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»Veš, poet, svoj dolg? 

Nimaš nič besed? 

Kaj zagrinjaš se v molk? 

Vrzi pesem v svet, 

pesem za današnjo rabo: 

vsi jo bomo povzeli za tabo« 

(Župančič, 1945, str. 45). 
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POVZETEK 

Oton Župančič je bil slovenski pesnik, dramatik, prevajalec, urednik revije Ljubljanski zvon in 

dramaturg ter upravnik Slovenskega narodnega gledališča Drame. V mesecu januarju smo s 

kulturnimi prireditvami obeležili 140-letnico pesnikovega rojstva. 

Kljub obširnemu pesnikovemu opusu je med mladimi bralci najbolj priljubljena pesniška 

zbirka Ciciban in še kaj ter njen literarni junak Ciciban. Pesnik je otrokom skozi pesmi na 

povsem neprisiljen in prepričljiv način spregovoril o resnicoljubnosti, dobroti, ljubezni do 

matere, do domače besede in domovine. Prav te Župančičeve otroške pesmi predstavljajo 

najvišji dosežek v pesniški ustvarjalnosti v slovenskem književnem prostoru. 

V diplomski nalogi sta predstavljeni pesnikova biografija in bibliografija. Podrobneje so 

predstavljene tudi otroške pesniške zbirke Pisanice, Lahkih nog naokrog, Sto ugank in 

Ciciban in še kaj, iz katerih sem izbrala nekaj pesmi, ki smo jih obravnavali in poustvarjali z 

otroki v vrtcu. 

V empiričnem delu diplomske naloge sem želela ugotoviti, na kakšne načine lahko 

poustvarjamo pesmi v predšolskem obdobju, kateri načini poustvarjanja so otrokom všeč in 

kateri ne, ali otroci poznajo Otona Župančiča in njegove pesmi, in kakšen vpliv ima 

poustvarjanje pesmi na razvoj govora pri predšolskih otrocih. 

Pred obravnavo otroci niso poznali pesnika Otona Župančiča, poznali pa so nekatere njegove 

pesmi. Pesnikovo življenje, otroške pesniške zbirke in nekatera pesniška besedila so 

spoznavali šele z obravnavo in s poustvarjanjem, pri katerem smo skozi različne vsebine in 

dejavnosti povezali področja jezika, umetnosti, družbe, gibanja, matematike in narave. 

S poustvarjanjem pesmi sem želela vplivati na govorni razvoj otrok. Izmišljanje uganke, 

izdelava dela Ježki in še kaj ter obisk Mestne knjižnice Otona Župančiča so le nekatere izmed 

dejavnosti, s katerimi sem spodbujala razvoj govorne kompetentnosti otrok. 

Ključne besede: pesnik, otroške pesniške zbirke, načini poustvarjanja, govorni razvoj otrok. 





 

 

ABSTRACT 

Oton Župančič was a Slovenian poet, playwright, translator, editor of the magazine 

Ljubljanski zvon, dramaturge and manager of the Slovenian National Theatre Drama. In 

January, we celebrated the 140th anniversary of the poet’s birth with cultural events. 

Despite the extensive poet’s opus, among young readers, the most popular poetry collection is 

Ciciban in še kaj and its literary hero Ciciban. The poet spoke to the children in a completely 

simple and persuasive way about some basic values, such as truthfulness, kindness, love for 

the mother, home speech and homeland. These Župančič’s poems for children represent the 

highest achievement in poetic creativity in the Slovene literary space. 

In the dissertation the poet’s biography and bibliography are presented. The children’s poetry 

collections Pisanice, Lahkih nog naokrog, Sto ugank and Ciciban in še kaj, from which I have 

selected some of the poems that we have discussed and performed with children in 

kindergarten, are also presented in detail. 

In the empirical part of the dissertation I wanted to determine the ways in which the poems 

can be reproduced in the pre-school age, which types of recreation are liked by children and 

which not, if the children are familiar with the poems of Oton Župančič, and what impact the 

recreation of a poem has had on the development of speech in pre-school children. 

Before reading the children did not know anything about the poet Oton Župančič, but they 

knew some of his poems. The poet’s life, children’s poetry collections and some poetry texts 

were recognized only through reading and performing, in which, through various contents and 

activities, we connected the fields of language, art, society, movement, mathematics and 

nature. 

By performing, I wanted to influence children’s language development. The invention of the 

puzzle, the work Ježki in še kaj, and the visit of the Oton Župančič Municipal Library are just 

some of the activities that I have promoted to develop the children’s speech competence. 

Key words: poet, children's poetry collections, ways of recreation, speech development of 

children. 
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1 UVOD 

Z mladinsko književnostjo sem se srečala že v zgodnjem otroštvu. Spomnim se večerov, ko 

mi je starejša sestra brala pravljice. Ko se je učila pesem ali deklamacijo, sem jo poslušala in 

se učila z njo. Nemalokrat sem se tudi sama naučila kakšno kitico in še vedno trdim, da je 

imela značajen vpliv na razvoj mojega govora prav moja sestra. Navdušila me je za nadaljnje 

prebiranje literature in še dandanes si ne znam predstavljati življenja brez knjig. 

Prvi stik z Otonom Župančičem in njegovo otroško poezijo sem doživela ob sestrinem učenju 

pesmi Lenka. Seveda takrat nisem vedela, kateri pesnik je napisal pesem o Lenki in njenem 

kokotičku. To sem izvedela šele pozneje v šoli. Že pred vstopom v šolo sem bila velika 

ljubiteljica knjig, moja naklonjenost do literature pa je sčasoma samo še rasla. 

Ob vstopu v šolo sem se odločila, da bom opravljala bralno značko. Branje knjig mi je bilo 

zares v veliko veselje. Resda so nas ob vsakem zaključku šolskega leta nagradili s priznanjem 

za uspešno opravljeno bralno značko, vendar se list papirja ne more primerjati s tisto pravo 

nagrado, ki sem jo dobila ob branju knjig. Bogatenje besednega zaklada in širjenje splošne 

razgledanosti sta najdragocenejši nagradi, ki sem ju lahko prejela. Upam, da mi bo uspelo 

nekaj te moje ljubezni do knjig prenesti tudi na otroke. 

Rada se spomnim tudi posebnih srečanj, ki jih je naš knjižničar organiziral ob zaključku 

šolskega leta. Vsako leto je namreč povabil enega od slovenskih pesnikov ali pisateljev, da bi 

nam le-ta nato podelil priznanje za uspešno opravljeno bralno značko. V teh osmih 

osnovnošolskih letih sem tako spoznala kar nekaj slovenskih literarnih umetnikov, med njimi 

Ivana Sivca, Toneta Pavčka, Sašo Pavček, Berto Golob, Janjo Vidmar, Andreja Rozmana 

Rozo, Primoža Suhodolčana … Ta srečanja so mi omogočila vpogled v zakulisje poezije in 

proznih besedil. 

Z Otonom Župančičem sem se lahko srečevala le preko njegovih del. V višjih razredih 

osnovne šole smo obravnavali njegovi pesmi Duma in Z vlakom. Z njegovimi otroškimi 

pesmimi sem se vnovič srečala, ko sem začela delati v vrtcu. Ugotovila sem, da otroci 

poznajo pesnikove pesmi, ne poznajo pa samega pesnika. Zato sem se odločila, da bom v 

diplomski nalogi obravnavala pesmi Otona Župančiča z namenom, da otroci spoznajo, čigave 

pesmice se učijo. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 Biografija Otona Župančiča 2.1

Pesnik Oton Župančič se je rodil 23. januarja 1878 v Vinici v Beli krajini. Rodil se je kot 

prvorojenec očetu Francu Zupančiču in materi Ani Malič.  

Sprva je mlada družina živela pri Maličevih v Vinici, ki so bili premožna in ugledna viniška 

družina. Pesnikov dedek je bil namreč veletrgovec z lesom, nekaj časa pa tudi trški župan. Ko 

je Oton dopolnil dve leti, sta se starša s svojim prvorojencem preselila v Dragatuš. Tu so 

odprli trgovino in gostilno, Oton pa je dobil še brata Otokarja in sestro Mimico. 

 

Slika 1: Pesnikova rojstna hiša v Vinici                                                                        

(Mušič, 2007, str. 12) 

Osnovno šolo je končal v Dragatušu, večino nižje gimnazije v Novem mestu, dokončal pa jo 

je v Ljubljani, kamor se je družina preselila. Po maturi leta 1896 je odšel na Dunaj študirat 

zgodovino in zemljepis. Kmalu zatem, leta 1899, je izdal svojo prvo pesniško zbirko z 

naslovom Čaša opojnosti. Leta 1904 je izšla naslednja pesniška zbirka Čez plan, leta 1908 pa 

še Samogovori. Tudi te dve zbirki prav tako kot prva pesniška zbirka Čaša opojnosti 

vsebujeta mladostne ljubezenske pesmi (Mušič, 2016). 
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Slika 2: Oton Župančič                                                                                                   

(Mušič, 2007, str. 135) 

Po nedokončanem študiju se je vrnil v Ljubljano, kjer je bil najprej pomožni profesor. V 

letih 1901 in 1902 je služil vojaški rok v Gradcu. Prav v tem času je zaradi tuberkuloze 

umrla njegova sestra Mimica. Pesnika je sestrina smrt zelo pretresla in zato ni več rad 

hodil v Vinico. 

Po končanem študiju je leta 1905 za nekaj časa odpotoval v Pariz, kjer je imel priložnost 

spoznati moderne literarne in filozofske smeri. Nato je bil nekaj let domači učitelj v 

Nemčiji. Ko se je leta 1910 znova vrnil v domovino, je bil najprej gledališki dramaturg, 

pozneje pa še mestni arhivar (Mušič, 2016).  

 

Slika 3: Župančič z družino                                                                                            

(Mušič, 2007, str. 118) 
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Leta 1913 se je poročil z Ani Kessler, s katero sta imela tri otroke, in sicer dva sinova, Marka 

in Andreja, ter hčer Jasno. Pesnikovemu ''Cicibanu'', prvorojencu Marku smo lahko hvaležni 

za mnoge otroške pesmi, ki sta jih bila nekoliko pozneje deležna tudi sin Andrej in hči Jasna. 

Spodbude za svoje najboljše otroške pesmi je pesnik črpal prav iz domačega družinskega 

okolja.   

Že leta 1900 je izšla prva otroška pesniška zbirka z naslovom Pisanice. V zbirki prevladujeta 

ritem ljudske pesmi in igra, naslov pa nas opominja na pesnikovo povezanost z rodno 

pokrajino, na Belo krajino in belokranjske pisanice. Leta 1912 je izšla naslednja otroška 

pesniška zbirka z naslovom Lahkih nog naokrog. Tej sta leta 1915 sledili še dve najboljši 

knjigi za otroke, in sicer otroški pesniški zbirki Sto ugank in Ciciban in še kaj. Župančičev 

literarni junak Ciciban je še danes eden izmed najbolj priljubljenih junakov med mladimi 

bralci (Mušič, 2016). 

 

Slika 4: Pesnikovi otroci                                                                                                 

(Mušič, 2007, str. 119) 

Župančič je ob ženi Ani in prvorojencu Marku doživljal toplino lastnega ognjišča, spoznaval 

globlji smisel družinskega življenja in ponovno odkrival lepote otroškega sveta. Pesnik se je v 

otroških pesmih mojstrsko približal otroškemu mišljenju in čustvovanju ter načinu izražanja. 

Tako je otrokom na povsem neprisiljen in prepričljiv način spregovoril o nekaterih temeljnih 
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vrednotah, kot so resnicoljubnost, dobrota, ljubezen do matere, do domače besede in 

domovine. Prav te Župančičeve otroške pesmi predstavljajo najvišji dosežek v pesniški 

ustvarjalnosti v slovenskem književnem prostoru (Mušič, 2016).      

Leta 1920 je Oton spet postal dramaturg in upravnik Slovenskega narodnega gledališča 

Drame, kjer se je ukvarjal predvsem z gledališkim delom in prevajanjem. Istega leta sta izšli 

še dve pesniški zbirki, in sicer Mlada pota ter V zarje Vidove. V slednji prevladujejo pesmi z 

domovinsko tematiko. Čez nekaj let, leta 1924, je pesniku uspelo dokončati tragedijo z 

naslovom Veronika Deseniška. Čeprav je bila njegova dramatika umetniško šibkejša, je prav 

drama Veronika Deseniška pomembna za razvoj slovenske pesniške dramatike.  

Leta 1945, po drugi svetovni vojni, je izšla Župančičeva zadnja zbirka Zimzelen pod snegom. 

V zbirki prevladuje domovinska tematika, ki se izmenjuje ali prepleta s socialno. Pesnik je 

simpatiziral s partizanskim bojem in po letu 1945 sprejel častne politične in kulturne funkcije. 

Župančičev umetniški opus pa ne vsebuje samo poezije, temveč se je pesnik izkazal tudi kot 

dramatik, esejist, kritik in prevajalec. Prevajal je Shakespearove igre, dela Dickensa, Shawa, 

Balzaca, Stendhala, Schillerja, Puškina …  

Župančič je bil tudi redni član SAZU. 

Umrl je 11. junija 1945 v Ljubljani (Mušič, 2016). 

 Bibliografija Otona Župančiča 2.2

Večji del literarnega opusa Otona Župančiča predstavljajo pesniška dela za otroke in odrasle, 

nezanemarljiv pa ni tudi njegov doprinos k razvoju slovenske dramatike z dramskim delom 

Veronika Deseniška. 

Čeprav ga zaradi poezije za odrasle in otroških pesniških zbirk uvrščamo med slovenske 

pesnike, ne gre zanemariti njegove vloge prevajalca in urednika revije Ljubljanski zvon 

(Mušič, 2007). 
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 Župančičeva lirika 2.2.1

2.2.1.1 Župančičeva poezija za odrasle 

Prva pesniška zbirka za odrasle je izšla leta 1899. V pesmih zbirke Čaša opojnosti 

prevladujejo ljubezenski pesniški motivi, izpovedani v svobodnem verzu in sproščenem 

ritmu. V naslednji pesniški zbirki za odrasle Čez plan je pesnik zahrepenel po domači zemlji 

in njenih ljudeh. Postal je glasnik življenjske radosti in ustvarjalnega poguma. Samogovori so 

pesnikova tretja pesniška zbirka za odrasle, v kateri je želel priti do globljih spoznanj o sebi, o 

človeku, o narodu in sploh o vseh najpomembnejših življenjskih vprašanjih. Samogovorom je 

sledila zbirka V zarje Vidove, v kateri je pesnik zaradi balkanskih vojn, prve svetovne vojne, 

razpada avstro-ogrske monarhije in rojstva Jugoslavije globlje in jasneje kot drugi doživljal 

usodo svojega naroda in slovenskega človeka. Peta pesniška zbirka za odrasle Zimzelen pod 

snegom je izšla konec leta 1945. To je bila tudi zadnja pesniška zbirka, ki jo je pesnik napisal. 

Vanjo je uvrstil pesmi zadnjih dvajsetih let, s katerimi je hotel povedati, da poezija s svojim 

večnim zelenjem kljubuje še tako bridkim časom, ko je zatiran in preganjan jezik, in da je 

upor besede neločljivo povezan z bojem za obstanek, ki ga je med vojno bil slovenski narod 

(Mušič, 2007). 

2.2.1.2 Župančičeva otroška lirika 

S poezijo za otroke se je Oton Župančič z večjimi ali manjšimi presledki ukvarjal vse 

življenje. Ustvarjanju za otroke je ves čas posvečal enako skrb kakor ustvarjanju za odrasle. 

