne bomo 

preveč poglabljali, ker je v Slovenji zelo malo primerov takšnih vrst del. Lahko bi rekli, da smo 

Slovenci naredili svojo zvrst fantastične pripovedi. Te morajo namreč imeti zapleteno vsebino 

in zahtevno sporočilo. Avtorica ugotavlja, da le dve deli ustrezata tem kriterijem, in sicer 

Potovanje v tisočera mesta (Zupan) ter Drejček in trije Marsovčki (Pečjak) (Kobe, 1999b). 

 

V nadaljevanju bo več pozornosti posvečene kratki sodobni pravljici, ki je primernejša za 

predšolske otroke. Zanjo je značilno, da je kratka. V povprečju ima taka pravljica od 1,5 do 10 

strani. Ima določen čas in prostor. Glede na glavni lik poznamo več različic kratke sodobne 

pravljice: kratko sodobno pravljico z otroškim glavnim likom, oživljeno igračo ali predmetom 

v vlogi glavnega lika, s poosebljeno živaljo, rastlino, nebesnim telesom ali ljudskim likom kot 

glavnim likom. Iz člankov Sodobna pravljica, ki jih je napisala Marjana Kobe (1999a, 2000), 

so v nadaljevanju razložene značilnosti in navedeni primeri za posamezno zvrst kratke sodobne 

pravljice. 
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2.5.1 Kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim likom 

 

V tej pravljici je glavni lik predšolski otrok. Kot rdeča nit pravljice sta v ospredju igra in 

občutek, kako predšolski otrok doživlja svet. V stranskih vlogah so največkrat odrasli, s 

katerimi glavni lik lahko komunicira ali pa do komunikacije sploh ne pride. Kraj in čas 

dogajanja sta točno določena. Dogaja se v realnem in sodobnem svetu. V pravljici z otroškim 

glavnim likom se srečata realna in irealna raven, kar pomeni, da je pravljica dvodimenzionalna. 

Taka različica pravljice največkrat nima sporočila, če pa ga že ima, ga ne moralizira (Kobe, 

1999a). 

 

Za primer si lahko ogledamo pravljico avtorice Saše Vegri (2010) z naslovom Jure kvak-kvak. 

V glavni vlogi je mestni deček Jure. Vsebina se nanaša na del otrokovega vsakdana. V stranski 

vlogi je odrasla oseba – dečkova teta Otilija. Deček z njo komunicira. Čas in kraj dogajanja sta 

realna. Realna raven se preplete z irealno, ko se Jure spremeni v žabo. Pravljica prikazuje 

pogled na svet skozi oči otroka. Pravljica ne nosi pomembnega sporočila (Vegri, 2010). 

 

2.5.2 Kratka sodobna pravljica z oživljeno igračo ali predmetom kot 

glavnim likom 

 

V glavni vlogi je igrača ali predmet, ki ima vse lastnosti živega bitja: govori, se premika, izraža 

čustva, razmišlja ... Značilno je, da so igrače in predmeti na razvojni stopnji predšolskega 

otroka. Glavna oseba pride po navadi v stik s človekom. Ni nujno, da je med njima 

vzpostavljena komunikacija. Dogaja se v enem samem sodobnem svetu. Čas v pravljici je 

sodoben in znan. Pravljica z oživljeno igračo ali predmetom kot glavnim likom je 

dvodimenzionalna. Taka pravljica ima sporočilo, vendar ga ne razkrije. Uvidimo ga z 

razmišljanjem (Kobe, 2000a). 

 

V to zvrst pravljice sodi Pobegli robot (1974), ki ga je napisal Vid Pečjak. Glavno vlogo v 

pravljici ima robot, ki pobegne iz laboratorija. Hodi po mestu in komunicira z ljudmi. Robot je 

na razvojni stopnji predšolskega otroka. Dogaja se v realnih krajih (Medno, Preddvor, Tržič ...). 

Prav tako je znan čas dogajanja (Pečjak, 1974). 
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2.5.3 Kratka sodobna pravljica s poosebljeno živaljo, rastlino, nebesnim 

telesom ali likom iz ljudskega izročila kot glavnim likom 

 

Glavna oseba v pravljici je žival, rastlina, nebesno telo ali lik iz ljudskega izročila. Vsa bitja so 

poosebljena, kar pomeni, da imajo status živega bitja. V stranskih vlogah se znajdejo druge 

živali, rastline, nebesna telesa ... Komunikacija je včasih vzpostavljena, včasih pa ni. Čas in 

prostor sta realna in sodobna. Tudi v tej zvrsti pravljice se srečata realna in irealna raven. Taka 

pravljica ima sporočilo, ki je navadno basovsko naravnano (Kobe, 2000b). 

 

Pravljica Kajetana Koviča z naslovom Maček Muri (2005) sodi v kratko sodobno pravljico, v 

kateri je glavni lik poosebljena žival. Maček po imenu Muri ima vse lastnosti človeka: govori, 

se oblači, bere ... V stranskih vlogah so druge živali, s katerimi glavni lik komunicira. Čas in 

prostor sta znana in realna. V pravljici zaznamo tako realno kot irealno raven, toda prevladuje 

slednja. Maček se namreč sprehaja po mačjem mestu, pije mleko v gostilni itd. (Kovič, 2005). 

 

Kratka sodobna pravljica, v kateri je glavna oseba rastlina, je pravljica Učena buča (2008) 

avtorice Svetlane Makarovič. V glavni vlogi je poljska buča, ki je poosebljena. Skupaj z 

drugimi otroki se odpravi v šolo. V stranskih vlogah so otroci in učiteljica. Čas in prostor sta 

znana in realna. Pravljica se najprej dogaja na polju, nato se nadaljuje v šoli. V pravljici 

nastopita tako realna kot irealna raven (Makarovič, 2008). 

 

Zvezdica Zaspanka (2009) avtorja Frana Milčinskega spada v zvrst kratke sodobne pravljice s 

poosebljenim nebesnim telesom kot glavnim likom. V glavni vlogi je poosebljena zvezdica, ki 

jo kličejo Zaspanka. Znajde se v komunikaciji med drugimi nebesnimi telesi in ljudmi. Iz 

pravljice izvemo kraj in čas dogajanja. Dogaja se v realnem in irealnem svetu (Milčinski, 2009). 

 

Kot primer kratke sodobne pravljice z glavnim likom iz ljudskega izročila si lahko pogledamo 

pravljico Škrat Kuzma dobi nagrado (2013) avtorice Svetlane Makarovič. Glavni lik v pravljici 

je škrat Kuzma. Liki škratov po navadi nastopajo v ljudskih pravljica. Pravljica se dogaja v 

gozdu; kraj in čas sta tako poznana. v pravljici škrat komunicira z drugimi škrati in živalmi. 

Dogaja se tako v realnem kot tudi irealnem svetu (Makarovič, 2013). 
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2.5.4 Klasifikacija obravnavanih pravljic 

 

S pomočjo člankov Marjane Kobe bomo sedaj klasificirali, v katero skupino pravljic spadajo 

obravnavane pravljice. 

 

Pravljica Zakleti grad je zapisana v knjigi Za devetimi gorami (2011), kamor je avtorica Anja 

Štefan zbrala slovenske ljudske pravljice. 

 

Slika 2.3: Naslovnica knjige Za devetimi gorami 

 

 

Pravljici ne moremo pripisati avtorja. Ima značilen ljudski motiv: mačeha se želi znebiti 

pastorke. V njej nastopajo osebe, ki so značilne za ljudsko pravljico: mačeha, pastorka in 

velikan. Čas in prostor nista točno določena. Zaradi teh značilnosti lahko rečemo, da je pravljica 

Zakleti grad ljudska pravljica (Kobe, 1999a). 

 

Pravljici avtorice Anje Štefan z naslovoma Sedem medvedov in Gugalnica (2006), ki sta 

zapisani v knjigi  Gugalnica za vse (2014), spadata med kratke sodobne pravljice s poosebljeno 

živaljo v vlogi glavnega lika. 
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Slika 2.4: Naslovnica knjige Gugalnica za vse 

  

 

Medvedi in zajec so namreč glavni liki, ki imajo status živega bitja. Stranske osebe so druge 

poosebljene živali, s katerimi glavni junaki pridejo v stik in razvije se komunikacija. Prostor in 

čas sta določena, realna in sodobna. Pravljici se dogajata tako na irealni kot na realni ravni. 

Pravljica Sedem medvedov nam ne posreduje nobenega pomembnega sporočila, pravljica 

Gugalnica pa ima sporočilo, ki je basovsko naravnano (Kobe, 2000b). Zaradi teh značilnosti 

lahko potrdimo, da pravljici zvrstno sodita med kratke sodobne pravljice. 

 

2.6 VLOGA ILUSTRACIJ 

 

Pravljice, ki so namenjene predšolskim otrokom, v knjigah poleg besedila spremlja ilustracija. 

Slednja ima že pri samem izboru pravljice veliko vlogo. Če nas ilustracije ne bodo pritegnile, 

je manjša verjetnost, da bomo pravljico prebrali (Batič &Heramija, 2014). 

 

Pravljice, ki so ilustrirane, nam zgodbo predstavijo v dveh jezikih: jezikovnem in likovnem. 

Oba elementa se med seboj dopolnjujeta – besedilo daje pomen ilustraciji in obratno. Ilustrator 

izhaja iz besedila, ki je temelj pravljice. Z ilustracijami lahko besedilo obnovi, kar pomeni, da 

se informacije podvojijo. Take ilustracije so primerne za mlajše otroke. Na drugi strani imamo 

ilustracije, ki se oddaljujejo od besedila. Te so primerne za starejše otroke; na eni ilustraciji je 

namreč uprizorjenih več prizorov (Batič & Heramija, 2014). 

 

Ilustrator z likovnimi tehnikami in materiali oriše vzdušje v pravljici. Zaradi tega moramo poleg 

besedila brati tudi likovni jezik. Vzdušje oriše z barvami, točko, črto, kontrastom, prostorom ... 
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Poglejmo si nekaj primerov, kako lahko ilustrator s prostorom vzbudi občutke v bralcu. Če 

nekaj upodobi zgoraj, v bralcih to vzbudi neko lahkoto. Upodobitve, narisane spodaj, nam 

predstavljajo neko težo in privezanost. Poleg samih ilustracij je pomembna tudi sama oblika 

pisave, ki se mora z ilustracijo skladati in dopolnjevati (Batič &Heramija, 2014). 