Pisanice so prva otroška pesniška zbirka, ki je izšla leta 1900. Pesnik je zbirko pripravljal za 

veliko noč in jo zato poimenoval po belokranjskih pisanicah (pirhih). S tem je opozoril na 

svojo povezanost z rodno pokrajino. V Pisanicah so pesnikove najzgodnejše pesmi, ki jih je 

ustvaril še kot plašni, s podeželja prihajajoči gimnazijec. Pesmi iz naslednje otroške pesniške 

zbirke Lahkih nog naokrog so nastale v času, ko je Župančič kot učitelj poučeval na 

Nemškem. Namenjene so bile najmlajšim v predšolski dobi in na začetku ljudske šole, zato 

številne ponazarjajo otroške igrače in igre z njimi (npr. možička kopitljačka, papirnatega 

zmaja, mehurčke iz milnice …), spet druge na igriv način govorijo o otrokom najbolj znanih 

in ljubih domačih živalih (o čebljavi goski, plavajočih račkah …). Pesnik v nekaterih pesmih 

vzbuja pri otrocih smisel za šalo in vedrost, spet v drugih jih uči spoznavati in ljubiti 

domovino. V tretji otroški pesniški zbirki z naslovom Uganke so uganke, ki so bile 
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Župančičeva priljubljena literarna zvrst. Gre za mojstrske pesniške prispodobe, v katerih 

pesnik s pomočjo izbranih besed in nenavadnih besednih zvez duhovito ponazarja različne 

predmete in pojave iz narave in podeželskega življenja, ali predmete in pojme, ki zaradi 

svojih posebnih značilnostih že od nekdaj vznemirjajo otroško radovednost. Nekatere so za 

otroke lahko rešljive, kar precej pa je takih, ki so za mlade glavice prezahtevne in jih lahko 

razvozlajo šele odrasli bralci. Četrta in s tem zadnja otroška pesniška zbirka Ciciban in še kaj 

je izšla leta 1915. Gre za eno najbolj priljubljenih pesniških zbirk na Slovenskem in z njo se je 

Župančič vzpel v sam vrh mladinske poezije pri Slovencih. V glavni pesniški figuri, Cicibanu, 

je pesnik videl svojega sina Marka, ki je bil ob izidu zbirke star eno leto. Spodbude za svoje 

najboljše otroške pesmi je Župančič črpal ravno v domačem družinskem okolju. Ob ženi Ani 

in prvorojencu Marku je namreč prvič doživljal toplino lastnega ognjišča, spoznaval je globlji 

smisel družinskega življenja in ponovno je odkrival lepote otroškega sveta (Mušič, 2007). 

 Župančičeva prozna besedila 2.2.2

Med Župančičevimi proznimi prispevki resda ne moremo najti obsežnejšega in epsko bolj 

razgibanega besedila, a pesnikova ustvarjalna podoba ne bi bila popolna, če ne bi vsaj na 

kratko omenili njegovega uveljavljanja v nevezani besedi. V njegovem petdesetletnem 

ustvarjalnem obdobju je nastalo veliko zanimivih proznih tekstov, kot so črtice, eseji in ocene, 

v katerih je obravnaval najbolj žgoča vprašanja v slovenskem slovstvenem in javnem 

življenju. V svoji prvi prozi, noveli Štacunar Andrej, je Oton Župančič opisal družinske in 

socialne razmere v Dragatušu ter začetek trnove poti Župančičeve družine po preselitvi v 

Ljubljano. Svojo prvo novelo je leta 1898 objavil pod psevdonimom. Drugi ustvarjalčev 

prozni sestavek z naslovom Ivanič in Panijan je šaljiva zgodbica iz življenja belokranjskih 

krošnjarjev. V humoreski Varalo iz leta 1910 sta do izraza prišla predvsem pesnikov 

pretanjeni občutek za ljudski jezik in njegovo mojstrsko izražanje v domači dragatuški 

govorici. Najbolj zanimivi prozni besedili sta črtici Nagel pogled v preteklost iz leta 1932 in 

Krosna iz leta 1940. V prvi se pesnik spominja lepot svoje rodne Bele krajine in z bliskovitim 

pogledom v preteklost poskuša obuditi v sebi vse, kar se je v zgodnji mladosti oprijelo 

njegove duše. V drugi črtici se Župančič med viniškimi rojaki ob starih statvah navdušuje nad 

bogastvom ljudskih izrazov in vabi slovenske pisatelje, naj zabeležijo to dragoceno jezikovno 

dediščino in jo tako ohranijo kasnejšim rodovom. V proznem sestavku Iz beležnice Pavla 

Kuzme iz leta 1902 je pesnik predstavil svoje prijatelje iz ljubljanskega predmestja Vodmat ob 

koncu devetnajstega stoletja. Župančič je med leti 1900 in 1946 ustvaril veliko esejev, 
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literarnih kritik, govorov, predavanj in političnih člankov, v katerih je večinoma razmišljal o 

literaturi in literarnem dogajanju doma in na tujem. Prav tako je pesnik napisal kar nekaj 

člankov in esejev o upodabljajoči umetnosti, o domači in tuji dramatiki in o slovenskem 

jeziku (Mušič, 2007). 

 Župančičeva dramatika 2.2.3

Župančičeva ustvarjalna moč se je sicer najbolj razmahnila in uveljavila v liriki, vendar ima v 

njegovem literarnem opusu pomembno mesto tudi dramatika. Poleg Veronike Deseniške je 

objavil še nekaj drugih krajših tekstov, ohranilo pa se je precej njegovih nedokončanih 

poskusov. Že kot petošolec ali šestošolec je s sošolcem napisal igrico o preresnem in o 

lahkomiselnem dijaku, ki pa se ni ohranila. V istem obdobju sta nastali še otroški igrici Vile in 

Prsti, nekoliko pozneje pa še igrica Miklavžev večer. Leta 1904 je izšla enodejanka Noč na 

verne duše, ki predstavlja prvi kakovostni vrh v Župančičevi dramatiki. V enodejanki je 

pesnik obravnaval razmere v Beli krajini med agrarno krizo. Najpomembnejši Župančičev 

dramski tekst je vsekakor tragedija v petih dejanjih Veronika Deseniška. Tragedija je nastala 

po Župančičevem pregledovanju Jurčičeve zgodovinske drame Veronika Deseniška, s katero 

je leta 1922 želelo slovensko Narodno gledališče proslaviti svoj trideseti jubilej. Ker pa bi 

moral Župančič Jurčičevo delo za ponovno predstavitev na odru preveč popravljati, se je 

odločil, da bo dramo sam spisal na novo. Pesnik je želel ustvariti duševno dramo z 

zgodovinskim ozadjem in v njo preliti tisto, kar se je ob prebiranju zgodovinskega gradiva 

dogajalo v njegovi notranjosti. Veroniko Deseniško je tako napisal iz notranje potrebe, zato ni 

v celoti upošteval zgodovinskih dejstev in se tudi ni oziral na zunanja pravila tradicionalne 

dramatike. Drama je izšla v knjigi konec junija leta 1924, prvega decembra istega leta pa je 

doživela krstno uprizoritev. Medtem ko so bili pesnikovi privrženci navdušeni nad njo, je pri 

literarnih kritikih doživela veliko nasprotujočih si ocen. Razlog za različna si mnenja in 

poglede je treba najbrž iskati v dejstvu, da je Župančičeva Veronika Deseniška prvenstveno 

pesniška drama, nekakšno poetično delo v dialogu, ki je grajeno po drugačnih zakonitostih, 

kot veljajo v klasični dramaturgiji. Številne novejše razprave pa pričajo o tem, da je tragedija 

kljub nekaterim pomanjkljivostim ohranila svoj umetniški čar do danes in ji zato v zgodovini 

slovenske dramske literature pripada pomembno mesto (Mušič, 2007). 
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 Kronološka razvrstitev Župančičevih knjig v slovenščini 2.2.4

− 1899 – Čaša opojnosti, Ljubljana 

− 1900 – Pisanice, Ljubljana 

− 1904 – Čez plan, Ljubljana 

− 1908 – Samogovori, Ljubljana 

− 1911 – Čaša opojnosti, Ljubljana 

− 1911 – Čez plan, Ljubljana 

− 1913 – Lahkih nog naokrog, Ljubljana 

− 1915 – Sto ugank, Ljubljana 

− 1915 – Ciciban in še kaj, Ljubljana 

− 1919 – Sto ugank, Ljubljana 

− 1920 – Mlada pota, Ljubljana 

− 1920 – V zarje Vidove, Ljubljana 

− 1921 – Mlada pota, Ljubljana 

− 1922 – Ciciban, Ljubljana 

− 1924 – Veronika Deseniška, Ljubljana 

− 1929 – Naša beseda, Ljubljana 

− 1932 – Ciciban, Ljubljana 

− 1936 – Dela Otona Župančiča I., Ljubljana 

− 1936 – Dela Otona Župančiča II., Ljubljana 

− 1936 – Dela Otona Župančiča III., Ljubljana 

− 1938 – Dela Otona Župančiča IV., Ljubljana 

− 1938 – Duma, Ljubljana 

− 1945 – Zimzelen pod snegom, Ljubljana 

− 1948 – Izbrane pesmi, Ljubljana 

− 1948 – Veš, poet, svoj dolg?, Ljubljana 

− 1948 – Uganke, Ljubljana 

− 1950 – Izbrane pesmi Otona Župančiča, Ljubljana 

− 1950 – Dela Otona Župančiča V., Ljubljana 

− 1950 – Kanglica, Ljubljana 

− 1952 – Mehurčki, Ljubljana 
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− 1955 – Ciciban, Ljubljana 

− 1956 – Cicibanove pesmice, Ljubljana 

− 1956 – Pesmice, Ljubljana 

− 1956 – Mehurčki, Ljubljana 

− 1956 – Zbrano delo. Prva knjiga, Ljubljana 

− 1957 – Zbrano delo. Druga knjiga, Ljubljana 

− 1959 – Zbrano delo. Tretja knjiga, Ljubljana 

− 1961 – Ciciban, Ljubljana 

− 1961 – Duma, Ljubljana 

− 1961 – O domovina, Ljubljana 

− 1962 – Mehurčki, Ljubljana 

− 1963 – Izbrane pesmi, Ljubljana 

− 1966 – Črep – na tleh je lonček, Ljubljana 

− 1967 – Dela Otona Župančiča I.–V., Ljubljana 

− 1968 – Zbrano delo. Četrta knjiga, Ljubljana 

− 1969 – Kanglica, Ljubljana 

− 1970 – Mehurčki, Ljubljana 

− 1970 – Zbrano delo. Peta knjiga, Ljubljana 

− 1970 – Zimzelen pod snegom, Ljubljana 

− 1972 – Ciciban, Ljubljana 

− 1972 – Kanglica, Ljubljana 

− 1972 – Mehurčki, Ljubljana 

− 1972 – Zbrano delo. Šesta knjiga, Ljubljana 

− 1973 – Izbrane pesmi, Ljubljana 

− 1974 – Lahkih nog naokrog, Ljubljana 

− 1974 – Mehurčki, Ljubljana 

− 1975 – Uganke, Ljubljana 

− 1976 – Mlado brezje v mesečini, Ljubljana 

− 1977 – Izbrane pesmi Otona Župančiča, Ljubljana 
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2.2.4.1 Poezija za odrasle 

− 1899 – Čaša opojnosti 

− 1904 – Čez plan 

− 1908 – Samogovori 

− 1920 – V zarje Vidove 

− 1945 – Zimzelen pod snegom 

2.2.4.2 Otroške pesniške zbirke 

− 1900 – Pisanice 

− 1912 – Lahkih nog naokrog 

− 1915 – Sto ugank 

− 1915 – Ciciban in še kaj 

2.2.4.3 Dramska dela 

− 1924 – Veronika Deseniška 

 Predstavitev otroških pesniških zbirk Otona Župančiča 2.3

Mladinska književnost je naslovniška zvrst književnosti; njeno bistvo je umetniškost. Izhaja iz 

avtorjevega doživljanja otroštva, od nemladinske književnosti pa jo ločujejo oblikovne in 

vsebinske značilnosti (motivi, teme, žanri). Namenjena je predvsem bralcu do osemnajstega 

leta starosti, vendar tista najbolj kakovostna nagovarja tudi odraslega bralca, kar pomeni, da je 

naslovniško univerzalna. 

V okvir mladinske književnosti uvrščamo: 

− dela, napisana posebej za mladino; 

− dela, ki so bila napisana kot nemladinska književnost, a so v procesu recepcije postala 

mladinska; 

− priredbe in predelave del (Saksida, 2001). 
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Od Otona Župančiča dalje avtopoetike mladinske književnosti odražajo zanimiva pojmovanja 

bistva, posebnosti in branja mladinske književnosti. Avtor mladinskega besedila se namreč 

vživlja v otroka in čas otroštva. 

Osrednje značilnosti mladinskih del so humor, igrivost, zvočnost, otroška izkušnja in čudenje, 

obenem pa v njih lahko zaznamo tudi tabu teme oziroma nekakšne »male proteste«. Za 

povojno in predvsem za sodobno mladinsko književnost je bistvenega pomena pestrost vrst, 

motivov in tem, kar pomeni, da mladinske književnosti ne moremo strniti le na eno 

prevladujočo vrsto ali tematski sklop. 

Zanimivo je tudi avtorjevo prevzemanje otroškega pogleda na stvarnost. Perspektive, ki 

izhajajo iz ideološkega pojmovanja otroštva, izhajajo bodisi iz razkoraka bodisi iz zbliževanja 

z otroštvom. Slednje prinašajo različne podobe otroštva: otroštvo kot igra, realnost, možnost 

upora, čudenje, iracionalna razlaga sveta, spomin (Saksida, 2001) … 

Ko se je pojavil mladi Župančič, je književnost za otroke usmerjal Anton Kržič. Po 

Kržičevem mnenju naj bi dobra knjiga pospeševala vero, utrjevala značaj, obsojala greh, 

vzbujala domoljubje, kazala spoštovanje do staršev, učiteljev in vladarjev, širila koristno 

znanje, priganjala k delavnosti in skromnosti, razveseljevala pošteno srce, napisana naj bi bila 

v lepem jeziku in imela naj bi lepo zunanjo obliko ter njena izdaja naj ne bi bila predraga. 

Župančič je v prvih pesmih upošteval Kržičeve zahteve (Glazer, 2000). Pozneje se je 

Župančič v pesmih vse bolj odmikal od literarne tradicije in prišel v spor s katoliškimi 

literarnimi teoretiki. Ti so želeli refleksivnega pesnika, ki bi v svojih pesmih znal zatreti 

lastno naravo in socialno ter nacionalno idejo. Župančič pa je pred javnostjo umetniško 

svobodo branil tako, da je opisoval umetniško doživetje kot elementaren pojav, ki se mu ne da 

upreti niti ga voditi po vnaprej najdenih in opredeljenih resnicah (Zadravec, 1966).         

M. Idrizović je mnenja, da je v Župančičevi poeziji zajeta cela paleta doživljanja otrok. 

Župančič je dojel miselni in čustveni svet otroka, ponujal je igro, šalo, smeh in odganjal 

žalost. Otroke je vpeljeval v nova spoznanja in jim odkrival nove resnice. To je delal z 

ljubeznijo, upoštevanjem in s spoštovanjem otroške osebnosti. Pravi, da Župančičeva poezija 

sodi v vrh otroškega pesništva pri nas. S svojim čarom, z notranjim sijajem in izžarevanjem je 

v času svojega življenja in ustvarjanja ohranil vse lastnosti resnične umetnine, ki za tako velja 

še dandanes (Alagič, 2001). 
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Z. C. Pirnat opisuje Župančičevo poezijo kot vsebinsko zelo bogato in pestro. Oblika pesmi je 

dovršena v tolikšni meri, da je vsaka pesem zase drobna mojstrovina. Njegova metafora je 

preprosta in izvirna. V pesniških pridevkih, ki jih je črpal iz belokranjskega ljudskega izročila, 

se zrcalijo različni barvni odtenki in nežna tankočutnost. Pesnik je v pesem vnesel družinsko 

nežnost in lepoto pokrajine. V sproščenem tonu povzema vrsto folklornih motivov, katere s 

svojim občutkom za zvočnost besede in njenih odtenkov povzdigne na stopnjo visoke 

umetniške poezije. Skrbno izpiljena oblika, lahkotni slog in lep jezik so odlike, katere so mu 

prinesle ime nadarjenega in obetajočega pesnika (Alagič, 2001). 

Ena od velikih tem Župančičeve poezije nasploh je vera v prihodnost, katere nosilec je otrok. 

Pesnik namreč neodvisno od literarne tradicije neobremenjeno pojmuje otroka kot odraslim 

enakovrednega sooblikovalca življenja in znanilca radostnega zaupanja v prihodnost (Glazer, 

1999). 

In kot pravi Župančič (1911): »Resničen je tisti mnogo ponavljani izrek, da je iz slovstva za 

deco najboljše komaj dovolj dobro. Na drugi strani pa je tudi res, da je otrok najženialnejši 

čitatelj. To mislim tako, da gre s svojim instinktom vsaki knjigi, ki jo dobi v roke, naravnost 

do njenega jedra, kakor gre čebela vsaki cvetlici naravnost do medu« (str. 205). 