 

Ilustracije nam pravljice lahko bolje predstavijo in dopolnijo napisano besedilo. Z upodobitvijo 

ure lahko ilustrator natančneje opredeli čas dogajanja, ki v besedilu ni točno določen. Bolje 

nam predstavi tudi prostor, in sicer s kakšnimi detajli in dodatnimi predmeti, ki v pravljici niso 

omenjeni. S pomočjo ilustracije bolje spoznamo glavni lik in zaznamo njegova čustva. V 

pravljico lahko ilustratorji dodajajo nove like in predmete (Batič & Heramija, 2014). Za primer 

si poglejmo pravljico Ele Peroci Muca Copatarica (2000). Ilustratorka Ančka Gošnik Godec je 

z ilustracijami ponazorila, da se pravljica dogaja jeseni, kar v besedilu ni omenjeno. Avtorici 

Anji Štefan je veliko del (Svet je kakor ringaraja, Lonček na pike ...) ilustrirala Jelka Reichman. 

Če si pogledamo pravljico Bobek in barčica (2006), vidimo, da v besedilu ni omenjeno, kakšen 

je bil deček Bobek in kako se je počutil. Te informacije nam ilustratorka posreduje prek 

ilustracij (Štefan, 2006). 

 

2.7 VLOGA PRAVLJIC V OTROŠTVU 

 

Obstajajo različne teorije o pomenu pravljic za otroke. Ena izmed najodmevnejših je teorija 

Burna Bettelheimna, ki jo je opisal v knjigi Raba čudežnega: o pomenu pravljic (1991). 

 

Vedno bolj se zavedamo pomembnosti družinskega branja; v vrtcu je branje postalo del dnevne 

rutine. Otrokom največkrat prebiramo pravljice in z njimi se srečujejo skoraj vsak dan.   

 

Za pravljice je značilno, da otroke zabavajo, vzgajajo in obenem učijo. Otroci so radovedna 

bitja in pravljice še bolj spodbudijo njihovo radovednost (Bettelheim, 1999, str. 9).  

 

Bettelheim vlogo pravljic v otroštvu opiše z naslednjimi besedami (1999, str.12)  

»Neprecenljiva vrednost pravljic je v tem, da dajejo otrokovi domišljiji nove razsežnosti, ki jih 

sam ne bi mogel odkriti, in kar je še pomembnejše, oblika in struktura pravljic otrokom nudita 

podobe, s katerimi lahko strukturira svoja dnevna sanjarjenja in z njimi bolje usmerja življenje« 
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Pravi tudi, da (Bettelhiem, 1999, str.13)  

 

»Pravljice na najrazličnejše načine otrokom sporočajo ravno to: da se v življenju ni mogoče 

izogniti spopadanju z resnimi težavami, da je ta boj bistveni del človeškega obstoja«  

 

Če pravljice, ki jih beremo otrokom, pričnemo analizirati, ugotovimo ravno zgoraj navedeno 

trditev Bruna Bettelheima – pravljice nam na prikrit način dajejo realni pogled na življenje oz. 

dejanski  boj s težavami in ovirami, s katerimi se v življenju srečujemo.  

Otroci dobijo prek pravljic motivacijo za lastno razmišljanje in usvajajo moralne vrednote. 

Otrokom so pravljice lahko v pomoč pri premagovanju ovir ali strahov (Milčinski & Pogačnik, 

1992, str. 17).  

 

Veliko otrok se v otroštvu boji teme. S pomočjo ustreznih pravljic, ki jih posredujemo otroku, 

lahko strah pred temo omilimo ali odstranimo. Za primer si lahko pogledamo pravljico 

Vampirčka je v temi strah (1996) avtorice Gerde Wagener.  

 

Slika 2.5: Naslovnica knjige Vampirčka je v temi strah 

 

 

Pravljica govori o netopirju, ki se boji teme in odleti v mesto. Tam se sreča z deklico Lizo, ki 

mu s pomočjo baterijske svetilke dokaže, da sence in tema ne obstajajo, ko vanje posvetiš z 

lučjo. Na koncu pravljice se glavni junak znebi strahu pred temo. V tej pravljici se otrok lahko 

poistoveti z glavnim junakom in tudi sam zmanjša strah pred temo in sencami. Poleg tega 
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pravljica na otroku razumljiv način razloži, kaj so pravzaprav sence in tema. Strah prikaže kot 

čustvo, ki se ga ni treba bati, ampak se moramo z njim soočiti. 

 

Tako lahko rečemo, da pravljice otroku pomagajo, da začne bolje razumeti sebe, prav tako 

pospešujejo razvoj njegove osebnosti. Od njih prejema tolažbo, pozitivna sporočila, hkrati pa 

sprejema tudi kulturno dediščino. Pravljice namreč v sebi nosijo bogato kulturno dediščino in 

s pomočjo branja pravljic otroke seznanjamo z omenjeno dediščino in jo tudi prenašamo na 

njih. Branje pravljic je koristno tudi zaradi tega, ker s tem bogatimo otrokovo besedišče. To 

pripomore k njegovemu govornemu razvoju in besedišču (Bettelheim, 1999, str. 19).  

 

Otrok prek glavnih likov spoznava življenje, čustva in sebe kot osebo. Z njimi se namreč 

poistoveti. Čuti in razmišlja kot glavni lik in vsa ta pozitivna čustva se shranijo v otrokovo 

zavest, lahko tudi v podzavest. V njih zaupa, ker se svet v pravljicah sklada z njegovim svetom. 

Iste pravljice noben otrok ne dojema na enak način. Vsak iz nje črpa različne pomene in izlušči 

tisto, kar je v njegovem interesu in potrebi (Bettelheim, 1999, str. 15). 

 

Kot vzgojiteljica otroke velikokrat opazujem pri igri. Nekateri otroci like in vzorce iz prej 

obravnavane pravljice prenesejo v svojo igro. Prek igre vlog se spremenijo v glavne junake iz 

pravljic in živijo njihovo življenje iz pravljice. Vzorce vedenja glavnega junaka prenesejo v 

svoje življenje. Pravljice na nekatere otroke naredijo močan vtis, zato si želijo pravljico še 

večkrat slišati. Opazim tudi otroke, ki po prebrani pravljici ne obnavljajo njene vsebine, pravk 

tako v njihovi igri ne zasledim vzorcev pravljice. Zanje je obravnava pravljice zaključena takoj 

po prebiranju. 

 

Iz tega lahko sklepamo, da če beremo kvalitetne pravljice, so te lahko odlično vzgojno in učno 

sredstvo. Vendar moramo pravljice otrokom brati z namenom, da bodo ob njih uživali. Pravljic 

ne smemo nikoli brati zgolj z namenom, da bi jih nekaj naučili. Pravljice so prva literatura, s 

katero se otroci srečajo. Z branjem teh lahko v otroku razvijemo ljubezen do literature in branja 

za celo življenje (Bettelheim, 1999, str. 9). 

 

Pri pravkar omenjenem imamo vzgojitelji in vzgojiteljice pomembno vlogo. Otroke namreč 

seznanimo s pravljicami in literaturo. Zaradi tega moramo to izvesti z metodo, ki bo otrokom 

prijetna, sporočena in zabavna.  
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2.8 BRANJE ALI PRIPOVEDOVANJE 

 

V tem podpoglavju si poglejmo, s katerimi metodami otrokom lahko posredujemo pravljico. 

Vsi hočemo najti metodo, ki bi otroka najbolj motivirala za poslušanje in prek katere bi otrok 

pravljico čim bolj doživel. Med strokovnjaki se pojavlja predvsem vprašanje, ali pravljice brati 

ali pripovedovati. 

 

Bruno Bettelheim v svoji knjigi Raba čudežnega: o pomenu pravljic (1991) trdi, da moramo 

pravljice pripovedovati in ne brati. Če jih namreč beremo, jim s tem odvzamemo določeno 

vrednost (Bettelheim, 1999, str. 215). 

 

V pravljico, ki jo pripovedujemo, se lažje vživimo, kar je pri posredovanju pravljice 

pomembno. Otrok mora čutiti, da ima tisti, ki bere pravljico, pozitiven odnos do nje. Oseba, ki 

ljubeče in z veseljem pripoveduje pravljico, bo otroka bolj pritegnila k poslušanju kot 

zdolgočasena oseba, ki komaj čaka, da se pravljica konča (Bettelheim, 1999, str. 215). 

 

Če pravljico pripovedujemo, si s tem zagotovimo več prilagodljivosti. Govorjeno vsebino lahko 

spreminjamo in s tem ni nič narobe. Pripovedovalec se prilagodi svojim čustvom in reakciji 

poslušalcev. Koristno je, če pripovedovalec pozna poslušalce in jim pravljico prilagodi. Pri 

pripovedovanju ne opisujemo zelo podrobno čustev glavnih likov, saj jih pri tej metodi otroci 

hitro razberejo čustva (Bettelheim, 1999, str. 215). 

 

Ko odrasel pripoveduje otroku, postaneta enakovredna v odnosu in otrok lažje začuti, da lahko 

svoj domišljijski svet deli z odraslo osebo. Odraslega in otroka bolj zbliža pripovedovanje kot 

branje. Če pravljico beremo, se moramo v zgodbo zelo čustveno vživeti (Bettelheim, 1999, str. 

217). 

 

Marjana Kobe v enem od svojem člankov Sodobna pravljica omenja vsevednega 

pripovedovalca. Tak pripovedovalec ima nadzor nad celotno situacijo med pripovedovanjem 

pravljice. S poslušalci, ki so navadno otroci, vzpostavi stik. Že pred pripovedovanjem se 

predstavi in naveže stik z otroki. Med pripovedovanjem se na otroke večkrat obrne s kakšnim 

vprašanjem ali reakcijo. S tem ohranja stik z otroki skozi celotno pravljico, kar njih dodatno 
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pritegne k poslušanju. Na koncu se pripovedovalec poslovi in lahko tudi napove naslednje 

srečanje (Kobe, 2000). 

 

Avtorici Retuznik Bozovičar in Krajnc (2010) v svojem učbeniku Pedagogika in pedagoški 

pristopi v predšolskem obdobju, v krogu življenja opredelita nekaj napotkov, kako otrokom 

pripovedovati ali brati pravljico. Prvi korak je izbor pravljice, ki mora biti kvalitetna, zanimiva 

in primerna razvojni stopnji otrok, ki jim bomo pravljico posredovali (Returnik Bozovičar & 

Krajnc, 2010). 

 

Ko pripovedujemo ali beremo, barva glasu ostane naravna; glasu ne spreminjamo in ob tem se 

ne pačimo. Tudi ko gre za dialoge, govorimo s svojim naravnim glasom. Pripovedujemo 

oziroma beremo živahno in dinamično. Govorjenje prilagajamo sami vsebini, torej vzdušju in  

dogajanju. Za dinamičnost lahko spreminjamo glasnost govorjenja, poudarjamo pomembne 

dele in delamo premore. Govorimo počasi in razločno. V vsebino pravljice se moramo vživeti 

(Returnik Bozovičar & Krajnc, 2010). 

 

Po končanem branju in pripovedovanju damo otrokom nekaj minut, da razmišljajo o vsebini. 

Vprašanj jim ne zastavljamo takoj. Koristno je, da se po pripovedovanju ali branju vsebino 

podoživi prek dejavnosti ali igre (Returnik Bozovičar & Krajnc, 2010). 