 Pisanice 2.3.1

Pisanice so Župančičeva prva pesniška knjiga za mladino, ki je izšla leta 1900 v času 

velikonočnih praznikov. Zbirka otroških pesmi zelo nazorno kaže mladega poeta, ko se še ves 

predaja igrivim doživetjem iz komaj minulega otroštva. Zbirka je dobila ime po belokranjskih 

pisanicah oziroma pirhih, s čimer je pesnik opozoril na svojo povezanost z rodno Belo 

krajino, kjer je preživljal mladost, na drugi strani pa nakazuje na slikovitost in pisanost 

motivov v njej. Župančičevi mladostni verzi so tako polni veselja, sonca, prekipevajočega 

občutja bohotne spomladanske rasti in otroške nagajivosti.  

V Župančičevih lahkotnih in spevnih pesmicah se vrstijo živahni prizori iz narave, 

belokranjske ljudske navade, ljubke otroške igrice in neprisiljene poučne zgodbice. V 

pesmicah najdemo tudi pravljične motive, iz nekaterih pa se že oglaša tudi pesnikova bolečina 

ob izseljevanju rojakov. Številne pesmice so tako vse do danes ohranile svojo očarljivost 

(Mušič, 2016).  
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Slika 5: Zbirka Pisanice                                                                                                  

(Mušič, 2016, str. 26) 

Pesnik je s svojo zgodnjo otroško poezijo dihnil v tedanje slovensko slovstvo za otroke pravo 

spomladansko razpoloženje. Ob njej so uživali tako otroci kot odrasli, zelo so jo cenili tudi 

Župančičevi literarni tovariši, in sicer Cankar, Murn in Kette. 

Župančičev jezik je preprost in brez nepotrebnega olepševanja, a je kljub temu slikovit. 

Njegova povezanost z domačo pokrajino se spet pokaže pri uporabi belokranjskih narečnih 

besed (Mušič, 2016).  

2.3.1.1 Motivi in teme 

− OTROKOV DOŽIVLJAJSKI SVET IN IGRA 

Pesmi v zbirki opevajo otroški doživljajski svet. Otroški lik nastopa predvsem v ljudskih 

otroških igricah. V pesmici Na kolenu deček sedi na konju in se igra z njim. Konja bi namreč 

rad pognal v log. Otrokom je blizu Pesem nagajivka, ker opeva otroški doživljajski svet. 

Otroci si hitro zapomnijo besedilo, saj je to zelo preprosto (Sodnik, 1998). 
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− ŽIVALSKI SVET IN PRIZORI IZ NARAVE 

Pesnik s številnimi prizori iz narave želi prebuditi čut za občudovanje njene lepote pri otrocih. 

Otroka hoče pripraviti do razmišljanja o povezanosti pojavov v naravi. Pesem Oblaka tako 

govori o pogovoru med dvema oblakoma. V pesmi Zarja so prikazane cvetlice, ki budijo 

zarjo. Pesmi s prizori iz narave so posebno žive in razgibane, med njimi je tudi pesem V 

gozdu. Včasih pesnik vnese v pesmi tudi svoja osebna občutja in spregovori o nemirnem 

hrepenenju po sreči ter o rahli življenjski melanholiji. Tako lahko v pesmih Večer na morju in 

Topol ob Savi začutimo razpoloženjski simbolizem. 

V pesmicah se pojavljajo tudi živali. V pesmi Na poljani srečamo metuljčke, v naravi pa se 

odvijata tudi basni Mačica in Ptica. V zbirki najdemo tudi dve pesmi, v katerih živali niso v 

naravi. To sta pesmi Zlata ptička in Vran.  

− BELOKRANJSKE LJUDSKE NAVADE IN NAVEZANOST NA DOMAČO 

POKRAJINO 

O belokranjskih šegah govori pesem Na Jurjevo. Jurjevanje je značilno belokranjsko obredje, 

s katerim so vaški otroci vsako leto simbolično prikazali vrnitev pomladi in želeli obilno 

letino. Pri jurjevanju dečki odenejo tovariša z mladim zelenjem, ga prevežejo s prožno trto in 

ga vodijo, ker sam zaradi zelenja ne vidi. V pesmi Na Jurjevo je prikazano dogajanje na vasi, 

kakršnega se spominja pesnik iz svojih otroških let. Pesem tako ni napisana z vidika odraslih, 

temveč so v središču otroci. Otrok nastopa v pesmi kot nosilec in znanilec sreče. 

Nekatere preostale pesmi obravnavajo vsakdanje življenje Župančičevih rojakov. V 

Belokranjski baladi je v ospredju skrb za družino, v pesmi Ajda pa boj za zemljo. 

− BELOKRANJSKO IZSELJEVANJE 

V nekaterih pesmih se javlja bolečina ob belokranjskem izseljevanju, in sicer ta motiv 

najdemo v pesmih Vzdih, Barčica, Mornar in Ločitev. Izseljevanje poteka po cestah (pesem 

Vzdih) ali z barko po morju (pesmi Barčica, Mornar in Ločitev). V pesmih je prikazano 

boleče poslavljanje od domačih ljudi in domače rodne zemlje (Sodnik, 1998). 
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− UKRAJINSKI MOTIVI 

V zbirki Pisanice najdemo tudi tri pesmi z ukrajinskimi motivi. V pesmih Veter, Bora in 

Večer pesnik opiše ukrajinsko pokrajinsko lepoto, v pesmih Bora in Veter pa je izpeto tudi 

bojevanje tamkajšnjih ljudi. 

− PRAVLJIČNI MOTIVI 

V zbirki so v nekaterih pesmih pravljični motivi, ki v otrocih zbujajo pravljično domišljijo. 

Takšna pesem je pesem O Indiji Koromandiji. Motiv Sneguljčice se pojavi v Župančičevi 

pesmi Sneguljčica, ki pa je napisana kot pravljica. 

− GROZLJIVI MOTIVI 

V Pisanicah najdemo tudi grozljive motive, kar je sicer ena od značilnosti ljudskega izročila. 

V Belokranjski baladi tako črni vran s krakanjem kliče smrt, na koncu pesmi pa se ta osebno 

pojavi. Pesem Vran je zaradi svoje grozljive tematike za otroke težje razumljiva. 

− NEPRISILJENO POUČNE ZGODBICE 

Pesnik skuša v pesmih na nevsiljiv način vzgajati otroke za življenje. Tako skuša v pesmi 

Kanglica zbuditi v otrocih skrb za bližnjega, v pesmi Mak svari otroke pred ošabnostjo in 

domišljavostjo, s pesmijo Žarki želi otroke odvrniti od lenobe in zaspanosti. Zanimiva pa je 

tudi pesem Pripovedka o nosku, ki poučno govori o tem, da ni lepo in je brez vsakršne koristi, 

če lažemo, saj slej ko prej resnica vedno pride na dan (Sodnik, 1998). 

 Lahkih nog naokrog 2.3.2

Župančičeva druga pesniška zbirka za otroke z naslovom Lahkih nog naokrog je izšla konec 

leta 1912 (Mušič, 2016).  
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Slika 6: Zbirka Lahkih nog naokrog                                                                              

(Mušič, 2016, str. 40) 

Pesmice iz pesnikove druge zbirke za otroke so nastale še v času pesnikovega učiteljevanja na 

gradu Kissleg na Nemškem. Ljubljanski založnik Schwentner ga je takrat namreč prosil, če bi 

mu prevedel verze iz nove nemške slikanice, ki jo je želel izdati. Po podrobnejšem ogledu slik 

Gertrude Caspari in po prebiranju verzov Heinricha Meiseja, Župančič s slikanico sploh ni bil 

zadovoljen. To ga je spodbudilo, da je k slikam nemške slikanice napisal svoje pesmi. Tako 

so otroci v pesnikovi rodni zemlji nekaj let pozneje dobili v roke slikanico z izvirnimi 

slovenskimi besedili. Pesmice so bile namenjene najmlajšim v predšolski dobi in na začetku 

ljudske šole, zato številne ponazarjajo igrače in igre z njimi – možiček kopitljaček, papirnati 

zmaj, mehurčki iz milnice; spet druge pa na igriv način govorijo o otrokom najbolj znanih in 

ljubih domačih živalih – tatinski kužek, čebljava goska, plavajoče račke …  

Pesmice so ljubke besedne igrice, iz katerih se iskri pesnikova domišljija. V nekaterih 

Župančič vzbuja v otrocih smisel za šalo in vedrost, v drugih jih uči spoznavati in ljubiti 

domovino. Posebna odlika zbirke Lahkih nog naokrog sta barvit pesniški jezik in očarljivo 

igriva pesnikova domišljija (Mušič, 2016). 
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Pesnikov jezik se v drugi zbirki približa otroški govorici. Skozi narečne izraze je ponovno 

čutiti belokranjsko govorico, Župančič pa je uporabil tudi nekatere starinske besede (Mušič, 

2016). 

2.3.2.1 Motivi in teme 

− OTROKOVA IGRA IN NJEGOV DOŽIVLJAJSKI SVET 

V celotni Župančičevi zbirki Lahkih nog naokrog so v ospredju otroci in njihova vsakdanja 

igra. Župančič se v pesmicah živo spominja, kako se je kot otrok rad igral z drugimi otroki, 

igračami in živalmi. V pesmicah, med katerimi je veliko tudi takšnih s šaljivo noto, se vidi 

otrokova zavzeta igra z otroškimi igračami.  

− ŽIVALSKI SVET IN NARAVA 

Otroci so v svojo igro vključevali živali, ker so se radi igrali z njimi. V pesmih so velikokrat 

omenjene živali in ob tem lahko začutimo otrokovo ljubezen do živali. Te pesnik v svojih 

pesmih omenja na šaljiv način. Zajček, kužek, opica, prašiček, labod in ostale živali v mladem 

bralcu zbujajo smisel za šalo in vedrost.  

− ZGODOVINA 

Župančič se je v pesmih druge otroške zbirke dotaknil tudi domačih krajev in domovine, ki še 

ni bila svobodna. V otrocih je s pesmimi vzbujal ljubezen do domovine in skrb za njene 

ogrožene dele. Pesnik v nekaterih pesmih omenja tudi junake iz slovenskih in srbskih ljudskih 

pesmi, kot sta kralj Matjaž in kraljevič Marko (Sodnik, 1998). 

 Sto ugank 2.3.3

Župančičeva zbirka Sto ugank je kot samostojna knjiga izšla v septembru leta 1915 s prvotno 

daljšim naslovom Sto ugank – tristo zadrg, tristo zank (Mušič, 2016). 
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Slika 7: Zbirka Sto ugank                                                                                               

(Mušič, 2016, str. 42) 

Uganke so bile pesnikova priljubljena literarna zvrst, ki jih je začel pisati že zelo zgodaj, prvi 

skromnejši primeri so tako nastali v njegovih gimnazijskih letih. Zbirka ugank je prava mala 

zakladnica bistroumnih jezikovnih in miselnih igric, v katerih se mora mladi bralec skozi 

odlično nastavljene »zadrge« in »zanke« prebiti do pravilnih rešitev. V teh mojstrskih 

pesniških prispodobah je pesnik s pomočjo izbranih besed in nenavadnih besednih zvez 

duhovito ponazoril ali različne predmete in pojave iz narave in podeželskega življenja, ali 

predmete in pojme, ki zaradi svojih posebnih značilnosti že od nekdaj spodbujajo otroško 

radovednost. 

Uganke so v zbirki razporejene po tematskih sklopih. Uvodne od 1. do 18. obravnavajo 

naravo na podeželju, polje in drevesa; uganke od 19. do 46. skrivajo v sebi rešitve o kmečki 

domačiji, živalih in opravilih; od 47. do 50. so uganke povezane s cerkvijo in z verskimi 

obredi; v ugankah od 51. do 90. so v ospredju svetlobni pojavi in nebesna telesa; v zadnjih od 

91. do 100. pa sta navzoči primorska pokrajina in misel na domovino (Mušič, 2016). 

Uganke so po obliki aforistično kratke kitice z dvema do štirimi stihi v različno razgibanih 

ritmih. Reči, stvari in pojavi vedno nastopajo poosebljeno, nazorno in živahno. Nekatere 

uganke so za otroke lahko rešljive, spet druge zahtevajo od njih več miselnega napora, kar 
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precej pa je med stotimi Župančičevimi ugankami takih, ki so za mlade glavice prezahtevne in 

so jih sposobni razvozlati šele odrasli bralci (Mušič, 2016). 

V zbirki ugank je pesnik uporabil preprost jezik, mestoma se pojavljajo tudi starinske besede, 

narečni izrazi in ljubkovalne pomanjševalnice (Mušič, 2016). 

2.3.3.1 Motivi in teme 

− OTROKOV DOŽIVLJAJSKI SVET 

Župančič je z izbranimi besedami ponazoril različne predmete in pojave, ki so otroku blizu. 

Čeprav je želel pesnik na čim bolj preprost način sestaviti uganke in jih tako približati 

otrokom, je kar nekaj takšnih, ki jih otroci težje rešijo. 

− ŽIVALSKI SVET IN NARAVA 

V ugankah so najbolj zastopani motivi iz živalskega sveta in narave. Zbirka tako vsebuje 

polno ugank, ki imajo za rešitev pojme, povezane s poljem, z drevesi, nebesnimi telesi, 

morjem, živalmi … 

− NAVEZANOST NA DOMAČO POKRAJINO 

Župančičevo povezanost z domačo Belo krajino zasledimo tudi v rešitvah ugank. Tako lahko 

najdemo motive postovke, zimzelena in Zelenega Jurija, ki so značilni za belokranjsko 

področje, skrite v pesnikovih ugankah. 

− KRAS 

V zbirki se pojavi tudi motiv obmejnega Krasa (Sodnik, 1998). 

− NEPRISILJENO POUČNE UGANKE 

Že v Pisanicah je želel Župančič s pomočjo pesmic otroke na nevsiljiv in neprisiljen način 

vzgajati. Tudi z zbirko ugank je hotel doseči isti smoter. Uganka kot taka je zelo kratko 

besedilo in je za bralca začetnika primernejša od pesmi in proznih besedil. Župančič je uganke 
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napisal na zelo pretkan in duhovit način. Z uganko zavajamo tistega, ki išče njeno rešitev. Ta 

mora iz ustreznega opisa ugotoviti in prepoznati stvar ali reč, ki se skriva v uganki. Otroci 

tako spoznavajo nove in nenavadne lastnosti že znanih predmetov. Ob reševanju ugank se 

tako lahko zelo zabavajo, obenem pa je ta dejavnost tudi zelo poučna. Otroci lahko 

spoznavajo čisto nove in njim neznane besede, kot so npr. strnišče, monštranca, klopotec ipd. 

Tako si nezavedno in na povsem neprisiljen način bogatijo besedni zaklad (Sodnik, 1998). 

 Ciciban in še kaj 2.3.4

Župančičeva peta in s tem zadnja pesniška zbirka za otroke Ciciban in še kaj je izšla konec 

leta 1915. Vse poznejše izdaje imajo skrajšan naslov Ciciban, čeprav naj bi se prvotno zbirka 

imenovala Meh za smeh. Po zbirki Ciciban in še kaj Župančič ni objavil nobene nove 

pesniške zbirke za otroke (Mušič, 2016).  

 

Slika 8: Zbirka Ciciban in še kaj                                                                                    

(Mušič, 2016, str. 43) 

Ciciban je zagotovo pesnikova najbolj znana knjiga in ena najbolj priljubljenih pesniških 

zbirk, kar jih je kdaj koli izšlo na Slovenskem. Zbirko Ciciban in še kaj lahko primerjamo le z 

njegovimi najboljšimi pesniškimi zbirkami, saj po umetniški dovršenosti presega vse druge 

pesnikove knjige za otroke. S Cicibanom se je Župančič dvignil v sam vrh slovenske 
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mladinske poezije in tako mladini ustvaril junaka, ki se po priljubljenosti lahko kosa z junaki 

iz svetovne mladinske književnosti (Mušič, 2016). 

Zbirka je izšla med dvema osrednjima Župančičevima pesniškima zbirkama, med Samogovori 

in V zarje Vidove, ter je tako svojevrsten dokument iz pesnikove moške dobe in dragoceno 

pričevanje o tem, kako vsestransko bogato je bilo takrat njegovo duševno življenje. 

Župančič je ime za svojega pesniškega junaka našel v Srpskem rječniku Vuka Karadžića, v 

katerem je zapisana tudi ljudska uganka o Cicibanu in Cicibanici. Ime zbuja pomanjševalni 

vtis in zvočno igrivost, zato se je pesnik odločil, da ga uporabi v svojih pesmih. 

Spodbude za svoje najboljše otroške pesmi je Župančič dobil v domačem družinskem 

življenju, saj je ob ženi Ani in prvorojencu Marku prvič doživljal toplino lastnega ognjišča, 

spoznaval globlji smisel družinskega življenja in ponovno odkrival lepote otroškega sveta. In 

bolj kot je bil čas vojne surov, bolj se je pesnik vračal k prvinskim doživetjem iz mladosti. 

Vse bolj ga je mikal svet otroške preprostosti in dobrote. 

Pesmice o dobrosrčnem Cicibanu, kot so Ciciban in čebela, Kadar se Ciciban joče, Mehurčki, 

Ciciban – Cicifuj, Ciciban zaspi itn. so v pesnikovi domišljiji nastale v trenutkih njegove 

največje notranje sproščenosti. Župančič se je v teh drobnih pesniških biserih mojstrsko 

približal otrokovemu mišljenju in čustvovanju ter načinu izražanja. Zaradi tega je lahko 

otrokom na tako nevsiljiv in prepričljiv način spregovoril o nekaterih temeljnih vrednotah, kot 

so resnicoljubnost, dobrota, ljubezen do matere, do domače besede in do domovine. 

Župančič si je nekatere pesmice zamislil kot gibalne igrice (Dedek Samonog, Postovka), v 

nekaterih pesmih naj bi otroci posnemali različne glasove, kot so žabje regljanje, ščebetanje 

vrabcev, medvedje brundanje, potrkavanje zvonov in kroparske žebljarje. V zbirki Ciciban in 

še kaj najdemo tudi šaljivke, uspavanke in poučne pesmi. Vse Župančičeve pesmi skupaj pa 

sestavljajo nadvse barvito podobo otroškega sveta, v katerem je prvinsko še vse čisto in 

nedolžno (Mušič, 2016). 

Veličina pesnikovega duha se kaže ravno v tem, kako tenkočutno se je odzival najbolj skritim 

vzgibom otrokove notranjosti. Nikoli ni bil v zadregi, kako naj nekaj pove, da bi ga otroci 
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razumeli. V tej zbirki je sproščeno privrelo na dan tisto, kar je že od mladosti nosil v sebi, in 

si našlo ustrezno pesniško obliko, ki je odpirala poti do mladih bralcev (Mušič, 2016). 

Jezik spet vsebuje nekaj narečnih izrazov, drugače je preprost. Nekaj je tudi metafor, ki pa so 

enostavne, barvite in nazorne. Pesnik uporabi veliko pristnih ljudskih rečenic, kot sta fant od 

fare, židana volja itd. Njegova pesniška beseda ni vzvišena ali karajoča, temveč je zmeraj 

človeško topla in pretkana z vedrim humorjem (Mušič, 2016). 

2.3.4.1 Motivi in teme 

− OTROKOVA IGRA IN NJEGOV DOŽIVLJAJSKI SVET  

V Župančičevih pesmih je glavna literarna figura otrok, saj ga je pesnik postavil v samo 

središče dogajanja. Svet odraslih se sicer pojavi v eni od pesmi, a je potisnjen na sam rob 

dogajanja. V zbirki so pesmi, ki otroka opisujejo. Primer je pesem Kadar se Ciciban joče, v 

kateri pesnik opisuje, kako Ciciban joka in predlaga, kako bi ga spravili v smeh. Pesem, kjer 

se pojavi dvogovor med otrokom in odraslim, je Ciciban posluša očetovo uro. Ciciban 

radovedno postavlja očetu raznorazna vprašanja o njegovi uri, oče pa mu odgovarja. Pojavlja 

se tudi dialog med otrokom in živaljo, in sicer v pesmi Ciciban in čebela. Pesnik skozi živ 

pogovor med otrokom in poosebljeno živaljo brez kakršne koli graje hoče, da otrok ostane 

sproščen in razigran, vendar naj bo tudi pošten in odkritosrčen. 

Župančičeve pesmi so polne otroške igre. V pesmi Otroci spuščajo mehurčke srečamo 

otroško sproščenost pri igri. Pesem Dedek Samonog je mišljena kot gibalna igra, pri kateri 

otrok, ki ima vlogo dedka Samonoga, skače po eni nogi sredi kola. Kolaši v kolu pojejo 

pesem in pri zadnji besedi stopi dedek Samonog na obe nogi, kolaši pa skrčijo eno nogo. Kdor 

zamudi, je naslednji dedek Samonog. Tudi pesem Postovka je mišljena kot gibalna igrica. 

Otrok, ki oponaša postovko, mora pokazati vse tri načine, na katere postovka leti (Sodnik, 

1998). 

− ŽIVALSKI SVET IN PRIZORI IZ NARAVE 

V nekaterih pesmih so v središče dogajanja postavljene živali. Primeri takšnih pesmi so 

Lisica, Žabe, Postovka, Vrabci in strašilo, Veverica, Ciciban in čebela, Medved z medom, 
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Stari medo itd. Pesem Žabe je zanimiva zaradi zaskrbljenosti žab, ker od nikoder ni 

odrešilnega dežja. Kljub zaskrbljenosti pa ohranijo upanje, da se bo na koncu vse dobro 

končalo. V pesmi Vrabci in strašilo se razposajeni vrabčki nič ne bojijo smešnega strašila na 

polju (Sodnik, 1998). 

V Župančičevih pesmih je pokrajina barvita in cvetoča, prepojena z opojnimi vonjavami in 

obrobljena z zelenimi griči. Čez sončno pokrajino teče bister potoček, sredi nje pa se igra in 

razposajeno teka srečni in radovedni Ciciban. V pesmi Breza in hrast je prikazan čudovit 

kontrast iz narave, kjer lepoti tenkorasle breze stoji nasproti hrast, ki ga mršijo viharji. 

− BELOKRANJSKE LJUDSKE NAVADE 

Tudi v zbirki Ciciban in še kaj se pojavi tematika pesnikove domače pokrajine. V pesmih 

Veseli koledniki, Žalostni koledniki in Častitljivi koledniki Župančič opiše ljudsko šego, ki se 

imenuje koledovanje. Belokranjska ljudska navada se pojavi tudi v pesmi Zeleni Jurij, ki je 

simbol znanilca sreče in življenjske radosti. 

− DOMOVINSKE PESMI 

Pesnik je otroke v pesmih že zelo zgodaj začel učiti o ljubezni do domovine. V pesmi Zeleni 

Jurij hoče Jurij oditi iz domačega kraja na pusta koroška polja, a ga otroci svarijo, da mu bo 

žal, če bo odšel. Mladina odhaja tudi v pesmi Pomladna ladja, s seboj pa bo vzela nagelj in 

rožmarin kot spomin na domačo grudo ter ptičko z gnezdom, da ji bo pela slovenske pesmi. 

− FILOZOFSKE PESMI 

Župančič je v pesmih spregovoril tudi o bolj zapletenih in težavnih vprašanjih. Zanimalo ga 

je, kaj je tisto, kar nas vodi v življenju, in po čem se lahko ravnamo, kadar smo v težavah. 

Takšna pesem je pesem Naše luči in v njej se sprašujemo, kaj so naše luči. Ciciban je tisti, ki 

odgovarja, da so naše luči sonce, mesec, ogenj, beseda in duh. Pesem je za mlajše sicer težje 

razumljiva, a je pesnik zaupal otrokovi intuiciji, da bo navkljub svoji neizkušenosti odkril 

resnico in povedal pravo besedo. Med pesmi s filozofsko temo sodi tudi Ciciban posluša 

očetovo uro, kjer je otroku napovedana zlata prihodnost (Sodnik, 1998). 
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− ŠALJIVE PESMI 

V zbirki je veliko šaljivih pesmi. V pesmi Povabilo pesnik s prijetnim humorjem vabi stare 

prijatelje na zabavo in na duhovit način pove, kaj vse je pripravljeno za njih. S smehom 

namreč premaguje zadrego pomanjkanja v času vojne. V pesmi Zlato v Blatni vasi se pesnik 

posmehuje nespametnim ljudem, ki ne znajo izkoristiti tega, kar jim je na voljo. 

− USPAVANKE 

V zbirki se srečamo z dvema uspavankama, in sicer sta to pesmi Uspavanka in Ciciban zaspi. 

V pesmi Uspavanka pesnik otroka s pomočjo dveh angelov zaziba v svet sanj, v pesmi 

Ciciban zaspi pa opiše, kako narava zagotavlja varno zavetje Cicibanu. 

− NEVSILJIVO VZGOJNE IN POUČNE PESMI 

Župančič svojega malega junaka na nevsiljiv način vzgaja in poučuje. V pesmi Ciciban – 

Cicifuj ptička nekega jutra ne pozdravi Cicibana, temveč ga zasmehuje. Ciciban spozna, da je 

res Cicifuj, ker si je pozabil umiti roke. Pesem tako v otroku na zabaven način budi skrb za 

osebno higieno. 

V pesmi Lenka je Lenka tista razigrana šaljivka, ki samo počiva, se sprehaja in nič ne dela. 

Vse delajo predmeti sami; peč se sama zakuri, igla sama šiva in metla sama pometa. S to 

pesmijo Župančič smeši lenobo in na nevsiljiv način uči otroke delavnosti in marljivosti. 

Ciciban je v pesmi Ciciban in čebela predstavljen kot razposajen in nagajiv otrok, vendar sta 

mu razposajenost in nagajivost oproščeni, ker je resnicoljuben in odkrit. Čeprav si je strgal 

hlače, kriči in nagaja, je Ciciban fant od fare, ker ne laže, ampak govori resnico. 

V pesmih Veseli koledniki, Žalostni koledniki in Kadar se Ciciban joče pesnik otroke odvrača 

od čemernosti in cmeravosti. K bolj radostnemu in pogumnejšemu gledanju na življenje 

otroka navaja v pesmi Pastirčki, saj slabim časom vedno sledijo boljši. 

V pesmi Mehurčki sta prikazana Cicibanova mama, ki vsako noč bedi nad njim, in oče, ki 

gara in dela zanj. Tudi v pesmi Uspavanka pesnik v Cicibanu nevsiljivo spodbuja hvaležnost 

in ljubezen do staršev, ki ga varujejo in skrbijo zanj (Sodnik, 1998).  
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 Govorni razvoj in spodbujanje le-tega v vrtcu 2.4

Govor je za človekov razvoj ključnega pomena, saj gre za oblikovanje človeka kot 

posameznika (individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacij z okolico 

(družbena funkcija govora). 

V literaturi obstaja mnogo definicij, ki skušajo opredeliti, kaj je to govor. Izpostavila bom le 

nekatere, ki jih je v svojem delu navedla Ljubica Marjanovič Umek. 

R. Titone pravi, da je govor sestavljena sposobnost ali skupek sposobnosti fiziološko-

psihološke narave, ki so funkcionalno tako organizirane, da bi prenašale sporočila. 

S. Vasić definira govor kot obliko človekovega naučenega vedenja, ki služi lastnemu 

izražanju in komuniciranju. Govor je pomemben dejavnik v razvoju osebnosti in pri 

socializaciji.  

V priročniku za vzgojitelje »Govor u predškolskoj ustanovi« so francoski avtorji P. Brunet, 

M. Page in R. Joly govor definirali kot mentalno sposobnost, ki človeku omogoča, da v 

komunikaciji uporablja organizirane simbolne sisteme, kot je jezik. 

Jezik po navadi definiramo kot socializiran sistem simbolov, govor pa je individualen in 

konkreten. Jezik sestoji iz vsebine, ki jo proučuje semantika, in iz oblike, ki jo proučuje 

gramatika. Poleg tega pa ima vsak jezik še besednjak oziroma besedni zaklad (Marjanovič 

Umek, 1990). 

 Predjezikovno obdobje 2.4.1

Predjezikovno obdobje je prvo obdobje v govornem razvoju, ki poleg zgodnjega zaznavanja 

in razumevanja govora vključuje še jok, vokalizacijo, bebljanje in naključna posnemanja 

glasov brez razumevanja njihovega pomena. Otrok v tem prvem obdobju s pomočjo joka, 

prvih glasov in bebljanja preizkuša in razvija svoj govorni aparat ter na ta način sporoča svoje 

potrebe in čustva. Gre za obdobje, za katerega je značilna raba glasov, ki niso besede. 

Dojenčki v prvem letu starosti vedno natančneje posnemajo izgovarjavo glasov, ki jo slišijo 

od ljudi okoli sebe. S svojimi gestami in s tonom glasu sporočajo svojo željo po vključitvi v 
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komunikacijo z drugimi. Kombinacije njihovih glasov so čedalje bolj podobne besedam, ki jih 

govorijo odrasli. Za otrokov govorni razvoj je že v tem obdobju pomembna zgodnja 

komunikacija med odraslo osebo in otrokom (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

2.4.1.1 Zgodnje zaznavanje in razumevanje govora 

Že nekaj minut po rojstvu se novorojenčki obračajo za človeškim glasom, kar pokažejo z za 

izražanje čustev značilnimi izrazi na obrazu. Otroci naj bi tako imeli prirojeno sposobnost 

čustvenega ''dialoga'' z drugo osebo. Novorojenčki že prepoznajo ritem, intonacijo in vzorce 

glasov maternega jezika. Ritem jezika, ki ga novorojenčki poslušajo, ni določen le z 

jezikovno strukturo materinščine, ampak tudi s specifičnim načinom, kako odrasla oseba 

govori otroku, npr. uporablja veliko samoglasnikov, ponavljanja, vprašanj z rastočo 

intonacijo, dvigovanja in spuščanja višine in moči glasu. 

Dojenček prej razume, kot rabi govor. Nekateri avtorji na podlagi svojih raziskav ugotavljajo, 

da dojenčki prepoznajo določene zveze glasov, ki jih slišijo pogosto, še preden so jim 

sposobni pripisati določen pomen. Dojenčki tako že razlikujejo posamezne skupine glasov 

med seboj in so občutljivi na mnoge razlike v glasovih, ki jih odrasli, ki govorijo isti jezik kot 

otrok, sploh ne zaznavajo ali razlikujejo. 

Da otrok razume govor, mora kontinuirano valovanje zvoka v govoru, ki ga sliši v svojem 

okolju, razdeliti na zloge, besede in stavke. Približno že en mesec stari novorojenčki so 

sposobni kategorialnega zaznavanja, kar kaže na to, da je govor prirojena sposobnost, 

univerzalna za otroke iz različnih jezikovnih okolij in kultur. Otrok tako sliši razliko med 

različnimi fonemi in v zgodnjem otrokovem govornem razvoju je večina fonemov 

samoglasnikov. Pozneje se soglasniki kombinirajo s samoglasniki in nastajati začenjajo zlogi, 

kot so ba, ga, pa, na, ma (Marjanovič Umek idr., 2006)…  

2.4.1.2 Izgovarjava prvih glasov 

Otrokove sposobnosti vokalizacije so ob rojstvu in v prvem mesecu življenja omejene na jok, 

gruljenje, cviljenje, cmokanje in vzdihe. Jok novorojenčka je tako edino sredstvo 

komunikacije, s katerim nekaj sporoča. Ločimo tri načine joka, in sicer otrok z jokom izraža 

lakoto, jezo ali bolečino. Odrasli sklepajo o pomenu otrokovega joka na podlagi konteksta, v 
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katerem se ta pojavi, saj o vzroku razmišljajo v povezavi z določeno situacijo (Marjanovič 

Umek idr., 2006). 

Pri dveh do šestih mesecih dojenček vokalizira tako, da kombinira soglasnik in samoglasnik, 

npr. ba, ga, pa … Po petem oziroma šestem mesecu preide v fazo bebljanja in njegova 

vokalizacija je celovitejša, govori npr. mama, papa … Pri bebljanju gre za pogosto in ritmično 

ponavljanje manjše skupine glasov. Ritem in glasovi, ki so značilni za dojenčkovo bebljanje, 

predstavljajo glasove, ki so pogosti v njegovem maternem jeziku. 

Na zgodnje gruljenje in bebljanje otrokovo socialno okolje nima vpliva, saj enako kot slišeči 

vokalizirajo tudi gluhi otroci. Model govorjenja staršev tako nima nobenega pomena za 

otrokovo zgodnjo vokalizacijo, saj dojenčki v svojem okolju ne slišijo bebljanja. 

Pri desetih do enajstih mesecih dojenček kombinira več nerazumljivih ''besed'' in jih izraža z 

deklarativnimi, vprašalnimi in vzklikajočimi oblikami. Na ta način beblja v ''stavkih.'' Po 

mnenju nekaterih avtorjev desetmesečni dojenček že namerno posnema glasove, ki jih sliši v 

govoru odraslih, čeprav še ne razume njihovega pomena. 