 

Med posredovanjem pravljice nam lahko pomagajo različna sredstva, kot so: lutke, glasbila, 

kretnje in ilustracije (Returnik Bozovičar & Krajnc, 2010). Najpogostejša metoda posredovanja 

pravljic otrokom  v vrtcu je branje ob ilustracijah.  

 

Za branje ob ilustracijah veljajo enaki nasveti. Če ima pravljica ilustracijo, moramo torej brati 

dva jezika. Poleg besedila beremo tudi likovni jezik, kar pripomore k boljšemu razumevanju 

same zgodbe. Seveda ne gre za to, da otrokom ilustracijo razlagamo z likovnim jezikom. 

Otrokom ilustracijo pokažemo in damo možnost, da si jo ogledajo. S pomočjo ilustracij si otrok 

lažje zapomni zgodbo, ustvari si boljšo podobo o glavnem liku in prek ilustracije prepoznava 

njegova čustva. Prek ilustracij dobi tudi podatke o samem prostoru in času. Iz ilustracij lahko 

izve podatke, ki v samem besedilu niso zapisani. Če torej otrokom beremo s pomočjo ilustracij, 

moramo poskrbeti, da so kakovostne (Batič, & Haramija, 2014). 
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Pri obravnavanju pravljic je najpogostejša skupna učna oblika. V vrtcu vzgojiteljica zbere vse 

otroke na enem mestu (preprogi, stolih ...) in vsem skupaj prek metode branja ob ilustracijah 

prebere pravljico. Pri tej metodi moramo biti pozorni na to, da imamo z vsemi otroki očesni 

stik. Vsakemu otroku moramo omogočiti pogoje, da bo pravljico slišal. Če otrokom med 

branjem kažemo ilustracije, moramo poskrbeti, da jih bo vsak otrok videl in imel na voljo dovolj 

časa, da si jih ogleda (Returnik Bozovičar & Krajnc, 2010). 

 

V empiričnem delu sem izvedla tri metode posredovanja pravljice: pripovedovanje, branje ob 

ilustracijah in branje. Za vsako od teh metod bom zapisala, kako sem jo izvajala in predvsem 

na kaj sem bila pozorna. Pred vsako metodo sem otroke motivirala z uganko, da sem pridobila 

njihovo pozornost. Po vsaki pravljici so sledile dejavnosti za podoživljanje.  

 

Preden sem otrokom posredovala pravljico, sem se z njo dobro seznanila. Največ priprav 

zahteva metoda pripovedovanja. Pravljico sem večkrat prebrala in jo pripovedovala sebi na 

glas. Izogibala sem se učenja na pamet. Zaradi tega sem pravljico med pripovedovanjem 

spreminjala, ampak bistveni dogodki so ostali enaki. Med pripovedovanjem sem sedela na 

nizkem stolu, otroci so se posedli na tla tako, da so okrog mene oblikovali krog. S tem sem 

zagotovila, da imam z vsakim otrokom očesni stik. Na sebi nisem imela ničesar, kar bi otroke 

lahko zmotilo, govorim na primer o kakšnem izrazitem nakitu, majici ... Pripovedovala sem 

počasi, razločno in dinamično. Med pripovedovanjem sem uporabljala kretnje rok. Med delom, 

kjer hči umre, sem glas bolj umirila. Ker je bil konec srečen, sem proti koncu začela govoriti 

bolj razigrano. V pravljico sem se čim bolj vživela. Med govorom sem s pogledom ves čas 

krožila med otroki. S tem je otrok dobil občutek, kot da ves čas gledam njega in pripovedujem 

le njemu. Po koncu pripovedovanja sem otrokom dala nekaj minut, da so razmišljali o pravljici 

in zatem smo pričeli z dejavnostjo. 

 

Pri metodi branje ob ilustracijah sem pravljico nekajkrat prebrala doma, da je branje potekalo 

tekoče. Zopet sem se usedla na nizek stol, otroci okoli mene pa na tla. Tokrat sem bila pozorna 

tudi na to, da vsak otrok vidi ilustracijo. Brala sem tako, da sem knjigo ves čas držala odprto na 

moji levi strani. Otroci so tako ves čas mojega branja opazovali ilustracije. Brala sem počasi, 

razločno in dinamično. Tokrat sem brala nekoliko glasneje, ker sem med branjem gledala v 

knjigo. Večkrat sem umaknila pogled iz knjige in pogledala otroke. Tako sem ohranjala očesni 

stik med nami. Po koncu pravljice sem otrokom še enkrat pokazala ilustracije. 
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Slika 2.6: Prikaz oblike dela za posredovanja pravljice 

 

 

Pri branju kot metodi sem pravljico zopet nekajkrat prebrala doma. Sedela sem na nizkem stolu, 

otroci pa na tleh. S tem, ko smo nekoliko višje od otrok, si ne zagotovimo samo očesnega stika, 

ampak tudi zvok bolje potuje. Otroci so sedeli na tleh okoli mene tako, da je vsak videl moj 

obraz. Brala sem razločno, dovolj glasno, počasi in dinamično. Med branjem sem večkrat 

naredila premor in takrat pogledala otroke, da smo vzpostavili očesni stik. Na koncu branja so 

otroci zopet dobili nekaj minut za premislek, preden smo prešli na dejavnosti. 

 

2.9 OTROŠKA RISBA 

 

Otroci so po vsaki prebrani pravljici narisali risbico, na kateri so upodobili prizor, ki so si ga 

najbolj zapomnili iz pravljice. Zaradi tega bom zdaj nekaj besed posvetila pomenu in razvoju 

otroške risbe.  

 

2.9.1 Pomen otroške risbe 

 

Ravno tako kot otroci za svoj razvoj potrebujejo igro, potrebujejo tudi risanje. Ko v rokah 

držimo otroške risbe, opazimo, koliko domišljije otroci zlijejo na eno samo risbo. Lahko 

rečemo, da otroška ustvarjalnost nima meja (Pogačnik Toličič, 1986, str. 9). 

 

Otroške risbe niso samo za zabavo otroka. Če vanje podrobneje pogledamo, lahko v njih 

marsikaj odkrijemo. Risba nam lahko pokaže otrokov duševen in telesni razvoj. Lahko dobimo 

tudi vpogled v otrokovo psiho. Otroška risba je namreč lahko pokazatelj raznih stisk in travm 

v otroku. Za to je potrebno poglobljeno opazovanje in analiziranje slik. Če nam to uspe 
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prepoznati, lahko otroku ponudimo pomoč. Ravno tako lahko prek slik ugotovimo, kako otrok 

doživlja sebe kot osebo (Pogačnik Toličič, 1986, str. 11). 

 

V pričujočem diplomskem delu me najbolj zanima, kako lahko otrok prek risbe izrazi, kaj je 

čutil, videl in slišal ob poslušanju različnih pravljic. 

 

2.9.2 Razvoj otroške risbe 

 

Skupina, v kateri sem opravljala praktični del diplomskega dela, je heterogena; risbe se zato 

med seboj zelo razlikujejo. Zaradi tega je treba preučiti, kako se risanje razvija v predšolskem 

obdobju. 

 

Avtorica Pogačnik Toličič v svoji knjigi Govorica otroške risbe (1986) razvoj otroške risbe 

razdeli na dve stopnji: čečkanje in simbolno risanje (Pogačnik Toličič, 1986, str. 22). 

 

Otrok lahko prične čečkati pri starosti dveh let. Če otroku ponudimo papir in pisalo, ugotovi, 

da pisalo pušča sled. Na začetku gibi izvirajo iz ramen, kasneje pa prične čečkati z zapestjem. 

V začetni fazi so sledi negotove, kasneje, ko otrok pridobiva gibalne izkušnje, postanejo  

izrazitejše. V tej fazi risanje otroku predstavlja bolj igro kot izražanje. Čečkanje traja do nekje 

tretjega leta starosti. Proti koncu faze otrok že poimenuje, kaj je narisal (Pogačnik Toličič, 1986, 

str. 22–23).  

 

V svoji skupini sem imela dve deklici, ki sta bili še na stopnji čečkanja, vendar sta že 

poimenovali, kaj sta narisali. Spodaj je primer ene risbe. 

 

Slika 2.7: Risba čečkanja 
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Druga stopnja risanja je simbolno risanje. Ta stopnja je od tretjega do šestega leta starosti. Otrok 

ve, kaj je narisal, in dele risbe poimenuje. Otrok najprej usvoji risanje kroga in križa. Krog 

prikazuje osebo, s križem nekaj razdeli oziroma loči. Pri treh letih otrok riše glavonožca. To je 

figura, sestavljena iz kroga in črt, ki ponazarja človeka oziroma neko osebo. Glavonožca vedno 

bolj dopolnjuje z detajli: oči, usta, lasje ... Do šestega leta zna otrok narisati figuro človeka. 

Poleg človeka se na otroških risbah velikokrat znajdejo hiše, avti, živali ... Otrok riše svet, ki 

ga pozna, torej še ne moremo reči, da so slike realne. Otroci na začetku rišejo brez reda in so 

oblike razporejene po vsej risalni površini. Sčasoma v njihove risbe pride red, torej razdelijo 

sliko na tla, nebo, potko, levo, desno ... Če zbiramo otroške risbe, opazimo, da se ves čas 

izpopolnjujejo in razvijajo. Otroci poleg figur začnejo z risanjem smeri in gibov (Pogačnik 

Toličič, 1986, str. 25–27). 

 

Večina otrok v skupini je bila na simbolični stopnji risanja. To je primer simbolne risbe deklice, 

ki je stara pet let.  

 

Slika 2.8: Simbolna risba 

 

Pogačnik Toličičeva (1986) je opredelila naslednji razvoj otroške risbe. Otrok pri dveh letih 

starosti čečka. Pri tretjem letu čečka, vendar poimenuje, kaj je narisal. Sami tega ne moremo 

razbrati. Ko otrok dopolni štiri leta, so oblike na risbi razvidnejše. Na otroški risbi petletnika 

prepoznamo, kaj je narisal, otrok pa je zmožen že napovedati, kaj bo nastalo na njegovi risbi. 

Risanje se med petim in šestim letom starosti najbolj izpopolni. Ko je otrok star sedem let, riše 

kot odrasla oseba. Otrok ima boljše risarske spretnosti, predmeti so natančno narisani in prične 

z risanjem tridimenzionalnosti (Pogačnik Tolčič, 1986, str. 22–27). 
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Breda Jontes v svojem delu Človeška figura v luči likovnega razvoja (2007) opredeli dve 

strukturi, s katerima se izražajo otroci. Mlajši otroci se do nekje tretjega leta starosti izražajo z 

ekspresivnimi strukturami. Pod to spadajo krivulje, spirale, črte, pike ... Za primer si lahko zopet 

pogledamo zgornjo sliko triletne deklice. Na prvi pogled izgleda kot kup neurejenih črt. Iz teh 

črt pa lahko marsikaj razberemo. V spodnji tabeli so razloženi pomeni posameznih ekspresivnih 

struktur po avtorici Bredi Jontes.  