2.4.1.3 Neverbalne reakcije in geste 

Dojenček v drugi polovici prvega leta starosti pri komunikaciji uporablja bodisi 

protodeklarativne geste bodisi protoimperativne geste. S protodeklarativnimi gestami želi 

usmeriti pozornost na predmete in dejanja, s protoimperativnimi pa želi vzbuditi pozornost 

neke druge osebe, da bi z njo navezal stik. Dojenčkove kretnje in geste spremlja neposreden 

očesni stik z osebo, s katero komunicira, pozneje se očesnemu stiku pridružijo še različne 

oblike vokalizacije. 

Malček po prvem letu starosti z gestami prikazuje tudi simbole za predmete in dejavnosti, npr. 

razširi roke in s tem sporoča, da je letalo. Več avtorjev je ugotovilo pomembno povezavo med 

razvojem simbolnih gest in govorne kompetentnosti, saj gre za tesno povezanost z razvojem 

otrokovega simbolnega predstavljanja. Pri otrokovem razvoju komunikacije s pomočjo 

kretenj in gest je pomembno, da se oseba, ki so ji geste namenjene, nanje tudi odziva, npr. da 

predmet, ki ga otrok pokaže, ustrezno poimenuje (Marjanovič Umek idr., 2006). 
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 Jezikovno obdobje 2.4.2

2.4.2.1 Raba prvih besed 

Prvo besedo L. Marjanovič Umek označi kot skupino glasov, ki jih otrok izgovarja in ima 

pomen. 

Po M. Whitehead naj bi obstajali trije kriteriji, ki določajo prvo besedo, in sicer:  

− otrok to besedo uporablja spontano; 

− otrok z besedo stalno označuje isti predmet, osebo ali dejavnost; 

− beseda je znana tudi odrasli osebi, ki komunicira z otrokom v različnih situacijah. 

Večina otrok spregovori v starosti med dvanajstim in dvajsetim mesecem. V obdobju, ko je v 

otrokovem besednjaku od nič do deset besed, gre za besede, s katerimi otrok oponaša 

oglašanje živali, predmetov ali ljudi, ki so mu blizu. Prve otrokove besede najpogosteje 

označujejo predmete iz njegovega neposrednega okolja, npr. mama, avto, muca … Med njimi 

so tudi nekatere preproste izjave, s katerimi otrok odraslo osebo prosi za pomoč, npr. daj, ven, 

ja in ne … Prve otrokove besede so si podobne ne glede na kulturo in jezik, poimenujejo pa 

predvsem družinske člane, predmete, živali, hrano, dele telesa, socialno rutino ali pa gre le za 

preproste ukaze. V otrokovem zgodnjem besednjaku redko slišimo besede, ki poimenujejo 

predmete in prostore, katerih sam ne uporablja oziroma mu niso blizu. Otrok na tej stopnji 

govornega razvoja še vedno uporablja simbolne geste v povezavi z besedami. Med prvim in 

drugim letom otrok pogosto uporablja eholalije oziroma večkrat ponovi eno besedo. 

K. Nelson pravi, da je v otrokovem zgodnjem besednjaku več tistih besed, ki jih skupaj s 

starši ali drugimi odraslimi rabijo pri vsakodnevnih rutinskih dejavnostih. Dalje opisuje dve 

skupini otrok, za prvo skupino je značilna raba referenčnega sloga govora, za drugo pa raba 

socialno-ekspresivnega sloga govora. Za rabo referenčnega sloga govora je značilno, da v 

otrokovem zgodnjem besednjaku prevladujejo samostalniki, saj ga v obdobju usvajanja prvih 

besed zanimajo predvsem predmeti iz njegovega okolja. V zgodnjem besednjaku otrok, za 

katere je značilna raba socialno-ekspresivnega sloga govora, pa pogosteje najdemo besede, ki 

označujejo socialne in čustvene odnose ter interakcije z drugimi osebami (Marjanovič Umek 

idr., 2006). 
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Obseg otrokovega besednega zaklada zelo hitro narašča po osemnajstem mesecu in nekateri 

avtorji menijo, da začne otrok tvoriti dvobesedne izjave takrat, ko je v njegovem besednjaku 

od petdeset do sto besed. E. Bates in J. C. Goodman govorita o dveh pomembnih skokih v 

razvoju otrokovega besednjaka. Prvi naj bi se pojavil med šestnajstim in dvajsetim mesecem, 

drugi pa med štiriindvajsetim in tridesetim mesecem. V teh obdobjih naj bi se obseg 

otrokovega besednjaka povečal tudi za nekaj besed dnevno. S porastom besednjaka se hitro 

razvija tudi otrokovo govorno razumevanje, zato otrok iz govora drugih pridobiva čedalje več 

informacij. Omeniti velja še, da ne dosegajo vsi otroci skokov v razvoju besednjaka pri istih 

starostih. 

Otroci v govoru odraslih besede slišijo kot dele večbesednih izjav in ne kot samostojne 

besede, izolirane od drugih. Otroci najpogosteje slišijo nove besede v socialnih interakcijah z 

odraslim, ki govor uporablja zato, da usmeri otrokovo vedenje, zadovolji njegove želje, 

opisuje pretekle, prihodnje in sedanje dogodke ter otroku kaj predlaga. Otroci usvajajo besede 

preko zapletenih in zahtevnejših izjav, ki jih slišijo v svojem okolju, na pomen usvojenih 

besed pa sklepajo iz konteksta socialnih situacij, v katerih jih posamezniki uporabljajo. 

2.4.2.2 Pomen otrokovih prvih besed 

Uporaba in pomen otrokovih prvih besed sta težko primerljiva z uporabo in pomenom istih 

besed pri odraslih. Od obdobja, ko otrok spregovori, pa vse do starosti dveh let in pol, so 

odmiki od standardnega pomena najbolj pogosti (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Otroci največkrat razširijo pomen ene besede tako, da z njo poimenujejo celotno skupino 

predmetov ali pojavov, ki so si med seboj podobni. Tako beseda dobi preširok pomen, kar 

pomeni, da otrok v zgodnjem razvoju govora uporablja eno besedo za poimenovanje večjega 

števila predmetov, ljudi in dejavnosti, kot jih sicer označuje posamezna beseda. Tako lahko 

beseda avto otroku predstavlja tovornjake, avtobuse, nakupovalne vozičke in ne le osebnih 

avtomobilov. Samostojnim besedam, ki jih otrok uporablja v širšem smislu in ne samo za en 

predmet ali osebo, ampak z njimi izraža celotno misel, pravimo holofraze. Otrok najpogosteje 

rabi besede v preširokem pomenu, ki ima temelje v zaznavni podobnosti predmetov, npr. v 

obliki, velikosti, načinu gibanja … Tako lahko pomarančo, luno, frnikolo in oreh poimenuje 

tudi žoga, saj so naštete stvari okrogle kot žoga. Pomemben učinek na razširjanje pomena 

besed ima tudi podobnost v delovanju stvari in reči, ki otroka vodijo k oblikovanju pomena, 
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npr. beseda avto predstavlja vse ''vozeče se'' predmete. Da so holofraze razumljive tudi 

odraslim, največkrat prispevata sama izbira posamezne besede in kontekst, v katerem jo otrok 

izgovori (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Otrok lahko v zgodnjem razvoju govora uporablja besede, ki označujejo ožjo skupino 

predmetov ali dejavnosti, kot jih posamezna beseda označuje sicer, kar pomeni, da gre za 

zoženi pomen besed. Pri zoženem pomenu besede ima določena beseda za otroka ožji pomen 

kot za odraslega, npr. otrok lahko ob besedi muca razume, da gre le za njegovo mačko. 

Malčki namreč v zgodnjem razvoju govora uporabljajo določene besede ali izjave v ozko 

omejenih kontekstih in jih ne posplošijo kot odrasli. Ravno zaradi tega tudi uporabljajo 

pogosteje besede v preozkem kot v preširokem pomenu, a je malčkova raba besed v 

preširokem pomenu bolj opazna. Odrasli hitreje opazimo, če malček z besedo kuža poimenuje 

mačko in tako uporabi preširok pomen te besede. Če pa malček besedo kuža uporabi v 

preozkem pomenu in z njo poimenuje samo svojega psa, je to za nas odrasle mnogo manj 

moteče in opazno (Marjanovič Umek idr., 2006). 

 Poznejši govorni razvoj predšolskega otroka 2.4.3

Ko otrok usvoji tvorjenje dvobesednih stavkov, se začne njegov govor intenzivno razvijati v 

vse smeri. Otrok je natančnejši pri uporabi govornih glasov in sestavlja različne stavčne 

strukture ter razvija pomen svojih besed. Otrokov besednjak se namreč v starostnem obdobju 

od enega leta in pol do štirih let in pol zelo hitro razvija, vzporedno s kopičenjem in z 

bogatenjem otrokovega besednega zaklada pa se razvijata tudi struktura in semantika 

(Marjanovič Umek, 1990). 

2.4.3.1 Pomen in struktura stavka 

Otrok v svoje prve dvobesedne izjave vključuje le nekaj polnopomenskih besed, pri tem pa je 

besedni red podoben tistemu, ki ga otrok sliši v govoru odraslega. Gre za tako imenovani 

telegrafski govor, ki je značilen za obdobje oblikovanja otrokovih prvih dvobesednih izjav. 

Otroci na različne načine kombinirajo in premikajo dve besedi v izjavi, pri tem pa naj bi 

upoštevali tudi določena pravila. Raziskovalci si še niso enotni glede pravil, po katerih otrok 

sestavlja prve besede v izjave. Otrok lahko okrog ključne besede, imenovane pivot, doda 

nekaj drugih besed, imenovanih odprte besede, in na ta način poveže dve besedi v izjavo. 
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Lahko pa otrok odprtim besedam doda pivot besedo in tako v izjavi uporabi drugačno 

kombinacijo. Ravno v izbiri kombinacije besed v dvobesednih izjavah se otroci med seboj 

razlikujejo. Otrokove prve izjave so odraz njegovih vsakodnevnih dejavnosti, ki so zanj zelo 

pomembne (Marjanovič Umek idr, 2006). 

Skladnja, ki zajema slovnična pravila jezika, se v obdobju malčka hitro razvija. Otrokove 

izjave so vse bolj strukturirane in podobne slovnično pravilnim izjavam odraslih. Malčki med 

štiriindvajsetim in sedemindvajsetim mesecem so že sposobni sestavljati izjave iz treh ali 

štirih besed in hitro usvajajo slovnična pravila jezika. Otroci na različne načine kombinirajo 

besede in oblikujejo vedno bolj celovite stavke. Sami si tako ustvarjajo možnosti za govorno 

izražanje in razvoj govora. Otrok v procesu govornega razvoja preko izjav, ki jih sliši v 

svojem okolju, usvaja osnovni besedni red, ki prevladuje v njegovem maternem jeziku. 

Otrokovo razumevanje osnovnih pravil besednega reda je najprej ozko vezano le na njemu 

znane besede, pozneje se to razširi tudi na manj znane besede. V govoru dveletnega malčka 

prevladujejo skrajšane izjave, ki pomensko sporočajo nekaj določenega. Odrasli po navadi 

razume pomen otrokove besedne zveze, ga pohvali in njegovo izjavo razširi tako, da jo pove v 

pravilni obliki. Takšen odgovor odraslega nudi otroku model slovnično pravilne izjave, ki jo 

ta postopoma vključi v svoj govor.  

Razvoj govora se nadaljuje v obdobje srednjega in poznega otroštva (6–11 let), ko sta govor 

in mišljenje čedalje bolj soodvisna in prepletena. Otrokove celovitejše izjave so povezane z 

njegovim napredkom na področju slovničnega razvoja, ko uporablja tudi pridevniške besede, 

s katerimi opisuje lastnosti predmetov, mesto nahajanja predmetov in poveže skladenjska ter 

oblikoslovna pravila. Njegovo oblikovanje celovitejših izjav je povezano tudi s spoznavnim in 

socialnim razvojem, saj začne otrok razumeti odnose med dogodki, tistimi, ki so se zgodili 

prej, in tistimi, ki še sledijo, razume pa tudi že odnos med vzrokom in posledico. 

Otrok začne oblikovati celovite izjave okoli drugega leta starosti in jih vedno pogosteje tvori 

do četrtega leta. Otrokov spoznavni razvoj omejuje njegovo razumevanje govora in 

komunikacijo. Vsi dojenčkovi spoznavni procesi so neverbalni, dokler se ne začne učiti 

pomena prvih besed. Takrat začne razumeti pomene izjav, ki jih sliši od drugih, in s tem 

postaja govor del njegovega miselnega procesa. Enake besede, fraze ali izjave še nimajo 

nujno istega pomena pri otroku in odraslemu, saj je otrokovo razumevanje pomena v veliki 

meri odvisno od njegove razvojne stopnje mišljenja (Marjanovič Umek idr., 2006).  
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Otroci do petega oziroma šestega leta starosti usvojijo osnovno strukturo govora in razumejo 

večino izjav, ki jih slišijo od odraslih govorcev, ter tudi sami govorijo tako, da jih drugi 

razumejo. V obdobju srednjega in poznega otroštva se slovnična in besedoslovna raven 

govora razvijata še naprej. Otroci sestavljajo izjave z razmeroma zapleteno gradnjo. V tem 

obdobju je otrokov besednjak širši in bolj fleksibilen. Otroci uporabljajo veliko novih besed 

za opisovanje čustev in miselnih procesov, pogostejša je tudi raba besed z več pomeni. Otroci 

uporabljajo tudi veliko primer in metafor, slednje besedne figure zasledimo v otrokovem 

govoru že v obdobju zgodnjega otroštva, a gre pri razumevanju in rabi metafor za opazne 

kakovostne razlike. 

2.4.3.2 Raba relacijskih besed 

Besede, ki označujejo odnose med dvema ali več predmeti oziroma dogodki, imenujemo 

relacijske besede. Te se največkrat razvijajo v parih besed z nasprotnim pomenom (npr. 

velik/majhen, visok/nizek, širok/ozek …). Malček pridobiva izkušnje in spoznava prostore še 

preden razume ali uporablja besede, s katerimi ustrezno poimenuje različne prostorske pojme. 

Že malček ve, da obstajajo predmeti, v katere lahko nekaj damo (npr. škatla, skodelica …), in 

da imajo nekatere stvari podporno površino, na katero lahko nekaj položimo (npr. postelja, 

miza …). Te izkušnje mu omogočajo, da pri enem letu in pol položi lutko na posteljo ali lesen 

gradnik v škatlo. Ve, da je v skodelici mleko ali čaj, da ljudje sedimo na stolu in ne pod njim, 

kar pripomore k njegovi rabi relacijskih besed. Pri starosti dveh do dveh let in pol malček 

razume in tudi uporablja besedi v in na za poimenovanje prostorskih odnosov. Zgodnja raba 

posameznih relacijskih besed pa ni dovolj dober dokaz za to, da otrok že popolnoma razume 

njihov pomen. Otrokovo razumevanje relacijskih besed je povezano z dvema temeljnima 

praviloma o prostorskih odnosih med dvema predmetoma. Eno od pravil pravi, da če ima 

predmet B prostornino, potem je predmet A v njem. Pri drugem pravilu pa je reč o tem, da če 

ima predmet B podporno ploskev, potem je predmet A na njem. Relacijske besede, s katerimi 

označujemo prostorske odnose med predmeti, so hierarhično organizirane in se razvijajo v 

naslednjem vrstnem redu: 

− najprej splošni pari besed v/na/pod/poleg, 

− in nato še specifični pari besed za/pred/med, zadaj/spredaj in levo/desno (Marjanovič 

Umek idr., 2006). 
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Dveletni malčki relacijske besede kombinirajo s prislovi in mislijo, da s tem nekaj sporočijo 

jasneje in natančneje. Pri približno otrokovem tretjem letu starosti dobijo relacijske besede 

samostojno vlogo. 

Velik/majhen je eden prvih parov relacijskih besed, ki se že pred malčkovim tretjim letom 

starosti pojavi v njegovem govoru. V tem obdobju sta besedi velik in majhen relativni in 

odvisni od situacije, vendar tega malček ne razume. Relativnost relacijskih besed so sposobni 

razumeti štiriletni otroci in jih tudi ustrezno rabijo v svojem govoru. Za malčkov spontan 

govor je značilno, da večkrat uporabi besedo več kot besedo manj. Pri triletnih otrocih lahko 

opazimo razširjen pomen besede več, saj ta zajema tudi besedo manj. 