 

Tabela 2.1: Pomeni ekspresivnih struktur 

EKSPRESIVNA STRUKTURA POMEN 

Ravna črta Smer 

Krivulje, spirale Ponazarjajo premikanje in gibanje 

Kratke črte Ponavljanje, trajanje 

Sklop gostih črt Izražajo nestrukturirane zaznave, občutek 

materiala, stik s predmetom 

Krog Posameznost 

Lik s spiralo Živo bitje 

Lik s črto Objekt, ki se premika 

Žarkovanje Prostorske spremembe 

Ponavljanje oblik Dejavnost se ponavlja 

Vir:(Jontes, 2007, str. 10–26) 

 

S pomočjo zgornje tabele sledi analiza slike triletne deklice.  

 

Slika 2.9: Risba triletne deklice 
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Deklica je risbo narisala po prebrani pravljici Zakleti grad. Na risbi opazimo krivulje in spirale, 

ki ponazarjajo gibanje. Iz vsebine pravljice lahko z risbe razberemo, da je upodobila ples 

oziroma gibanje deklic. Sklop gostih črt izraža občutke deklice. Iz sklopa črt razberemo, da je 

deklica intenzivno doživljala pravljico. 

 

Pri otrocih, starejših od treh let, avtorica Jontes (2007, str. 10–26) omeni vizualno-prostorski 

razvoj, ki ga razdeli na štiri diferenciacije, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju:  

1. Diferenciacija razsežnosti: otrok se na tej stopnji prične zavedati prostora. Pri risbah 

opazimo, da otroci prostor omejijo s črtami. 

2. Diferenciacija mesta: otrok prične razumeti, da je prostor sestavljen iz več delov 

oziroma mest, kar ponazori z žarkovanjem. 

3. Diferenciacija smeri: otrok spozna različne smeri, ampak ne razume razlike med njimi 

in prične uporabljati kote. 

4. Diferenciacija kotov: otrok dojame razliko med koti, prične uporabljati poševnice. 

 

Za primer si lahko spet pogledamo sliko petletne deklice.  

 

Slika 2.10: Risba petletne deklice 

 

 

Deklica je na stopnji prostorsko-vizualnega razvoja. Zaveda se prostora, ki ga je omejila s 

črtami. Dojema, da je v prostoru več mest in smeri. Deklico in mačka je upodobila spodaj, kot 

da stojita na tleh. Zgoraj je narisala zgornje obzidje gradu. Zapolnila je cel prostor na risalni 

površini. Elementi so med seboj smiselno povezani. Na risbi opazimo, da se deklica zaveda 

kota 90 stopinj.  
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2.10 ANJA ŠTEFAN 

 

Pravljice, ki sem jih prebirala otrokom, je napisala avtorica Anja Štefan.  

 

Rodila se je 2. aprila 1969 v Šempetru pri Gorici. Študirala je slovenistiko in anglistiko na 

Filozofski fakulteti v Ljubljani ter diplomirala leta 1994. Zatem je na isti fakulteti obiskovala 

študij folkloristike. Uspešno je magistrirala leta 1999 (Štefan, 2015). 

 

Anja je pesnica, pisateljica, raziskovalka ljudskega izročila in odlična pripovedovalka. Svoje 

dela namenja predvsem otrokom, za katere ustvarja že več kot dvajset let. Z delom za otroke je 

pričela, ko je za revijo Ciciban zapisala slikopis (Štefan, 2015). 

 

Njena dela so hitro osvojila otroška srca in starše. Med njena najbolj znana dela sodijo: slikanica 

Bobek in barčica (2005), 100 ugank (2006), Gugalnica za vse (2013), Svet je kakor ringaraja 

(2015) in zbirka ljudskega izročila Za devetimi gorami (2011) (Štefan, 2015). 

 

Za svoja dela je prejela veliko nagrad. Leta 2001 je prejela Levstikovo nagrado za knjigo Melje, 

melje mlinček. Isto nagrado je leta 2007 prejel tudi Kotiček na koncu sveta. Za delo Bobek in 

barčica je leta 2006 prejela nagrado rastem s knjigo. Za 100 ugank je leta 2007 dobila nagrado 

za najbolj izvirno slikanico, 2008 pa še za nagrado Ljubljana bere. Nagrado Ljubljana bere je 

leta 2010 prejel tudi njen Lonček na pike (Štefan, 2015). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

V empiričnem delu sledi moja kvalitativna raziskava, pri kateri sem uporabila deskriptivno 

metodo. Glavna tema tega dela so metode, s katerimi otrokom posredujemo pravljico. 

Raziskavo sem izvedla aprila 2017 v času praktičnega usposabljanja z delom.  

 

3.1 CILJ 

 

Izvedla sem raziskavo, s katero sem želela ugotoviti, katera od treh metod posredovanja 

pravljice je najbolj ustrezna za otroke in zakaj. V skupini otrok sem izvedla naslednje metode: 

pripovedovanje, branje in branje ob ilustraciji. Zanimalo me je, pri kateri metodi imajo otroci 

najboljšo pozornost in prek katere so si pravljico najbolje zapomnili in doživeli. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

R1: Pri kateri metodi (pripovedovanje, branje, branje ob ilustracijah) so otroci poslušali z 

razumevanjem? 

R2: Pri kateri metodi (pripovedovanje, branje, branje ob ilustracijah) so si otroci najbolj 

zapomnili vsebino pravljice? 

R3: Prek katere metode (pripovedovanje, branje, branje ob ilustracijah) so otroci najbolj 

podoživeli pravljico? 

R4: Pri kateri metodi (pripovedovanje, branje, branje ob ilustracijah) so bili otroci najbolj 

motivirani za poslušanje? 

 

3.3 VZOREC 

 

Raziskavo sem izvedla v kombinirani skupini otrok, v kateri so otroci, stari od tri do šest let. V 

skupini je 21 otrok. Šest otrok ima tri leta, osem otrok ima šest, ostali otroci so stari štiri in pet 

let. Vrtec se nahaja v podeželskem okolju v občini Preddvor.  
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3.4 NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 

 

Najprej sem od staršev dobila potrdila, da lahko otroke fotografiram in snemam. Privolili so 

tudi v objavo fotografij v diplomskem delu. Obrazec se nahaja med prilogami. Med 

pripovedovanjem, branjem ob ilustracijah in branjem pravljic sem otroke snemala in 

fotografirala. Posnetke sem si po vsaki izvedeni dejavnosti še enkrat ogledala in opazovala tako 

otroke kot njihov odziv na pravljico. Tako sem ugotovila, kakšna je bila pozornost pri 

posamezni metodi. Snemala sem tudi dejavnosti za ponovitev pravljice. Otroci so po vsaki 

dejavnosti narisali risbo in po končanem risanju je vsak otrok povedal, kaj si je najbolj zapomnil 

iz pravljice. Na podlagi risb in komentarjev otrok bom ugotavljala, kako so otroci doživljali 

pravljico in kaj so si zapomnili. 

 

3.5 PRIPRAVE IN ANALIZE DEJAVNOSTI 

 

V nadaljevanju sledijo pedagoške priprave, ki so bile izvedene v okviru raziskave. Po vsaki 

pedagoški pripravi sledi analiza izvedene dejavnosti, v kateri so zapisani dejanski potek 

dejavnosti, realizacija ciljev iz pedagoških priprav in morebitne izboljšave. 

 

3.5.1 Pedagoška priprava: seznanjenje otrok s temo pravljice 

 

Kandidatka: Nika Založnik Vrtec: Čriček 

Mentorica: Milena Mileva Blažič Datum izvedbe: 6. 4. 2017 

 

Skupina otrok: Črički 

Starost otrok: 3–6 let 

Število otrok: 21 

Število otrok s posebnimi potrebami: / 

 

Dejavnost: kaj je pravljica 

Področje dejavnosti: jezik 

Prostor: igralnica 

Čas: 15 minut 
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Globalni cilji: 

 doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke; 

 spoznavanje ljudsko pravljic Zakleti grad; 

 spoznavanje pravljice Anje Štefan z naslovom Sedem medvedov in Gugalnica. 

 

Cilja: 

 otroci se seznanijo z literarno vrsto – pravljico; 

 otroci sodelujejo v pogovoru, izražajo svoje mnenje in ideje. 

 

Povezovanje z drugimi področji: družba 

Oblika dela: skupinska 

Metoda dela: pogovor 

Pripomočki: plakat, flomastri, lepilni trak 

Literatura:  

Bahovec,E.(1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad 

Republika Slovenije za šolstvo. 

 

METODIČNI POSTOPEK 

 

UVOD: 

VZGOJITELJICA OTROCI 
Otroke povabim, da se posedejo okrog 

plakata. 

Otroci se usedejo okrog plakata. 

 

GLAVNI DEL: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Ko so otroci posedeni okrog plakata, jim 

preberem uganko, ki je zapisana na njem: 

Začne se z nekoč, 

godi se nekje 

in bolj ko poskušaš, 

več ti pove. 

Poslušajo uganko in poskusijo najti rešitev.  
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Otrokom pustim nekaj trenutkov za 

razmislek in zatem poskušamo najti rešitev. 

Ko jo najdemo, na plakat z velikimi tiskanimi 

črkami napišem besedo pravljica. Otroke 

vprašam, kaj sploh je pravljica, in njihove 

odgovore zapisujem na plakat. Nekaj minut 

razmišljajo samostojno, nato jih pričnem 

voditi z naslednjimi podvprašanji: 

– Kakšen je začetek in konec 

pravljice? 

– Kje se pravljice dogajajo? 

– Kdo nastopa v njih? 

– Kaj se v pravljicah lahko zgodi, kar 

se v resničnosti ne more? 

– Kdo piše pravljice? 

– Ali lahko tudi mi napišemo 

pravljico? 

Ko najdejo ali izvejo rešitev, razmišljajo o 

tem, kaj je pravljica, in odgovarjajo na moja 

vprašanja.  

 

ZAKLJUČEK: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Ko odgovorimo na vsa vprašanja, plakat 

obesimo na primerno mesto, da je viden vsem 

otrokom. 

Pomagajo najti primeren prostor za plakat in 

pomagajo pri obešanju. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI: 

Otroci so se zbrali okrog plakata in spraševali, kaj na njem piše. Ko so bili vsi otroci zbrani, 

sem uganko počasi prebrala. Otroci so imeli nekaj težav z iskanjem rešitve, kar sem tudi 

predvidevala. Pomoč sem jim ponudila z naslednjimi namigi: kar iščemo je napisano, začne se 

na črko P, najdemo pa jo v knjigah. Otroci so bili najprej prepričani, da gre za pesem. Ena od 

deklic je zatem ugotovila, da gre za pravljico. 