Razvoj rabe in razumevanja relacijskih besed je postopen in poteka od usvajanja splošnih k 

usvajanju bolj specifičnih besed. Za pare relacijskih besed, vezanih na pojem količine in 

dimenzije, je značilno, da se najprej razvijeta splošna para veliko/malo in velik/majhen, malo 

pozneje še specifična para dolg/kratek in visok/nizek, sledijo pa še pari debel/tanek, 

globok/nizek, širok/ozek, lahek/težek in par nekaj/vse. Kmalu začnejo malčki uporabljati tudi 

števnike za opisovanje količine (Marjanovič Umek idr., 2006). 

2.4.3.3 Besede za označevanje sorodstvenih odnosov 

Pri večini otrok sta med prvimi besedami v otrokovem besednjaku besedi mama in oče. Ne 

gre za besedi, ki bi označevali sorodstvene odnose, ampak le poimenujeta posamezne ljudi. 

Razvoj prvih besed, ki zares označujejo sorodstvene odnose, se običajno prične okoli četrtega 

leta, šele pri desetletnih otrocih pa lahko govorimo o popolnem razumevanju celotnega 

sistema sorodstvenih odnosov. Razvoj sorodstvenih pojmov je zelo kompleksen in večina 

otrok najprej razvije tiste pojme, ki so vezani na ožjo družino (mama, oče, sestra, brat). 

Nekoliko pozneje se razvijeta razumevanje in raba pojmov, vezanih na širšo družino (starši, 

stari starši, hči, sin). Na koncu se razvijejo še za otroke najzahtevnejši pojmi (stric, teta, 

sestrična, bratranec) (Marjanovič Umek, 1990). 

2.4.3.4 Razvoj vprašalnih in nikalnih stavkov 

V obdobju malčka in zgodnjega otroštva se vprašalne izjave razvijajo postopoma. K razvoju 

le-teh nekateri avtorji štejejo tudi otrokovo ustrezno odzivanje, ki kaže na njegovo 
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razumevanje, da je bilo vprašanje postavljeno z namenom dobiti odgovor. Lažje kot na da – 

ne vprašanja, malčki odgovarjajo na vprašanja, ki se začnejo z vprašalnicami kdo, kaj, kje …, 

čeprav so s strukturnega vidika prva lažja. Razvoj vprašanj ne poteka pri vseh otrocih na enak 

način, a vsekakor obstaja neko najbolj značilno zaporedje v njihovem razvoju. Pri prvih 

poskusih oblikovanja vprašanj otrok na koncu trditve enostavno doda intonacijo, ki je 

značilna za vprašalne izjave (npr. Klemen pije sok?). Med drugim in tretjim letom starosti 

malčki tvorijo da – ne vprašanja (npr. Moji copati?, Vidiš drevo?) in preprosta vprašanja z 

vprašalnicami kdo, kaj, kje z omejenim zaporedjem besed (npr. Kdo je to?, Kaj stric dela?, 

Kje kuža?). Po tretjem letu starosti se pojavi oblikovanje bolj celovitih vprašanj z 

vprašalnicami kaj in kje (npr. Kje praviš, da so ključi, ki si mi jih skril?) in vprašalnih izjav z 

vprašalnicama zakaj in zakaj ne (npr. Zakaj se kremžiš?, Zakaj ne piješ kakava, ki ga je 

naredila babi?) ter da – ne vprašanj z besedama lahko in bi, pri čemer pa je zamenjan besedni 

red (npr. Lahko vzamem sladoled, ko pojem juho?, Lahko dobim škarje?, Bi mi pomagala?) 

(Marjanovič Umek idr., 2006). 

Eno do dve leti star otrok preprosto doda nikalni členek na začetek svoje izjave, zato njegove 

prve nikalne izjave vsebujejo zanikanje v trdilnih frazah (npr. Ne spati, mami., Ne joka 

punčka., Ne več mleka.). Otrok v svojem govoru uporablja členek ne in zanikani glagol ni v 

treh različnih funkcijah, in sicer: 

− za izražanje neobstoja – npr. Ni škornjev!, 

− zavrnitve in odbitja – npr. deček odrine strgano bundo in reče: Ne umazana bunda!, 

− ali zanikanja – npr. vzgojiteljica pokaže igračo dojenčka in reče: To je avto. Otrok 

odgovori: Ni avto (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Otrok uporablja nikalnice najprej v funkciji neobstoja, nato v funkciji zavrnitve in nazadnje še 

v funkciji zanikanja. Za nadaljnji razvoj nikalnih izjav je značilno, da jih tri oziroma štiri leta 

star otrok tvori na ta način, da nikalnice preprosto vstavlja v izjave (npr. Dojenček ne joka.). 

Otrok pri tej starosti uporablja tudi že negativno obliko (Ne znam.), a gre za nepopolne 

pretvorbe in otrok včasih uporablja dvojno zanikanje (npr. Zakaj ne, fantek ne more teči?) ali 

zvezo nikalnice in glagola (Jaz ne jesti sadje). Otrok s petim ali šestim letom starosti razume 

pomen pomožnih glagolov in začne s postopno uporabo zanikanih glagolskih oblik (npr. Ne 

grem k zdravniku, mami.), ki jih pravilno uporablja tudi v izjavah, ki se začnejo z besedama 

nobeden ali nikjer (npr. Nikjer ni nobenega balona.). Že malčki razumejo različne funkcije 

nikalnih izjav, vendar je njihovo oblikovanje skladenjsko različno zahtevno. V obdobju 



Davidović, S. (2018): Obravnava pesmi Otona Župančiča v vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

36 

zgodnjega otroštva otroci postopoma tvorijo in uporabljajo nikalne izjave z različno 

sporočilno vrednostjo (Marjanovič Umek idr., 2006). 

 Pomen otrokovega govora 2.4.4

Izražanje z govorom je vsekakor najrazvitejša oblika družbenega sporazumevanja in 

človekovega odzivanja na okolje. Govor je tako kot za odraslega zelo pomemben tudi za 

otroka, saj se z razvojem govora človek oblikuje kot posameznik in vzpostavlja komunikacijo 

z okolico (Lipnik in Matić, 1993). 

Govor otroku omogoča, da izrazi svoje misli in čustva ter želje. Vrstnika ali odraslega lahko 

prosi za pomoč oziroma sam nekomu pomaga ali mu svetuje. V predšolskem obdobju ima 

govor vodilno vlogo pri otrokovi igri, saj je njen stalni spremljevalec. V vrtcu otrok med igro 

vzpostavlja komunikacijo z drugimi otroki in vzgojiteljicami, izraža svoje želje in potrebe ter 

se dogovarja, na ta način pa skozi igro spoznava in sprejema nekatera pravila. Temelje za 

govor otrok dobi v svoji družini, nadgrajuje pa jih pozneje v vrtcu in šoli. Govor je 

pomemben dejavnik socializacije, saj se otrok z njegovim izražanjem vključuje v družbo, 

najprej v vrtec in šolo, pozneje v srednješolske in visokošolske ustanove ter ostale vrste 

ustanov, ki imajo na nek način pomembno vlogo v naših družbenih življenjih. 

Na pomembno vlogo govora ukazuje tudi zanimanje strokovnjakov, ki razvoju govora 

posvečajo veliko pozornost. Psihologi in pedagogi se predvsem ukvarjajo z vprašanji, zakaj 

otrok sploh govori, kaj otroka motivira, da začne uporabljati govor itn. Strokovni delavci so 

posebej pozorni na otroke z govornimi težavami. Otroci s slabše razvitimi govornimi 

sposobnostmi v domačem okolju niso imeli dovolj spodbud za govorno izražanje, zato jim je 

treba predvsem v vrtcu in tudi v nadaljnjem šolanju nuditi veliko možnosti za izboljšanje 

njihovega govora in komunikacije z okolico. Otroci z govornimi težavami se namreč težje 

vključujejo v družbo, ne znajdejo se med vrstniki, to pa lahko privede tudi do njihove slabše 

samopodobe, kar lahko z ustreznimi dejavnostmi in s strokovno pomočjo v predšolskem 

obdobju omilimo oziroma celo preprečimo (Prezelj, 2001). 
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 Spodbujanje govornega razvoja v vrtcu 2.4.5

Poleg otrokovih staršev ima znatno vlogo pri spodbujanju govornega razvoja predšolskih 

otrok vzgojiteljica. Otroci namreč s poslušanjem, spraševanjem, z oblikovanjem trditev in ob 

interpretiranju odgovorov, ki jih dobijo od vzgojiteljice, razvijajo svojo govorno 

kompetentnost. Vzgoja v vrtcu večinoma poteka preko rabe govora, ko vzgojiteljica kaj 

opisuje, pojasnjuje in spodbuja otrokovo dojemanje dejavnosti, ki se izvajajo v skupini. Med 

šolskim izobraževanjem pa učiteljica otrokom pogosteje posreduje znanje v pisni obliki 

oziroma s pisano besedo. 

Po mnenju A. Browne je vzgojiteljičina uspešnost pri spodbujanju govornega razvoja otrok v 

skupini odvisna od njenega: 

− razumevanja vrednosti pogovora v skupini: pripravljenost vzgojiteljice, da skupaj z 

otroki razpravlja o določenih vsebinah in jim dovoli, da pojasnijo svoja mnenja; 

− odnosa do govornega izražanja: če vzgojiteljica pokaže zanimanje za pripovedovanje 

in zgodbe otrok, tudi pohvali različne načine govora otrok, se otroci bolj sproščeno 

govorno izražajo; 

− časa, posvečenega pogovoru v skupini: vzgojiteljica ponudi otrokom čim več 

priložnosti za preizkušanje različnih načinov govora v različnih situacijah in pred 

različnim občinstvom, s tem omogoči otrokom širjenje besednjaka in usvajanje 

slovnice jezika; 

− lastnega govornega izražanja: vzgojiteljica s svojim načinom govora vpliva na govor 

otrok v skupini, saj predstavlja pomembno odraslo osebo v otrokovem življenju; 

− poznavanja dejavnosti in strategij, ki spodbujajo poslušanje in govorno izražanje 

otrok: z načrtnim vključevanjem različnih situacij v vsakdanje delo v skupini, s 

katerim je otrokom omogočena raba govora in poslušanje vrstnikov, vzgojiteljica 

učinkovito spodbuja govorni razvoj otrok (Marjanovič Umek idr., 2006). 

V vrtčevskem kurikulumu jezik ni ločeno področje, marveč se prepleta z vsemi ostalimi 

področji in predstavlja orodje, ki ga otrok uporablja v različnih situacijah v vrtcu in tudi izven 

njega. Otrokov govor se razvija v okviru vseh področij in vsebin, ki so zajete v vrtčevskem 

kurikulumu. Vzgojiteljica lahko v okviru celotnega kurikuluma govor uporablja tako, da daje 

otrokom navodila, kaj komentira, sprašuje in odgovarja na vprašanja otrok, nekaj opisuje, 

pojasnjuje, razlaga, preverja razumevanje otrok, izmenjuje ideje, vrednoti, izraža čustva, 
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raziskuje, spodbuja dejavnost otrok, načrtuje, sodeluje, prepričuje, se pogaja, pojasnjuje, 

poroča, preoblikuje povedano, prosi, odigra vlogo, povzema, pripoveduje in posluša zgodbe 

otrok, glasno razmišlja, izraža svoje mnenje in deli svoje izkušnje ter čustva z otroki. Skozi 

celoten vrtčevski kurikulum je govor orodje za otrokovo učenje. Področje jezika se povezuje z 

vsemi kurikularnimi področji dejavnosti, zato v vrtcu ali oddelku ne poučujemo danes branja 

in jutri poslušanja, ampak so vse sporazumevalne dejavnosti ves čas prisotne v vsakdanjem 

življenju otrok v skupini (Marjanovič Umek idr., 2006).  

Vzgojiteljica na različne načine spodbuja razvoj otrokove govorne kompetentnosti. Na prvem 

mestu to lahko naredi s standardnim jezikom oziroma z govorom odraslih, in nato z izbiro tem 

pogovorov, ki jih vzgojiteljica predlaga otroku (pravljice, pesmi, igre …). Poseben pomen za 

otrokov govorni razvoj imajo slikanice, otroške knjige in revije ter časopisi, ki naj bi bili v 

določenih kotičkih v igralnici otrokom vedno na razpolago. Vzgojiteljica lahko pelje otroke v 

gledališče, na razstavo in na podobne javne prireditve, kar jim omogoča sodelovanje v 

različnih govornih položajih, otroci pa obenem dobijo tudi informacijo o tem, da se v 

različnih govornih položajih, v katerih sodelujejo različne osebe, uporabljajo različni načini 

govora. Otrok ob tem spozna tudi to, da se v različnih govornih položajih uporabljajo različne 

socialne zvrsti jezika. Otroci v različnih govornih situacijah opazujejo v njih uporabljena 

jezikovna sredstva in jih naslednjič, ko se znajdejo v podobnih situacijah, tudi sami uporabijo. 

S posnemanjem govora odraslih oseb in starejših otrok se učijo različnih jezikovnih sredstev 

in primernosti njihove uporabe. Otrokom je treba ponuditi dovolj možnosti za igranje 

jezikovnih iger, poslušanje in seznanjanje s knjigami, tako z leposlovnimi kot tudi s 

priročniki. Otroci se v vrtcu seznanjajo s konceptom tiska, ko jim vzgojiteljica bere, 

pripoveduje ali predvaja avdiokasete oziroma videokasete z raznovrstnimi literarnimi besedili, 

in jih spodbuja k pripovedovanju zgodbic ter igranju likov. Spodbuja jih tudi pri raziskovanju 

in prebiranju različnih priročnikov, kot so leksikoni in slovarji, ponudi jim njihovi starosti 

primerne revije, zemljevide … Ključno je to, da imajo otroci možnost spoznati, da lahko 

izgovorjene besede zapišemo in jih nato znova preberemo. Omogočiti jim je potrebno 

sodelovanje v različnih govornih položajih, jim ponuditi možnost, da sami začnejo pogovor, 

sprašujejo in se pogajajo. Vzgojiteljičina naloga pa je tudi ta, da otrokom omogoči zasebno 

konverzacijo v manjših skupinah ali v parih ter sodelovanje v komunikaciji z odraslimi 

(Marjanovič Umek idr., 2006). 
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Otrok mora razvijati svoje vedenje o slovnici jezika, ki se ga bo učil, in o pravilih 

komunikacije, če želi biti aktivni udeleženec v komunikacijskem procesu. To pomeni, da se 

mora naučiti pravil o tem, kdaj, kje, s kom, o čem, zakaj in kako govoriti. Vzgojiteljica kreira 

situacije, v katerih otrok sam začenja pripovedovanje in pogovor ter uvaja svoje teme. Poleg 

tega mora dobiti dovolj časa, da v procesu menjavanja vlog prevzame vlogo govorca in 

odgovori na vprašanje. Pri tem je pomembno, da vzgojiteljica otrokom zastavlja vprašanja, ki 

jih je treba utemeljiti z daljšim odgovorom. Vzgojiteljica lahko z različnimi dejavnostmi 

(igrice s prsti, preprosti skupinski in individualni plesi, pantomima …) vpliva tudi na razvoj 

otrokove neverbalne komunikacije (Marjanovič Umek idr., 2006). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 Opredelitev problema 3.1

V času triletnega visokošolskega strokovnega študija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani sem med opravljanjem strnjene prakse v vrtcu in prvem razredu devetletne 

osnovne šole opazila nekaj razlik. Najbolj izstopajoča razlika je bila obravnava pesmi. V 

prvem razredu je obravnava pesmi potekala pri učni uri slovenskega jezika in po že vnaprej 

strukturiranih učnih pripravah. V vrtcu je obravnava pesmi del kompleksnega procesa 

predšolske vzgoje, zato strokovni delavci/-ke upoštevamo smernice, ki so zapisane v 

Kurikulumu za vrtce. Kurikulum za vrtce ni strukturiran tako kot učbeniki in učne priprave v 

šoli, temveč je bolj fleksibilen in nam ponuja veliko različnih možnosti za kakovostno 

obravnavo pesmi in celoten proces vzgojno-izobraževalnega dela v predšolskem obdobju 

nasploh. V tem obdobju je pri otrokovi socializaciji pomemben dejavnik razvoj govora, ki je 

povezan s celostnim razvojem otroka. Kritične faze razvoja govora se začnejo pojavljati prav 

v predšolskem obdobju, zato mu je potrebno posvetiti posebno pozornost (Erženičnik Pačnik, 

1998). Razvoju govora in različnim načinom poustvarjanja pesmi v predšolskem obdobju sem 

posvetila pozornost skozi mladinsko književnost in otroške pesmi Otona Župančiča. V svoji 

diplomski nalogi sem se zato osredotočila na obravnavo pesmi Otona Župančiča v vrtcu in na 

načine, s katerimi lahko poustvarjamo pesmi v vrtcu. Iskala sem tudi povezavo med 

poustvarjanjem pesmi in razvojem govora pri otrocih v predšolskem obdobju. 

 Cilji 3.2

− Ugotoviti, na kakšne načine lahko poustvarjamo pesmi v predšolskem obdobju; 

− ugotoviti, kateri načini poustvarjanja pesmi so otrokom všeč in kateri ne; 

− analizirati razlike v znanju otrok o pesmih Otona Župančiča pred obravnavo in po njej; 

− ugotoviti, kakšen vpliv ima poustvarjanje pesmi na razvoj govora pri predšolskih 

otrocih. 

 Raziskovalna vprašanja 3.3

− Na kakšne načine lahko poustvarjamo pesmi v predšolskem obdobju? 
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− Kateri načini poustvarjanja pesmi so otrokom všeč in kateri ne? 

− Kakšne so razlike v znanju otrok o pesmih Otona Župančiča pred obravnavo in po 

njej? 

− Kakšen vpliv ima poustvarjanje pesmi na razvoj govora pri predšolskih otrocih? 

 Raziskovalna metoda 3.4

V praktičnem delu diplomske naloge prevladuje deskriptivna metoda. Pri obravnavi pesmi 

Otona Župančiča sem sledila metodam, ki sta jih v Metodiki govorne vzgoje opredelila Lipnik 

in Matić (1993). To so metoda igre, metoda pogovora, metoda pripovedovanja, metoda 

opisovanja, metoda uporabe besedil otroške književnosti, metoda demonstracije in ilustracije 

ter metoda praktičnih del v vrtcu. 

Metodo igre smo spontano uporabljali večino časa obravnave izbranih pesmi, ker smo se 

igrali z glasovi in besedami, iskali smo rime, izmišljali smo si uganke … 

Brez metode pogovora ne bi mogli ničesar delati z otroki, zato je bil pogovor stalnica pri 

obravnavi izbranih pesmi in poustvarjanju le-teh. Z otroki smo se pogovarjali o njihovih 

izkušnjah in znanju pred obravnavo pesmi in po njej. 

Metodo pripovedovanja smo uporabljali, ko smo govorili o svojih vtisih in doživetjih, metodo 

opisovanja ob analizi izbranih pesmi, ko smo opisovali predmete, osebe in živali oziroma 

dogajanje v pesmih. 

Metoda uporabe besedil otroške književnosti je bila osrednja metoda, saj je tema moje 

diplomske naloge ravno uporaba in obravnava otroških pesmi. 

Metodo demonstracije in ilustracije sem uporabila pri kazanju gibalnih iger Postovka in 

Dedek Samonog, ko sem skušala otrokom čim bolj nazorno prikazati gibanje živali oziroma 

letenje postovke in gibanje dedka Samonoga ter kolašev v kolu. 

Metoda praktičnih del je prišla do izraza na koncu obravnave izbranih pesmi, ko so otroci 

sami uredili knjižnico, izdelali knjižico in naredili pecivo. 
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Vse metode sem združila, ko sem otroke peljala v Ljubljano na ogled Mestne knjižnice Otona 

Župančiča. 

 Vzorec 3.4.1

V praktični del moje diplomske naloge je bilo vključenih 24 predšolskih otrok iz skupine 

Ježki (5–6 let) iz vrtca Ringaraja, ki spada pod JVIZ OŠ Dobrepolje, v šolskem letu 

2016/2017. Vzorec se je spreminjal, saj prisotnost otrok v vrtcu ni bila stoodstotna (bolezen, 

izpis zaradi vstopa v šolo …). 

 Spremenljivke 3.4.2

Med obravnavo pesmi in poustvarjanjem le-teh smo na različne načine poustvarjali in otroške 

izdelke (risbe, slike, trganke …) sem uporabila pri analizi postavljenih raziskovalnih vprašanj. 

Z otroki smo si izmišljali rime, sestavili smo svojo uganko, izdelali smo knjižico o 

obravnavanih pesmih in poustvarjalnih dejavnostih ter uredili svojo knjižnico. Proces 

obravnave pesmi in poustvarjanja sem dokumentirala z zbiranjem izdelkov otrok, 

zapisovanjem opažanj, s fotografiranjem izvajanja različnih dejavnosti …  

V dnevnik svojih opažanj sem zapisovala, katere dejavnosti so bile otrokom všeč in katere ne, 

njihove odzive na določene dejavnosti, njihove komentarje in vtise o pesmih in različnih 

načinih poustvarjanja le-teh. 

 Način pridobivanja podatkov 3.4.3

Izbrane pesmi Otona Župančiča smo z otroki iz skupine Ježki obravnavali v dopoldanskem 

času v mesecu juniju. Obravnavo pesmi smo začeli z uvodno motivacijo v obliki pogovora ali 

igre. Temo za uvodno motivacijo sem črpala iz pesmi, ki smo jo nato obravnavali in 

poustvarjali. Pesmi sem otrokom doživeto prebrala, skupaj smo v pesmih iskali neznane 

besede, motive, temo … Sledila je dejavnost, s katero sem poskušala pomagati otrokom pri 

razumevanju in doživljanju pesmi. Dejavnosti sem načrtovala tako, da sem upoštevala vsa 

preostala kurikularna področja (umetnost, gibanje, družba, matematika, narava). Poustvarjanje 

pesmi sem skušala čim bolj povezati z vsakim od omenjenih področij. Podatke sem zbirala 

med obravnavo pesmi, sam proces sem tudi dokumentirala.  
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Izvajanje dejavnosti sem časovno prilagajala otrokom, saj so za nekatere dejavnosti 

potrebovali več časa kot za druge. 

 Obdelava podatkov 3.4.4

Med obravnavo pesmi in poustvarjanjem le-teh sem v dnevnik opažanj ves čas zapisovala 

odgovore in komentarje otrok o pesmih in različnih poustvarjalnih dejavnostih. Beležila sem, 

katere dejavnosti so bile otrokom všeč in katere ne, njihove odzive na določene dejavnosti in 

morebitne predloge oziroma pobude za izvajanje določenih dejavnosti. Dokumentacijo sem 

dopolnila z izdelki otrok in s fotografijami, ki sem jih posnela med obravnavanjem 

Župančičevih pesmi. S pomočjo pridobljene dokumentacije sem odgovorila na postavljena 

raziskovalna vprašanja v diplomski nalogi.       

 Načrtovanje mesečne priprave  3.5

Že pri opredelitvi problema sem izpostavila, da je obravnava pesmi v vrtcu del kompleksnega 

procesa predšolske vzgoje, in ne poteka tako kot v devetletnem osnovnošolskem 

izobraževanju po vnaprej strukturiranih učnih pripravah. Strokovni delavci v vrtcu 

upoštevamo smernice, zapisane v Kurikulumu za vrtce, ki ni strukturiran tako kot učbeniki in 

učne priprave v devetletni osnovni šoli. Odprtost in fleksibilnost Kurikuluma za vrtce nam 

dopuščata ne le bolj kakovostno in pestro izbiro različnih dejavnosti pri obravnavi pesmi, 

temveč tudi pri izvajanju vseh ostalih dejavnosti v procesu vzgojno-izobraževalnega dela v 

predšolskem obdobju. Še več, v sam proces načrtovanja in izvajanja dejavnosti vključujemo 

tudi otroke, saj je njihovo sodelovanje ključnega pomena za oblikovanje njihove samopodobe 

in za kakovostno izvedbo predšolske vzgoje v vrtcu. 

Obravnavo izbranih pesmi Otona Župančiča in poustvarjanje le-teh sem načrtovala kot 

mesečno pripravo za mesec junij. Pred načrtovanjem sem se posvetovala z vzgojiteljico in s 

pomočnico vzgojiteljice, saj poznata otroke iz skupine veliko bolje od mene. Zanimalo me je 

predvsem, katere teme in motivi v pesmih so otrokom blizu, in pri kateri vrsti dejavnosti 

najraje sodelujejo. Upoštevajoč nekatere nasvete vzgojiteljice in pomočnice sem nato 

oblikovala pripravo. V pripravo sem vključila vseh šest področij dejavnosti, največji poudarek 

je bil seveda na področju jezika, saj je tema moje diplomske naloge obravnava pesmi Otona 

Župančiča v vrtcu. Kljub globalnemu cilju spoznavanje in doživljanje temeljnih literarnih del 
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za otroke sem obravnavo pesmi razširila na vsa področja dejavnosti, ker sem želela ugotoviti, 

na katere načine lahko poustvarjamo pesmi v vrtcu, in kakšen vpliv ima poustvarjanje pesmi 

na razvoj govora pri predšolskih otrocih. 

Poustvarjalne dejavnosti sem časovno usklajevala z otroki, saj so za izvedbo nekaterih 

dejavnosti potrebovali več časa kot za druge. Večina načrtovanih dejavnosti je bila 

realizirana, nekatere izmed njih smo na željo otrok tudi večkrat izvedli ali pa smo v njih vnesli 

kakšno spremembo, da je bila potem dejavnost za otroke bolj zanimiva. 

V mesecu juniju smo obravnavali in poustvarjali šestnajst Župančičevih pesmi iz štirih 

otroških pesniških zbirk – Pisanice, Lahkih nog naokrog, Sto ugank in Ciciban in še kaj. Iz 

vsake otroške pesniške zbirke sem izbrala štiri pesmi, ki smo jih nato poustvarili z otroki. 

Izbrala sem pesmi s takšnimi temami in z motivi, za katere sem menila, da so blizu otrokovi 

naravi. Izbrane pesmi se nahajajo na koncu diplomskega dela v poglavju Priloge.   
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IZBRANA DELA OTONA ŽUPANČIČA 

 

Datum: 5. 6. 2017—30. 6. 2017 

Skupina: JEŽKI Starost otrok: 5–6 let 

Študentka: SANJA DAVIDOVIĆ  Vzgojiteljica: DARJA ERČULJ, dipl. vzg. 

Pomočnica vzgojiteljice: KLAVDIJA KADUNC 

Načelo: enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki 

Globalni cilj: spoznavanje in doživljanje temeljnih literarnih del za otroke 

Področja 

dejavnosti 

CILJI DEJAVNOSTI OBLIKE 

DELA 

METODE 

DELA 

JEZIK − otrok 

spoznava 

literarna dela 

pesnika Otona 

Župančiča 

(Pisanice, 

Lahkih nog 

naokrog, Sto 

ugank, Ciciban 

in še kaj) 

− otrok razvija 

sposobnost 

miselnega in 

čustvenega 

sodelovanja v 

− izdelava plakata o 

Otonu Župančiču 

− branje izbranih 

literarnih del 

(pesmi, uganke …) 

− obisk šolske in 

krajevne knjižnice 

− urejanje 

»knjižnice« v 

igralnici 

− igra pantomime 

− izmišljanje ugank 

− iskanje rim 

− obisk Mestne 

knjižnice Otona 

− skupna 

− skupinska 

− individualna  

− branje 

− poslušanje 

− pogovor 

− razgovor 

− igra 
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literarnem 

svetu 

− otrok 

spoznava 

besedo, knjigo 

kot vir 

informacij 

− otrok se 

izraža z gibi 

in s kretnjami 

telesa 

Župančiča 

− učenje deklamacije 

− predstavitev 

izbranih literarnih 

del 

UMETNOST − razvijanje 

− sposobnosti 

umetniškega 

izražanja 

čutnega, 

čustvenega, 

miselnega, 

estetskega in 

vrednostnega 

doživljanja 

− ustvarjanje 

(risanje, slikanje, 

trganka …) po 

obravnavi 

literarnega dela 

− doživljanje 

literarnega dela 

skozi ples in 

gibalno igro 

− individualna  

− skupna 

− ustvarjanje 

− igra 

DRUŽBA − dobro počutje 

in spodbujanje 

k pozitivnim 

odnosom med 

prijatelji 

− voščiti 

slavljencu in 

ga razveseliti 

− igra »Metuljčki na 

cvetove« 

− praznovanje 

rojstnega dne 

− skupinska − prepevanje 

pesmic 

− igra 

− poslušanje 

− reševanje 

problema 

GIBANJE − povezovanje 

gibanja z 

elementi časa, 

ritma in 

− gibalne, rajalne 

igre 

− gibanje na prostem 

− skupna 

− individualna 

− igra 
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prostora 

− sproščeno 

izvajanje 

naravnih oblik 

gibanja 

MATEMATIKA − otrok 

razvršča in 

klasificira 

− otrok 

spoznava 

prostor in 

njegove meje 

− štetje kar tako 

− primerjanje 

− razvrščanje 

− orientacija v 

prostoru 

− individualna − reševanje 

problemov 

NARAVA  − otrok 

spoznava 

lastnosti 

nekaterih 

sestavin in po 

navodilih 

pripravi jed 

− priprava plazma 

kroglic z makom 

− skupinska 

− individualna 

− izdelava 

peciva 

VLOGA ODRASLEGA: 

− zagotavljanje varnosti otrok, skrb za toplino in tolažbo 

− načrtovanje in vodenje dejavnosti 

− dejavnosti pri dnevni rutini (upoštevanje navodil) 

− spodbujanje samostojnosti 

− spodbujanje k prijateljskim odnosom med otroki, k pravilni uporabi igrač, k 

upoštevanju pravil, sposobnost empatije … 
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 Obravnava pesmi iz pesniške zbirke Pisanice 3.6

 Uvodna dejavnost 3.6.1

V začetku meseca junija smo v skupini Ježki začeli z obravnavo pesmi Otona Župančiča. 

Naše uvodno srečanje se ni takoj začelo z obravnavanjem Župančičevih pesmi, temveč smo z 

otroki nekaj časa namenili uvodni dejavnosti. Pogledali smo si tri fotografije, in sicer 

fotografiji dveh slovenskih pesnikov (Oton Župančič, France Prešeren) in fotografijo pesnice 

Svetlane Makarovič. Vprašala sem jih, če prepoznajo osebe na fotografijah, in s čim se te 

osebe ukvarjajo. Nato smo se pogovarjali o pesniškem poklicu in slovenskih pesnikih. 

Osredotočili smo se predvsem na pesnika Otona Župančiča in njegove pesmi za otroke. Z 

otroki smo pesnika spoznavali s knjigami o avtorju, z njegovimi pesniškimi zbirkami za 

odrasle in otroke ter s fotografijami pesnikovega zasebnega življenja. Odgovore na vprašanja 

o tem, kdaj in kje se je pesnik rodil, kje se je šolal, kaj vse je napisal ipd., smo poiskali v 

biografijah o Otonu Župančiču in ostali literaturi, za nekaterimi podatki pa smo pobrskali tudi 

na medmrežju. Na manjših kartah Slovenije in Evrope ter v atlasu smo pogledali, kje se 

nahajajo pesnikov rojstni kraj in mesta, kjer je obiskoval razne izobraževalne ustanove, ter kje 

izven rodnega slovenskega prostora je še deloval in ustvarjal. Sledila je izdelava plakata o 

pesniku Otonu Župančiču. Najprej smo izrezali fotografije pesnika in detajlov iz njegovega 

življenja ter jih nalepili na plakat. Le-ta je bil izdelan, ko je ena od deklic napisala še naslov. 

Na pobudo otrok smo ga obesili na oglasno desko v njihovi igralnici, da bi ga lahko 

dopolnjevali ali pa se le spomnili kakšnega podatka med samo obravnavo Župančičevih 

pesmi. 