 

Rešitev sem z velikimi tiskanimi črkami zapisala na črtice pod uganko in otroke vprašala, kaj 

pravzaprav je pravljica. Od otrok sem dobila naslednje odgovore: 
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 »Pravljica je tisto, kar beremo.« 

 »Pravljica je notri.« 

 »Z njo si lahko pomagamo.« 

 »S pravljico zaspimo.« 

 

Otroci niso navedli veliko odgovorov, zaradi tega sem pričela voditi pogovor z vprašanji. 

Pogovorili smo se o tem, kdo vse lahko nastopa v pravljicah; otroci so ugotovili, da v pravljicah 

nastopajo različni literarni liki (otroci, poosebljene živali, predmeti ...). Ko so našteli nekaj 

junakov, smo se pogovarjali o tem, kakšne so živali v pravljicah. Otroci so ugotovili, da so 

drugačne kot v resničnosti, ker so personificirane. Pogovorili smo se tudi o tem, da se v 

pravljicah zgodijo dogodki, ki se v resničnosti ne morejo. Na vprašanje, kdo piše pravljice, so 

takoj ugotovili, da jih pišejo pisatelji, lahko pa bi jo napisali tudi mi. Otrokom sem povedala, 

da za vse pravljice ne vemo, kdo jih je napisal – takim pravljicam rečemo ljudske pravljice. 

Povedala sem jim še nekaj značilnosti o njih. Na koncu so otroci  povedali, da lahko pravljice 

najdemo v knjigah, ki so v knjižnicah, sicer pa so lahko pravljice tudi risanke.  

 

Slika 3.1: Zapisovanje odgovorov na vprašanje »kaj je pravljica« 

 

 

Zanimivo je slišati, kaj vse si otroci predstavljajo pod pojmom pravljica. Na začetku so imeli 

nekaj težav z opredelitvijo tega pojma, ko sem pričela postavljati vprašanja, pa so začeli 

sodelovati vsi, tudi najmlajši otroci. Realizirala sem cilje pedagoške priprave, ki sem si jih 
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zadala. Vsi otroci so se seznanili s tem, kaj je pravljica, in na koncu je večina otrok sodelovala 

pri pogovoru. S to dejavnostjo sem naredila nekakšen uvod v naslednje dejavnosti. 

 

3.5.2 Pedagoška priprava za pripovedovanje pravljice 

 

Kandidatka: Nika Založnik Vrtec: Čriček 

Mentorica: Milena Mileva Blažič Datum izvedbe: 10. 4. 2017 

 

Skupina otrok: Črički 

Starost otrok: 3–6 let 

Število otrok: 21 

Število otrok s posebnimi potrebami: / 

 

Dejavnost: pripovedovanje pravljice Zakleti grad (ljudska). 

Področje dejavnosti: jezik 

Prostor: igralnica 

Čas: 30 minut 

 

Globalni cilji: 

 otroci poslušajo, razumejo in doživljajo jezik; 

 spoznavajo ljudske in sodobne pravljice Anje Štefan. 

 

Cilji: 

 otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu; 

 otrok sodeluje v pogovoru, deli svoje znanje in ideje; 

 otrok z risanjem izraža svoje doživljanje zgodbe. 

 

Povezovanje z drugimi področji: Družba 

 

Oblika dela: skupna 

Metoda dela: pogovor, pripovedovanje 

Pripomočki: listi A4 in barvice 
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Literatura:  

Bahovec, E. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministerstvo za šolstvo in šport, Urad 

Republike Slovenije za šolstvo 

Štefan, A. (2006a). 100 ugank. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Štefan, A. (2011). Za devetimi gorami. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

METODIČNI POSTOPEK 

UVOD: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Otroke povabim v krog.  

Povem jim uganko: 

»Včasih je črn, včasih je bel, 

kdor ni presit, ga je zmeraj vesel, 

zunaj je skorja, notri sredica, 

nima nadeva kakor potica.« 

Po uganki dam otrokom nekaj časa za 

razmislek. Ko ugotovijo, da je rešitev kruh, 

jim povem, da jim bom danes povedala 

ljudsko pravljico, v kateri je mama svoji 

hčerki in pastorki dala kruh, ko ju je odpeljala 

v zakleti grad; tak je tudi naslov naše 

pravljice. Seznanim jih tudi s tem, da je 

pravljica ljudska in otroke še enkrat vprašam, 

kaj to pomeni. 

Otroci se posedejo v krog. 

 

 

 

 

 

Otroci poskušajo najti rešitev na povedano 

uganko. 

 

Otroci povedo značilnosti ljudske pravljice. 

 

GLAVNI DEL: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Otrokom pripovedujem pravljico Zakleti 

grad. 

Ko končam s pripovedovanjem, otrokom 

postavim nekaj vprašanj, s katerimi 

obnovimo pripovedovano pravljico. 

Primeri nekaterih vprašanj: 

Otroci poslušajo pripovedovano pravljico. 

 

 

Otroci odgovarjajo na moja vprašanja in se z 

menoj pogovarjajo o pravljici. 
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– Kako je naslov tej pravljici? 

– Kdo nastopa v njej? 

– Zakaj mačka ni želela pomagati 

pastorki? 

– Se je v pravljici zgodilo kaj, kar se v 

resničnosti ne more? 

– Kakšen je konec pravljice? 

 

ZAKLJUČEK: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Otroke posedem za mize in vsakemu dam list 

papirja in barvice. Dam jim navodila, naj 

narišejo tisto, kar se je dogajalo v pravljici. 

Ko otroci končajo z risanjem, pridejo k meni 

v knjižni kotiček in povedo, kaj so narisali. 

Zastavim jim še vprašanje, kaj jim je bilo 

najbolj všeč, in odgovor napišem na zadnjo 

stran risbe. 

Otroci se usedejo za mize. 

 

Narišejo, kaj se je dogajalo v pravljici. 

 

 

Otroci povedo, kateri del jim je bil najbolj 

všeč. 

 

ANALIZA DEJAVNOSTI: 

V skupini imajo navado, da preden začnejo z branjem pravljice, zapojejo pesem Kje živi ... 

Zaradi tega sem pred začetkom svoje dejavnosti tudi jaz z njimi zapela. Ko smo končali, sem 

jim povedala uganko in otroci so ugotovili, da je rešitev kruh. Ko sem jim sporočla, da jim bom 

danes povedala ljudsko pravljico, smo skupaj ponovili njene značilnosti. Otroci so pri tem 

navedli, da ne vemo, kdo jo je napisal, da so te pravljice stare in da se jih je včasih 

pripovedovalo.  

 

Začela sem s pripovedovanjem pravljice. Sedela sem na stolu, da sem bila malo višje od otrok 

in tako sem imela vzpostavljen očesni stik z vsemi otroki. Ves čas sem bila pozorno na to, da 

gledam vse otroke. Pripovedovala sem glasno in počasi. Pri delu, ko hčerka umre, sem glas 

umirila, da ne bi vznemirila otrok. Med pripovedovanjem sem gestikulirala tudi z rokami in 

tako poudarjala pomembnejše dele. 
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Otroci so pravljico zbrano poslušali. Sedeli so mirno in med mojim pripovedovanjem se niso 

premikali; tudi govorjenja ni bilo. Med pripovedovanjem sem opazovala njihove izraze:  

nekateri so občasno odprli usta, drugi so se med kakšnimi napetimi deli stresli.  

 

Slika 3.2: Pripovedovanje pravljice Zakleti grad. 

 

 

Po končanem pripovedovanju sem jim zastavljala vprašanja v zvezi s pravljico. Otroci so znali 

odgovoriti na vsa vprašanja. Povedali so, da ima pravljica srečen konec, čeprav eno dekle umre. 

Najmlajši otroci so imeli nekaj težav z ločevanjem med hčerko in pastorko. Ko so otroci pričeli 

z risanjem, so imeli mlajši nekaj težav. Pogosto so me spraševali, kako naj narišejo grad, če ne 

vedo, kako izgleda. Rekla sem jim, naj narišejo tako, kot si sami predstavljajo. Ostali otroci 

niso imeli težav. Pri risbi starejših sem takoj prepoznala, kaj so naslikali, mlajši so mi morali 

razložiti. Največ otrok je narisalo grad, pastorko in muco.  

 

Slika 3.3: Risanje po pripovedovani pravljici. 
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Po končanem risanju je vsak otrok povedal, kateri del pravljice mu je bil najbolj všeč. 

Najmlajšim otrokom in deklicam je bilo najbolj všeč, ko je mačka pomagala pastorki in ko se 

je ta poročila. Dečkom pa so bili najbolj všeč, deli kjer jih mačeha zapre v grad, ko je velikan 

plesal s hčerko in ko je ta umrla. 

 

Slika 3.4: Pogovor z otrokom o pravljici. 

 

 

Metoda pripovedovanja mi je dobro uspela, otroci so pravljico zelo dobro razumeli in doživeli. 

Uganka je otroke dobro motivirala k poslušanju. Otroci so narisali risbe, s katerih je razvidno, 

kateri del so si najbolj zapomnili. Poleg risb je bilo zanimivo slišati tudi njihove komentarje. 

Zadane cilje sem uspela uresničiti. Pri dejavnosti bi spremenila to, da bi značilnosti o ljudski 

pravljici ponovili na koncu, ker so otroci pri pogovoru želeli govoriti tudi o čem drugem in sem 

jih potem morala preusmeriti nazaj na temo.  

 

3.5.3 Pedagoška priprava za branje pravljice ob ilustraciji 

 

Kandidatka: Nika Založnik Vrtec: Čriček 

Mentorica: Milena Mileva Blažič Datum izvedbe: 13. 4. 2017 
 

Skupina otrok: Črički 

Starost otrok: 3–6 let 

Število otrok: 21 

Število otrok s posebnimi potrebami: / 
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Dejavnost: branje pravljice Sedem medvedov (Anja Štefan) ob ilustracijah 

Področje dejavnosti: jezik 

Prostor: igralnica 

Čas: 30 minut 

 

Globalni cilji: 

 otroci poslušajo, razumejo in doživljajo jezik; 

 spoznavajo ljudske in sodobne pravljice Anje Štefan. 

 

Cilji: 

 otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu; 

 otrok sodeluje v pogovoru, deli svoje znanje in ideje; 

 otrok z risanjem izraža svoje doživljanje zgodbe. 

 

Povezovanje z drugimi področji: narava 

 

Oblika dela: skupna 

Metoda dela: pogovor, branje ob ilustraciji. 

Pripomočki: Knjiga Svet je kakor ringaraja (Anja Štefan), slikanica 100 ugank (Anja Štefan), 

plakat, na katerem je narisana gora, sličice dogodkov (jagode, jame, medvedke, vode, prepada, 

doma in drugih poti), listi A4, barvice 

Literatura:  

Bahovec, E. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad 

Republika Slovenije za šolstvo. 

Štefan, A. (2006a). 100 ugank. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Štefan, A. (2006c). Gugalnica za vse. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

METODIČNI POSTOPEK 

UVOD: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Otroke povabim, da se posedejo v krog. 

Povem jim, da jim bom sedaj prebrala 

uganko: 

Otroci se usedejo v krog. 
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»Kdo je tisti sladkosned, 

ki čebelam krade med? 

Velik je in ves kosmat. 

Ko je sit, v brlog gre spat.« 

Po prebrani uganki otrokom dam nekaj časa 

za razmislek. 

Ko otroci uganejo, da je rešitev uganke 

medved jim povem, da jim bom prebrala 

pravljico, ki nosi naslov Sedem medvedov. 

Napisala jo je Anja Štefan. 

 

 

 

 

 

Otroci poskušajo rešiti prebrano uganko. 

 

GLAVNI DEL: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Otrokom preberem pravljico Sedem 

medvedov. Med branjem otrokom kažem 

ilustracije.  

Ko končamo z branjem pravljice, jim 

zastavim nekaj vprašanj: 

– Kakšen je naslov pravljice? 

– Kdo jo je napisal? 

– Kdo v njej nastopa? 

– Kam so se medvedi odpravili? 

– Koliko jih je prišlo na vrh gore? 

Zatem si ogledamo, kaj je narisano na plakatu 

(na plakatu je narisan zemljevid poti na goro, 

na katerem je šest prostorov, kamor je treba 

nalepiti ustrezno sliko). 

Otrokom povem, da je na plakatu gora, na 

katero so želeli priti medvedi. S prstom 

potujem po zemljevidu. Ko pridem do 

številke 1, otroke vprašam, zakaj prvi 

medved ni prišel do vrha gore. Ko povedo, da 

zaradi jagod ob poti, na X nalepim sliko 

Otroci poslušajo pravljico in gledajo 

ilustracije. 

 

Otroci odgovarjajo na moja vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci ugotovijo, da je na plakatu narisan 

zemljevid poti. 

 

Otroci ugotavljajo pravilen vrsti red vzrokov, 

zakaj so medvedi končali svojo pot na goro. 
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jagode. Enako storimo za vsa ostala prazna 

mesta.  

 

ZAKLJUČEK: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Otroke povabim, da se posedejo za mize. 

Vsak otrok dobi list papirja in barvice. 

Povem jim, naj sedaj na list narišejo, kaj se je 

dogajalo v pravljici. 

Ko otroci končajo z risanjem, pridejo k meni 

v knjižni kotiček in povedo, kaj so narisali. 

Zastavim jim še vprašanje, kaj jim je bilo 

najbolj všeč, in odgovor napišem na zadnjo 

stran risbe. 

 

Otroci se posedejo za mize. 

Na list papirja narišejo, kaj se je dogajalo v 

zgodbi. 

 

Otroci povedo, kateri del jim je bil v pravljici 

najbolj všeč.  

 

ANALIZA DEJAVNOSTI: 

Dejavnost smo najprej pričeli s pesmico Kje živi ... Ko so se otroci posedli v krog, so z 

zanimanjem opazovali sliko (slika zemljevida gore in medvedje poti), ki je visela na deski. 

Zaradi tega smo najprej pričeli s pogovorom, kaj je na sliki. Otroci so ugotovili, da je na sliki 

zemljevid poti na goro. Sledilo je vprašanje, kdo se bo povzpel na goro. Odgovori so bili: 

pastorka iz prejšnje pravljice, deklica, deček ... Ker nismo našli pravilnega odgovora, sem jim 

povedala uganko. Našli so rešitev – medved. Povedala sem jim, da se na goro ni povzpel samo 

en medved, ampak se je na pot odpravilo kar sedem medvedov. Otrokom sem povedala naslov 

pravljice in avtorico. Otroci so ugotovili, da pravljica ni ljudska, če ima avtorja. 

 

Pričela sem z branjem in med tem sem otrokom kazala ilustracije. Tudi tokrat sem sedela na 

stolu in bila sem pozorna na to, da so vsi otroci videli ilustracije. Brala sem počasi in razločno. 

Medtem ko sem brala, sem pogledovala otroke, da sem z njimi navezala očesni stik. 
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Slika 3.5: Branje pravljice Sedem medvedov ob ilustracijah. 

 

 

Na začetku pravljice so otroci zbrano in mirno poslušali. Na sredini pravljice so se nekateri 

otroci pričeli rahlo premikati, se igrati z rokami in nogami. Ilustracije so pogledali takrat, ko 

sem obrnila stran, potem so pogled usmerili drugam. 

 

Po končanem branju sem jim najprej zastavila nekaj vprašanj v zvezi s pravljico. Otroci so imeli 

težave le s tem, zakaj so medvedi odšli na goro, na vsa ostala vprašanja so odgovorili. Zatem 

sem otrokom pokazala zemljevid poti in za vsako prazno postajo so morali povedati, zakaj 

medved ni prišel na vrh. Otroci so za prvega (jagode) in drugega (jama) medveda takoj povedali 

odgovor. Tretjo (medvedko) so nekateri zamešali s četrto (vodo). Težave so imeli tudi pri peti, 

zato sem jim ponudila pomoč. Na koncu smo se pogovorili o tem, koliko medvedov je prišlo 

na vrh in kaj se je tam zgodilo. Otroci so pravilno odgovorili na vprašanja. 

  

Slika 3.6: Ugotavljanje pravilnega zaporedja. 
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Slika 3.7: Končni izdelek. 

 

 

Ko sem otrokom razdelila liste, so pričeli risati. Največ otrok je narisalo medveda in goro, 

veliko jih je narisalo enako goro, kot sem jo narisala sama. Risbe so bile zelo podobne tudi prvi 

ilustraciji iz knjige. 

 

Ko je otrok končal z risanjem, je prišel k meni in vprašala sem ga, kateri del pravljice mu je bil 

najbolj všeč. Največ otrok je odgovorilo, da sta jim bila najbolj všeč del, ko so se odpravili na 

goro, in konec, ko sta medveda prišla na vrh. 

 

Dejavnost branje ob ilustraciji mi je dobro uspela. Ker je otroke risba gore na začetku zelo 

zanimala, sem najprej začela pogovor o tem in šele nato nadaljevala z uganko. Po pričakovanju 

so našli rešitev. Med branjem sem opazila nekaj nemirnosti med nekaterimi otroki, ampak po 

pogovoru o pravljici sem ugotovila, da so pravljico kljub temu dobro poslušali. Na goro sem 

slike lepila jaz – ta del bi lahko spremenila tako, da bi jih lepili nekateri otroci. Vsi otroci so 

sodelovali v pogovoru in narisali risbo, prek katere je možno prepoznati njihovo doživljanje 

pravljice. Zatorej lahko rečem, da sem cilje dosegla. 

 

3.5.4 Pedagoška priprava za branje pravljice 

 

Kandidatka: Nika Založnik Vrtec: Čriček 

Mentorica: Milena Mileva Blažič Datum izvedbe: 18. 4. 2017 
 

Skupina otrok: Črički 
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Starost otrok: 3–6 let 

Število otrok: 21 

Število otrok s posebnimi potrebami: / 

 

Dejavnost: branje pravljice Gugalnica (Anja Štefan) 

Področje dejavnosti: jezik 

Prostor: igralnica 

Čas: 30 minut 

 

Globalni cilji: 

 otroci poslušajo, razumejo in doživljajo jezik; 

 spoznavajo ljudske in sodobne pravljice Anje Štefan. 

 

Cilji: 

 otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu; 

 otrok sodeluje v pogovoru, deli svoje znanje in ideje; 

 otrok z risanjem izraža svoje doživljanje zgodbe. 

 

Povezovanje z drugimi področji: narava 

 

Oblika dela: skupna 

Metoda dela: pogovor, branje 

Pripomočki: knjiga Gugalnica za vse (Anja Štefan), knjiga 100 ugank (Anja Štefan), 

gugalnica, kljukice z napisi in slikami živali (polh, jazbec, mravljica, lisica, volk), plišasti zajec, 

listi A4, barvice 

 

Literatura:  

Bahovec, E. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad 

Republika Slovenije za šolstvo. 

Štefan, A. (2006a). 100 ugank. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Štefan, A. (2013). Gugalnica za vse. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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METODIČNI POSTOPEK 

UVOD: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Otroke povabim, da se posedejo v krog. 

Povem jim, da jim bom danes prebrala 

pravljico z naslovom Gugalnica. V pravljici 

je nekdo, ki ga skrivam v vrečki (v njej imam 

plišastega zajčka), postavil gugalnico sredi 

gozda. Otroci ugibajo, kaj imam v vrečki, 

vsak otrok vrečko potipa. Za namig jim 

povem še uganko: 

»Hitro se prestraši, teče kot za stavo, rad 

ima korenje, deteljo in travo.« 

Ko povem uganko, dam otrokom čas za 

razmislek. 

Če imajo težave, skušamo skupaj ugotoviti 

rešitev, kdo je postavil gugalnico sredi gozda. 

Ko ugotovijo, da je gugalnico postavil 

zajček, ga vzamem iz vrečke in posadim na 

gugalnico. 

Otroci se posedejo v krog. 

 

Poslušajo uganko in poskušajo ugotoviti 

rešitev. 

 

GLAVNI DEL: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Pričnem z branjem pravljice. 

Ko končam, otrokom zopet zastavim nekaj 

vprašanj v zvezi s pravljico: 

– Kako je naslov pravljici? 

– Kdo jo je napisal? 

– Kdo v njej nastopa? 

– Kaj so živali želele? 

– Kako so odgnale volka z gugalnice? 

– Kakšen dogovor so na koncu 

sklenile? 

Otroci poslušajo pravljico. 

 

 

Otroci odgovarjajo na vprašanja. 
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Z izštevanko izberem nekaj otrok, ki dobijo 

kljukice. Na njih so slike in napis živali iz 

pravljice.  

Otroke vprašam, kdo se je prvi želel gugati na 

gugalnici. Ko odgovorijo, poiščemo kljukico, 

na kateri sta napisana žival in  njena slika. 

Otrok, ki jo ima, kljukico pripne na 

gugalnico. Tako ugotovimo, kakšen je bil 

vrstni red živali.  

 

 

Otroci povedo, katere živali so se želele 

gugati na gugalnici, in na našo gugalnico 

pripenjajo kljukice. 

 

ZAKLJUČEK: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Ko so vse živali pripete na gugalnici, se 

otroci usedejo za mizo. 

Vsak dobi list papirja in barvice. Povem 

navodilo, naj vsak nariše na list to, kar se je 

dogajalo v pravljici. 

Ko otroci končajo z risanjem, pridejo k meni 

v knjižni kotiček in povedo, kaj so narisali. 

Zastavim jim še vprašanje, kaj jim je bilo 

najbolj všeč, in odgovor napišem na zadnjo 

stran risbe. 

Otroci se usedejo za mizo. 

 

Narišejo, kaj se je dogajalo v zgodbi. 

 

 

Otroci povedo, kateri del pravljice jim je bil 

najbolj všeč. 

 

ANALIZA: 

Dejavnost smo zopet pričeli s pesmico in zatem sem otrokom pokazala vrečko. Otroke je 

zanimalo, kaj je v njej. S tem sem jih motivirala za nadaljnjo obravnavo pravljice.  

 

Kaj je v vrečki, so otroci poskusili ugotoviti s tipanjem. Ker niso našli rešitve, sem jim povedala 

uganko, na katero so takoj našli rešitev. 
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Slika 3.8: Ugibanje, kaj je v vrečki. 

 

 

Pričela sem z branjem. Brala sem počasi in razločno. Tudi tokrat sem sedela na stolu, da sem 

bila višje od otrok. Vsake toliko časa sem dvignila pogled s knjige in z otroki navezala očesni 

stik.  

 

Na začetku branja so otroci zbrano in mirno poslušali. Nekje na sredini pravljice so se otroci 

pričeli premikati sem in tja, igrali so se z deli telesa in pričeli so gledati naokrog. Ker jim je 

koncentracija vidno padala, sem jih večkrat pogledala. Ko se je vsebina začela zapletati, so 

začeli spet zbrano poslušati in tako je ostalo vse do konca.  

 

Slika 3.9: Branje pravljice Gugalnica. 
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Po koncu branja sem jim zastavila nekaj vprašanj. Otroci so vedeli, kako je pravljici naslov in 

kdo jo je napisal. Izštela sem otroke, ki so dobili kljukice, in pričeli smo ugotavljati zaporedje 

živali. To jim je povzročalo težave. Zadnjo in prvo žival so si zapomnili, ostale so ugibali. 

Nekateri so omenjali tudi živali, ki v pravljici sploh niso nastopale, na primer miško in 

medveda. Na koncu smo ugotovili pravo zaporedje.  

 

Slika 3.10: Pripenjanje kljukic na gugalnico. 

 

 

Slika 3.11: Pravilni vrstni red prihoda živali. 
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Z risanjem niso imeli težav. Na risbah se je tokrat znašla predvsem gugalnica. Od živali sta bila 

na risbah le volk in zajec. Otrokom je bilo najbolj všeč, ko se je zajček gugal sam ali ko je volk 

pregnal lisico z gugalnice. Mravlje, ki je rešila konflikt v pravljici, ni omenil nihče. 

 

S  potekom dejavnosti sem bila zadovoljna. Vrečka je otroke bolj motivirala kot uganka, zelo 

dobro motivacijsko sredstvo pa je bila tudi gugalnica. Otroci pravljice niso tako zbrano 

poslušali kot prvi dve. Za ponovitev zaporedja sem izbrala ustrezno metodo, ki je otroke zelo 

motivirala.  

 

3.5.5 Pedagoška priprava za pravljično pot 

 

Kandidatka: Nika Založnik Vrtec: Čriček 

Mentorica: Milena Mileva Blažič Datum izvedbe: 24. 4. 2017 
 

Skupina otrok: Črički 

Starost otrok: 3–6 let 

Število otrok: 21 

Število otrok s posebnimi potrebami: / 

Dejavnost: pravljična pot 

Področje dejavnosti: jezik 

Prostor: vrtec ali gozd 

Čas: 30 minut 

 

Globalni cilji: 

 otroci poslušajo, razumejo in doživljajo jezik. 

 

Cilji: 

 otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu; 

 otrok rešuje miselne izzive in 

 razvija občutek za orientacijo v prostoru. 

 

Povezovanje z drugimi področji: družba 
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Oblika dela: skupna 

Metodi dela: pogovor, razlaga 

Pripomočki: narisani zemljevid, listki z vprašanji, puščice, skrinja 

 

Literatura:  

Bahovec, E. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad 

Republika Slovenije za šolstvo. 

 

METODIČNI POSTOPEK 

UVOD: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Z otroki se usedemo okrog škatle in 

poskušamo ugibati, kaj je v njej (v njej je 

papirnati zvitek). Vsak otrok dobi škatlo v 

roke in pove, ali je lahka ali težka. Po nekaj 

minutah škatlo odprem in vzamem zvitek v 

roke. Otrokom preberem navodilo, da se 

morajo obleči v gozdne hlače in jakne, ker se 

bodo danes odpravili v gozd na pravljično 

pot, ki jo bodo morali najti. 

Otrokom pomagam pri oblačenju in ko smo 

vsi pripravljeni, odidemo v gozd. Tam 

najdejo na hlodu prvo sporočilo. Preberem 

jim, kaj piše v njem: 

 

DRAGI OTROCI! 

 

PRED VAMI PRAVLJIČNA POT SE 

VEJI, 

NA KONCU SKRINJA Z ZAKLADOM 

STOJI. 

 

NAJTI ZAKLAD PA NI KAR TAKO, 

Otroci se posedejo v krog. 

 

 

Ugotavljajo, kaj je v škatli. 

 

 

Poslušajo, kaj piše v zvitku in sledijo 

navodilom. 

 

 

Najdejo prvo sporočilo in poslušajo, kaj piše 

v njem. 
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TREBA BO UPORABITI GLAVO! 

 

ZVITKI BELI VAM NAVODILA DAJO, 

IN SKRINJO VAM NA KONCU 

PREDAJO. 

 

HODITE POČASI, NE HITITE, 

DA ZAKLADA NE IZGUBITE. 

 

KAR HITRO SE NAMREČ ZGODI, 

DA SKRINJA V POGUBO ZGRMI. 

 

NA KONCU POTI PRAV VSAK JE 

JUNAK, 

VSAK V SKRINJI BO NAŠEL ZASE 

ZAKLAD. 

 

SREČNO! 

 

NAMIG: PRVI ZVITEK BOSTE NAŠLI 

6 KORAKOV NAPREJ! 

 

GLAVNI DEL: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Ko preberem sporočilo, nadaljujemo pot. 

Otroci iščejo zvitke po poti, jaz vsakega 

preberem in zatem rešimo uganko ali nalogo, 

ki nam jo zvitek sporoča. Ko rešimo ali 

opravimo nalogo, pridemo do naslednjega 

zvitka. Pot vsebuje 16 nalog oziroma ugank 

ali vprašanj. Vse se navezuje na prej prebrane 

pravljice. Ko najdemo zadnjega, nas pripelje 

do skrinje z zakladom. 

Iščejo zvitke in rešujejo naloge, vprašanja in 

uganke, ki so na njih. 
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ZAKLJUČEK: 

VZGOJITELJICA OTROCI 

Zaklad prinesemo do stolčkov v gozdu in ga  

tam odpremo. V njem so čokoladni zlatniki. 

Otroci sodelujejo pri deljenju zaklada.  

 

ANALIZA: 

Škatla je otroke zelo motivirala k sodelovanju, ker niso poznali vsebine. Vsem se je zdela lahka 

in ker sem jo tresla, so bili prepričani, da ni v njej ničesar steklenega. Do rešitve niso prišli. Ko 

sem iz nje vzela zvitek, so bili radovedni, kaj na njem piše. Ko so izvedeli, da gredo na 

pravljično pot, so bili zelo vznemirjeni.  

 

Slika 3.12: Ugotavljanje, kaj se skriva v škatli. 

 

 

Izvedeli so, da se pravljična pot nahaja v gozdu, niso pa vedeli, kje natanko se nahaja. Vso pot 

do gozda so otroci opazovali okolico in iskali sporočilo. Nekateri so mislili, da pravljična pot 

ne obstaja. Ko so zagledali prvo sporočilo, so bili navdušeni. Ugotovili so, da ga nihče ne zna 

prebrati, zato so za branje izbrali mene. Ko sem ga prebrala, smo še enkrat ponovili navodila in 

se odpravili 6 korakov naprej po nov namig.  
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Slika 3.13: Branje prvega sporočila. 

 

 

Slika 3.14: Iskanje zvitkov. 

 

 

V naslednjih zvitkih so se skrivale uganke in vprašanja o pravljicah. Na vsa vprašanja in uganke 

so otroci pravilno odgovorili. Primer vprašanja: Koliko medvedov je nastopalo v pravljici? 

Naredite toliko korakov v desno.  

 

Otroci so odgovorili na vsa vprašanja. Poleg pravljic smo ponavljali tudi smeri (levo, desno, 

spodaj, nazaj ...) in štetje do 10. 
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Slika 3.15: Branje vprašanja in iskanje rešitve. 

 

 

Zvitki so vsebovali tudi naloge, kot so na primer: preplezajte goro, prečkajte prepad in deročo 

reko, poiščite mačka, potresite se s čarobnim prahom ... Otrokom so bile naloge bolj všeč kot  

uganke ali vprašanja. Otroci so se zelo vživeli v pravljično pot. Verjeli so, da jih čarobni prah 

varuje pred nevarnostjo in da je mačka resnična. 

 

Slika 3.16: Plezanje čez »goro«. 
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Slika 3.17: Prečkanje »prepada«. 

 

 

Slika 3.18: Preko »kamnov« smo prečkali »deročo reko«. 

 

 

Slika 3.19: Muca nam pomaga najti pravo smer. 
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Ko smo našli zadnji zvitek, nas je ta usmeril do zaklada. Otroci so skrinjo hitro našli in jo 

prinesli do stolčkov v gozdni igralnici. Najprej smo poskušali ugotoviti, kaj je v skrinji. Otroci 

so menili, da je v njej veliko predmetov, ker je glasno ropotalo. Skrinjo smo odprli in otroci so 

bili navdušeni nad zlatimi čokoladnimi zlatniki. Vsak je dobil enega, ostanek zaklada pa smo 

odnesli v vrtec.  

 

Slika 3.20: Našli smo skrinjo z zakladom. 

 

 

Po končani poti so želeli otroci oditi po plišastega mačka. Dovolila sem jim in ko so prišli nazaj, 

so bili šokirani, ker je mačka izginila. Vzgojiteljica jo je namreč pospravila v nahrbtnik. Otroci 

so si med seboj razlagali, kako je mačka »čarobno« izginila. 

 

Z izvedbo dejavnosti sem bila zelo zadovoljna. Otroci so bili ves čas motivirani za iskanje 

zvitkov in lahko rečem, da so se prepustili domišljiji. Nekatere zvitke bi mogoče morala skriti 

nekoliko bolje, ker so jih hitro našli. Imela sem nekaj težav, ker je nekaj otrok teklo naprej. 

Opozorila sem jih, da če kakšen zvitek izpustimo, mogoče ne bomo našli zaklada. To je bilo 

dovolj, da so hodili skupaj  z ostalimi. Metoda »lov na zaklad« je bila ustrezna metoda za 

ponovitev vseh obravnavanih pravljic.  
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3.6 ANALIZA OTROŠKIH RISB 

 

Prek analiz otroških risb je možno priti do informacije o tem, prek katere metode so si otroci 

pravljico najbolj zapomnili in doživeli. 

 

Po poslušanju pravljic so otroci dobili navodilo, da narišejo, kar so si najbolj zapomnili. 

Najbolj različne risbe je možno opaziti po metodi pripovedovanja. Vzrok za to pripisujem temu, 

ker otroci niso videli nobenih slik ali prizorov iz pravljice, le poslušali so pripovedovanje.  

Če risbe po metodi pripovedovanja primerjam z drugimi risbami, ugotovim, da so imele te risbe 

največ detajlov. Otroci so se bolj posvetili oblikam, razporejanju prostora in barvam. Kot primer 

izpostavljam risbo petletne deklice.  

 

Slika 3.21: Risba po pripovedovanju pravljice (5-letna deklica) 

 

 

Slika 3.22: Slika po branju ob ilustracijah (5-letna deklica) 

 

 

Zgornje risbe najprej analizirajmo po avtorici Pogačnik Toličič (glej str. 24). Deklica je po njeni 

teoriji na stopnji simbolnega risanja. Iz obeh risb lahko razberemo, kaj je deklica narisala. Na 
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prvi risbi je figura človeka, ki je razčlenjeno narisana in ima veliko detajlov. Prepoznamo tudi 

žival (mačka) in grad. Na risbi so elementi, ki so bili v pravljici ves čas omenjani. Elemente 

simbolnega risanja opazimo tudi na drugi risbi. 

 

Po teoriji Brede Jontes (glej str. 25) je deklica na vizualno-prostorski stopnji in se zaveda 

prostora. Na zgornji sliki ga je omejila, na spodnji liniji je zapolnila celotno risalno površino. 

Zaveda se, da ima prostor več delov. Elemente je porazdelila po risalni površini. Razberemo, 

da deklica na risbi upodablja smeri in kote.  

 

Če pogledamo risbo, opazimo, da je zgornja bolj polna z detajli in da risba zajema celotno 

površino. Na spodnji sliki ne opazimo veliko detajlov. Če ju primerjamo, torej ugotovimo, da 

je deklica bolj doživljala pravljico, ki je bila pripovedovana, kot tisto, ki je bila brana ob 

ilustracijah.  

 

Po pregledu risb v okviru metode branje ob ilustracijah ugotovimo, da so otroci posnemali 

ilustracije iz slikanice, zato so si risbe med seboj zelo podobne. Podobne so tudi plakatu, 

katerega smo dopolnjevali po prebrani pravljici. Na risbah je največkrat upodobljena gora ali 

medved. Le en deček je sliko dopolnil z jagodami.  

 

Slika 3.23: Slika »zemljevida gore«, ki so ga dopolnjevali otroci. 
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Slika 3.24: Risba po branju ob ilustracijah (4-letna deklica) 

 

 

Slika 3.25: Risba po branju ob ilustracijah (3-letni deček) 

 

 

Po teoriji avtorice Pogačnik Toličič (glej str. 24) sta otroka, ki sta narisala risbo, na simbolni 

stopnji. Oba otroka sta po risanju opisala, kaj sta narisala, to lahko razberemo tudi z risbe. 

Zapolnila sta celotno risalno površino.  

 

Avtorica Jontes (glej str. 25) je v teoriji opredelila, da se stopnja vizualno-prostorskega razvoja 

prične pri otrocih, starejših od treh let. Čeprav je deček, ki je narisal drugo risbo. star točno tri 

leta, lahko zanj rečemo, da je na enaki stopnji kot deklica, ki je narisala zgornjo risbo. Oba 

otroka se zavedata prostora in elemente razporejata po risalni površini. Na podlagi risbe 

opazimo, da razumeta smer in uporabljata kote. 
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Najmanj detajlov in različnih elementov opazimo na risbah, ki so jih otroci risali po prebrani 

pravljici. Risbe so med seboj zelo podobne, na vseh je gugalnica. Nekateri so dodali živali. Z 

risb ugotovimo, da pravljice niso tako podoživljali kot ostali dve.  

 

Slika 3.26: Risba po branju (4-letni deček) 

 

 

Slika 3.27: Slika po branju (5-letna deklica) 

 

 

Slika 3.28: Risba po branju (4-letni deček) 
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Vse tri zgornje risbe so narisali otroci, ki so po Pogačnik Tolčič (glej str. 24) na simbolni stopnji 

risanja. Z risb je razvidno, kaj so otroci narisali. Na risbah so figure, ki jih otroci poznajo.  

 

Otroci so na vizualni-prostorski stopnji. Po opredelitvi Jontesove (glej str. 25) to pomeni, da se 

zavedajo prostora ter da ima ta različna mesta in smeri. Večina elementov se nahaja na sredini 

in na spodnjem robu lista. 

 

Če še enkrat uporabim primer petletne deklice, je razvidno, kako se število elementov, različne 

postavitve in barve izgubljajo od risbe do risbe. Ko opazimo manj detajlov, opazimo tudi 

pomanjkanje motivacije za poslušanje in da deklica vseh pravljic ni doživljala enako. Najbolj 

je podoživela pravljico, ki je bila posredovana z metodo pripovedovanja, sledita ji metodi branje 

ob ilustracijah in branje. 

 

Slika 3.29: Vstavite napis slike 
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3.7 RAZPRAVA 

 

Po izvedbi vseh treh metod in pravljic lahko zapišem ugotovitve, do katerih sem prišla.  

 

Iz zbranih komentarjev otrok pri analizi prve priprave je razvidno, da otroci niso seznanjeni s 

pojmom »pravljica«, čeprav so te vključene v njihovo dnevno rutino.  

1. S posnetkov, ki prikazujejo dejavnosti za podoživljanje pravljice, in z risb otrok sem 

ugotovila, pri kateri metodi (pripovedovanje, branje ob ilustracijah, branje) so otroci 

pravljico poslušali z razumevanjem. Otroci so najbolj razumeli pravljico, ki je bila 

pripovedovana. Sledi ji metoda branje ob ilustracijah. Brano pravljico so najslabše 

razumeli. S tem smo dobili odgovor na prvo raziskovalno vprašanje.  

2. Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje je enak prvemu. Prek otrokovih risb in 

dejavnosti za ponovitev pravljice ugotovimo, da so si otroci najbolj zapomnili pravljico 

Zakleti grad, ki je bila pripovedovana. Pravilno so odgovorili na vsa zastavljena 

vprašanja. Dobro so si zapomnili tudi pravljico Sedem medvedov, ki je bila izvedena z 

metodo branja ob ilustracijah. Težave so imeli le pri postavljanju pravilnega vrstnega 

reda. Otroci so si pomanjkljivo zapomnili pravljico Gugalnica, ki je bila posredovana z 

metodo branja. Niso znali odgovoriti, kdo vse je nastopal v pravljici, naštevali so osebe, 

ki v pravljici niso nastopale. 

3. Otroci so najbolj podoživeli pravljico, ki je bila pripovedovana. To ugotavljam na 

podlagi posnetkov in komentarjev otrok po obravnavani pravljici. Ostali dve pravljici 

nista imeli velikega vpliva na otroke. Iz njih niso dobili motivacije za igro, dejavnosti 

ali risanje. 

4. Odgovor na zadnjo raziskovalno vprašanje je enak prejšnjim. Otroci so bili najbolj 

motivirani pri metodi pripovedovanja. Na podlagi posnetkov je razvidno, da so otroci 

pravljico poslušali mirno in zbrano. Pri metodah branja in branja ob ilustracijah so imeli 

manjšo motivacijo. Med posredovanjem pravljic so se premikali, igrali z rokami, pogled 

usmerjali drugam ali se pogovarjali.  

 

Odgovor na vsa raziskovalna vprašanja je torej metoda pripovedovanja. Namreč pri tej metodi 

so bili otroci najbolj motivirani za poslušanje. Pravljico so poslušali z razumevanjem, si jo 

zapomnili in jo doživeli.  
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4 SKLEP 

 

Na začetku teoretičnega dela sem pojasnila, kaj pravljica pravzaprav je. Skozi zgodovino 

pravljic na Slovenskem sem predstavila tudi življenje in dela dveh pomembnih osebnosti – 

Matije Valjavca in Josepine Turnograjske. Prikazala sem, kako klasificiramo pravljice po 

avtorici Marjani Kobe. S pomočjo njenih člankov sem klasificirala tudi pravljice, obravnavane 

v otroški skupini. Ker pravljice navadno spremljajo tudi ilustracije, sem nekaj besed namenila 

tudi njihovi vlogi. Pojasnila sem, kakšno vlogo imajo pravljice v otroštvu in s kakšnimi 

metodami jih lahko posredujemo. Za boljše razumevanje otroških risb v empiričnem delu sem 

izvedela nekaj informacij o razvoju in pomenu otroške risbe. Na koncu teoretičnega dela sem 

se podrobneje posvetila tudi Anji Štefan, avtorici obravnavanih pravljic. 

 

V empiričnem delu je raziskava pokazala, da je metoda pripovedovanja zelo primerna za 

posredovanje pravljic predšolskim otrokom. Otroci so prek te metode zelo motivirani za 

poslušanje. Pravljico poslušajo z razumevanjem, kar sem ugotovila iz vprašanj in dejavnosti po 

pravljici. Otroci si prek te metode pravljico zapomnijo in jo podoživijo. Metoda od vzgojitelja 

ali vzgojiteljice zahteva več priprav na samo posredovanje pravljice kot metoda branja ali 

branja ob ilustracijah. Razumljivo je, da se vzgojitelji in vzgojiteljice ne bodo vseh pravljic 

učili, ampak koristno bi bilo, da otrokom posredujejo pravljice na različne načine. Naj ne 

prevladuje le branje ali branje ob ilustracijah. Skozi pričujoče delo sem prišla tudi do 

ugotovitve, da so pravljice inspiracija za različne dejavnosti z različnih področij. Otrokom ne 

ponujajmo vedno le risanja ali vprašanj, temveč jim ponudimo gibalne poligone, sestavljanke, 

lutke ... Otroci bodo prek dejavnosti lažje ponovili povedano vsebino in si pravljico zapomnili. 

Prek dejavnosti pa se lahko tudi poistovetijo z glavnim junakom pravljice.  

 

Na koncu lahko zapišem naslednja spoznanja: pravljice niso samo za zapolnitev časa v vrtcu, 

ampak so koristno vzgojno sredstvo. Otroke lahko navdušijo za branje tudi za celo življenje. 

Ko pravljice posredujemo z različnimi metodami, otroke bolj motiviramo k poslušanju.  

 

V prihodnosti si želim, da bi se vzgojitelje/-ice še bolj osveščalo o tem, kako pomembno vlogo 

imajo pravljice v otrokovem razvoju. Pravljice naj ne jemljejo kot del dnevne rutine, temveč 

naj iz njih črpajo navdih za načrtovanje pedagoškega dela.  
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