 

Slika 9: Pogovor o Otonu Župančiču 
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Slika 10: Lepljenje slik Slika 11: Pisanje naslova 

3.6.1.1 Analiza in interpretacija uvodne dejavnosti 

Otroke sem želela postopno vpeljati v obravnavo in poustvarjanje pesmi Otona Župančiča, 

zato smo ob prvem srečanju spoznavali pesnika in njegovo življenje ter izdelali plakat. Kot 

sem že omenila, smo si z otroki pogledali tri fotografije, na katerih so bili Svetlana 

Makarovič, France Prešeren in Oton Župančič. S fotografijami sem želela spodbuditi pogovor 

o pesniškem poklicu in slovenskih pesnikih. Pogovor sem razvijala v tej smeri, da bi izvedela, 

če otroci sploh vedo, kdo je Oton Župančič, in katere njegove pesmi poznajo. Na moje 

vprašanje, kaj dela oziroma počne pesnik, so otroci odgovorili, da piše pesmi. Na vprašanje, 

katere pesnike in njihove pesmi poznajo, so mi otroci povedali, da sta pesnika France 

Prešeren in Primož Trubar, med pesmimi, ki so jih naštevali, pa je bilo največ Župančičevih 

pesmi. Vedeli so, da je France Prešeren napisal Zdravljico, ki je naša himna. Razjasnili smo, 

da je bil Primož Trubar pisatelj, ki je napisal prvi dve knjigi v slovenskem jeziku. Otroci so iz 

tega sklepali, da brez Primoža Trubarja tudi France Prešeren ne bi mogel napisati Zdravljice. 

Našteli so veliko Župančičevih otroških pesmih, ne vedoč, kdo je njihov avtor. Naštevali so 

pesmi Kadar se Ciciban joče, Stari medo, Ciciban in čebela, Ciciban – Cicifuj, Lenka, Pesem 

nagajivka itn., vendar niso vedeli, da je te pesmi spesnil prav Oton Župančič. Razlog za to 

sem našla v dejstvu, da v vrtcu ne obravnavamo pesmi načrtno, temveč v povezavi z določeno 

temo. Ko spoznavamo določeno temo, jo otrokom približamo tudi s pomočjo pesmi. Pesem 

po branju po navadi podrobno pregledamo in se o njej pogovorimo ter povemo, kaj se v pesmi 

dogaja, avtorja pesmi pa pred branjem samo omenimo. Pesem se nato nemalokrat tudi 

naučimo, zato vzgojiteljice izbiramo pesmi, ki niso prezahtevne in predolge za določeno 

starostno obdobje. Pesnikom se bolj posvetimo le, če so povezani s kulturnim dogodkom ali 

praznikom, kot je na primer Prešernov dan, ki ga praznujemo osmega februarja. Prešernov 
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dan je tudi državni praznik in otroci vedo, da je posvečen našemu največjemu slovenskemu 

pesniku, ki je napisal državno himno, in sicer Zdravljico. Ko smo na zemljevidih iskali 

Župančičev rojstni kraj in mesta, kjer se je šolal, smo naleteli na pojma zgodovina in 

geografija. Z otroki smo se pogovorili, kaj proučujeta zgodovina in geografija. Ugotovili smo, 

da podatki o tem, kdaj se je Oton Župančič rodil, kje se je šolal, katera dela je napisal ipd., 

spadajo med zgodovinska dejstva, iskanje pesnikovega domačega kraja in krajev šolanja na 

zemljevidih in v atlasu pa na področje geografije. Ker sem jim pozabila povedati, kdaj in kje 

je pesnik umrl, so me otroci vprašali, če je Oton Župančič še živ ali je že umrl. To je bil 

zadosten dokaz, da otroci spremljajo pogovor in sodelujejo pri dejavnostih. Ko sem otrokom 

povedala, kdaj je pesnik umrl, jih je zanimalo, koliko časa je minilo od takrat. Nato smo 

izračunali, koliko let je že preteklo od pesnikove smrti in na ta način vstopili še v svet 

matematike. Otrokom je računanje postalo zanimivo, zato smo izračunali še, koliko časa je 

preteklo, odkar je Oton prvič stopil v šolo, in koliko od takrat, ko je zaključil šolanje. Na 

koncu je eden izmed dečkov rekel, da Oton Župančič še vedno živi v svojih pesmih, čeprav je 

že umrl. 

  

Slika 12: Skupno izdelovanje plakata Slika 13: Deklica piše naslov 

 Obravnava in poustvarjanje pesmi 3.6.2

Iz otroške pesniške zbirke Pisanice smo z otroki obravnavali in poustvarjali naslednje pesmi: 

− Mak 

− Na poljani 

− Pripovedka o nosku 

− Zvečer 
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Začeli smo z obravnavo in s poustvarjanjem pesmi Mak. Že na uvodnem srečanju sem 

otrokom naročila, naj opazujejo travniške cvetlice, ko bodo šli na sprehod. Pred prvim 

branjem pesmi Mak sem otrokom zastavila dve uganki o maku. Ko so uganili, za katero 

travniško cvetlico gre, smo se pogovorili, katere cvetlice so še videli na travniku. Pogledali 

smo si tudi nekaj knjig o travniku in življenju, ki se odvija na njem. Pesem sem najprej 

doživeto prebrala in nato smo poiskali ter razložili neznane besede iz pesmi. Pesem sem 

otrokom še enkrat prebrala in pogovorili smo se, o čem pesem govori. Sledila je likovna 

dejavnost, pri kateri so otroci s prsti in prstnimi barvami slikali tisto, kar se jim je iz pesmi 

najbolj vtisnilo v spomin. 

 

Slika 14: Otroške slike – motivi iz pesmi Mak  

Naslednja pesem, ki smo jo obravnavali, je bila pesem Na poljani. Za začetek sem otroke 

vprašala, kaj sploh je to poljana. Pesem sem jim nato doživeto prebrala in skupaj smo poiskali 

neznane besede. Pesem sem otrokom še enkrat prebrala in pogledali ter razložili smo vsako 

kitico posebej. Pogovarjali smo se o tem, kaj se dogaja na poljani, kdaj cvetijo cvetlice, kdaj 

metulji nabirajo medičino … Razgovoru je sledila dejavnost, in sicer so otroci z barvicami 

ilustrirali pesem Na poljani. Po likovnem ustvarjanju smo se sprostili z igro, ki sem jo 

poimenovala ''Metuljčki na cvetove''. V osnovi gre za igro, kjer se prepletajo elementi družbe 

in gibanja. Otrokom sem na čela nalepila barvne krogce v rumeni, oranžni, rdeči, modri in 
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zeleni barvi. Pravila so takšna, da otrok ne sme vedeti, kakšne barve je krogec na njegovem 

čelu, lahko pa vidi barvne krogce na čelih svojih prijateljev. Z rumenim, oranžnim, rdečim, 

modrim in zelenim cvetom iz papirja sem označila pet kotičkov v igralnici, ki je predstavljala 

travnik. Otrokom sem razložila, da med mojim igranjem na tamburin, pisani metuljčki, ki so v 

tem primeru oni sami, letajo po našem travniku oziroma igralnici. Ko pa bodo metuljčki 

zaslišali, da sem enkrat močno udarila na tamburin, morajo poiskati ustrezne cvetove. 

Otrokom nisem povedala, kateri cvetovi so ustrezni za pisane metuljčke. Posebej sem 

poudarila, da se otroci ne smejo pogovarjati med igro, pomagajo si lahko le z mimiko obraza 

in s kretnjami rok ter celega telesa. Otroci so navodila pozorno poslušali, nato pa smo se 

posvetili naši igri in letanju metuljčkov ter iskanju ustreznih cvetov. 

 

Slika 15: Otroške risbe – motivi iz pesmi Na poljani 

  

Slika 16: Igra ''Metuljčki na cvetove'' Slika 17: Igra ''Metuljčki na cvetove'' 
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Pred obravnavo naslednje pesmi smo nadgradili našo igro ''Metuljčki na cvetove''. Uvedli smo 

pravilo, da si lahko otroci pri iskanju ustreznih barvnih cvetov pomagajo le z obrazno 

mimiko. Tokrat pomoč s kretnjami rok in telesa ni prišla v poštev. Po igri sem otrokom 

doživeto prebrala pesem Pripovedka o nosku. Tudi pri obravnavi pesmi Pripovedka o nosku 

smo najprej poiskali neznane besede. Pesem sem nato še enkrat prebrala in z otroki smo se 

pogovorili o njeni vsebini. Dejavnost, ki je sledila, je bila povezana z igro besed. Iskali smo 

namreč rime na besedo nosek in nato še na besedo nos. Rime smo zapisovali na manjši 

plakat, ki smo ga po zaključeni dejavnosti prilepili na oglasno desko poleg plakata o Otonu 

Župančiču. 

 

Slika 18: Trganke v obliki pisanic 

Kot zadnjo iz pesniške zbirke Pisanice smo obravnavali pesem Zvečer. Za začetek sem otroke 

povprašala, kako se zvečer odpravljajo spat. Pogovarjali smo se o tem, ali jim starši preberejo 

pravljico pred spanjem, ali jih mogoče s čim ustrahujejo, ali imajo kakšen poseben ritual 

preden zaspijo … Razgovoru je sledilo moje doživeto branje pesmi. Pesem sem na željo otrok 

prebrala znova, saj se jim je zdela smešna. V pesmi smo pojasnili neznane besede in si 

pogledali, o čem pesem govori.  
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Temu je sledila likovna dejavnost, pri kateri smo izdelovali pisanice. Otroci so natrgali kolaž 

papir in zatem ga je vsak izmed otrok lepil na svojo skico jajca. Ko so vsi otroci izdelali svojo 

pisanico oziroma velikonočni pirh, so trganke še obstrigli. Prišli so tudi do zamisli, da bi 

lahko uredili svojo knjižnico in jo okrasili s pisanicami. Obravnavo pesmi iz pesniške zbirke 

Pisanice smo zaključili z izdelavo plazma kroglic z makom. Najprej smo si pripravili prostor 

in potrebne pripomočke ter sestavine. Združili smo dve mizi in ju zaščitili s prtom ter si umili 

roke. Postavili smo se okrog obeh miz in vse pripomočke ter sestavine položili na mizi. 

Otrokom sem prebrala recept in nato smo začeli z izdelavo kroglic. Dodajanje sestavin v 

posodo in gnetenje testa sem prepustila otrokom, pri izdelavi sem jih le usmerjala in pazila, da 

smo bili dosledni pri branju recepta. Med gnetenjem testa smo vsako dodano sestavino in 

pripomoček, ki smo ga uporabili, tudi poimenovali. Otrokom sem na pomoč priskočila le pri 

tehtanju določenih sestavin. Med pripravo testa za kroglice iz plazme oziroma mletih piškotov 

smo se z otroki pogovarjali o tem, ali pomagajo svojim mamicam in babicam pri izdelavi in 

peki peciva. Otrokom sem pomagala zgnesti testo do konca in nato smo vsi oblikovali 

kroglice. Ko so bile plazma kroglice oblikovane, smo jih povaljali še v maku. Narejene 

plazma kroglice z makom smo poskusili in pojedli vse do zadnje. 

  

Slika 19: Izdelovanje trgank Slika 20: Izdelovanje trgank 
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Slika 21: Priprava plazma kroglic z 

makom 

Slika 22: Priprava plazma kroglic z 

makom 

  

Slika 23: Ogled makovih semen Slika 24: Valjanje kroglic v maku 

 

Slika 25: Degustacija makovih kroglic 

3.6.2.1 Analiza in interpretacija obravnave pesmi 

Ko sem prebirala Župančičeve otroške pesniške zbirke in izbirala pesmi za obravnavo, sem 

želela motiviko in tematiko pesmi čim bolj približati otrokovi naravi. Med Župančičevimi 

besednimi umetnijami za otroke se namreč najde kar nekaj takšnih, ki so za predšolskega 

otroka zahtevne in težko dojemljive, čeprav je pesnik vsebino za pesmi črpal iz svojega 

otroštva in otrokovega pojmovanja sveta. Za pesem Mak sem se odločila, ker je mesec junij 
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čas, ko na travniku cveti mnogo cvetlic, med njimi tudi mak. Pred branjem pesmi Mak smo se 

z otroki pogovorili, katere cvetlice so med sprehodom videli na travniku. Ugotovila sem, da 

otroci poznajo in prepoznajo veliko cvetlic, znanje pa smo poglobili še z brskanjem po 

knjigah in literaturi o travniku in travniških rastlinah. Pesem je šla hitro v uho in otroci so si 

takoj zapomnili prvo kitico. Nekaj več časa smo si vzeli za iskanje in razlago neznanih besed. 

Besede, ki so bile otrokom nerazumljive, imajo pridih belokranjskega narečja. Tako so me 

otroci spraševali, kaj pomenijo besede solnčece, neče, pojilo, odgojilo, gizdalin, vzdiše, solnce 

in piše. Otrokom sem odgovorila, da mogoče tudi jaz ne vem, kakšen pomen imajo te besede. 

Otroci so se začeli hihitati in rekli so, da jaz ''itak'' vse vem. Povedala sem jim, da sem morala 

tudi jaz nekam pogledati in prebrati pravi pomen nerazumljivih besed. Skupaj smo prišli do 

zaključka, da moramo neznane besede poiskati v enem od slovarjev. Ker je naš pesnik 

prihajal iz Bele krajine, je tudi njegova otroška poezija polna belokranjskih narečnih besed. 

Pri razlagi teh besed pa si ne moremo pomagati s katerim koli slovarjem, ampak s Slovenskim 

etimološkim slovarjem. Z otroki smo si nato pogledali, kaj se v pesmi dogaja, in otroci so mi 

razlagali vsako kitico pesmi posebej, kot da sem jaz tista, ki pesem sliši prvič. To našo 

zamenjavo vlog sem izkoristila, da sem otroke spraševala o dogajanju v pesmi in s tem 

poglabljala njihovo znanje. Na ta način sem ugotovila, da so otroci razumeli pesem in njeno 

sporočilo. Opazila sem, da so otroci med likovno dejavnostjo uživali, ko so s prsti in prstnimi 

barvami packali oziroma izražali svoje vtise o pesmi na papir. Zelo pomembno se mi zdi, da 

lahko otroci namesto nekaterih pripomočkov kot medij za izražanje uporabijo svoje telo, saj s 

tem spoznavajo lastnosti materialov in čar tega, da ni potrebno vedno uporabiti čopiča, 

barvice ali voščenke, če želimo nekaj umetniško upodobiti. Slike, ki so jih otroci naslikali, so 

mi služile kot vizualni medij njihovega razumevanja pesmi. Pri interpretaciji otroških slik sem 

si pomagala s člankom Verbalno in vizualno avtorice Marie Nikolajeve (2003). Otroci so 

večinoma naslikali mak v njegovem naravnem okolju, na travniku. Nekateri otroci so naslikali 

tudi veter in sonce, kateremu so naslikali oči, nos in usta ter mu tako dali človeške lastnosti. 

Čeprav so otroci slikali iste motive iz pesmi, je bila vsaka slika zgodba zase.   
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Slika 26: Slika – pesem Mak 

Pred obravnavo naslednje pesmi Na poljani smo si podrobneje pogledali zgradbo maka, ki ga 

je eden izmed dečkov prinesel naslednji dan v vrtec. Iz knjižnega kotička smo vzeli knjige o 

travniku in si z njimi pomagali pri spoznavanju zgradbe in opisnih lastnostih maka. Odkrili 

smo, da je makov mleček strupen, makova semena pa lahko uporabljamo v kulinariki v 

nadevih ali kot posip. Izkušnjam v predšolskem obdobju dajem velik pomen in česar koli se 

lotim z otroki, se trudim, da od tega čim več odnesejo. Otrokom je treba omogočiti, da 

določeno stvar vidijo, otipajo, povohajo, poskusijo, da z njo manipulirajo na različne načine, 

ker se sveta ne da spoznavati in doživeti preko fotografij. Če nimamo druge možnosti, si 

seveda pomagamo s slikami, vendar moramo za tisto pravo odkrivanje sveta stopiti ven iz 

igralnice ali pa delčke tega sveta prinesti v igralnico. Pred branjem pesmi sem otroke 

vprašala, kaj sploh je to poljana, in kam moramo pogledati, če tega ne vemo. Otroci so 

ugibali, da bi poljana lahko bila koruzno ali pšenično polje, eden izmed dečkov pa je rekel, da 

gre za polje oziroma travnik. Preverili smo še v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in 

ugotovili, da je poljana obdelan, kultiviran svet ali polje. Po branju pesmi Na poljani smo si z 

otroki pogledali vsako kitico posebej. Pesem ni bila težka za razumevanje, bila je krajša od 

pesmi Mak in s tem je bilo v njej tudi manj otrokom neznanih besed. V slovarjih smo 

pobrskali le za besedami livada, seli so, medica in kupičica. Kaj pomeni beseda solnčece, so 

si otroci zapomnili od obravnave pesmi Mak. Vnovič je obravnavi pesmi sledila likovna 

dejavnost, vendar so otroci vtise iz pesmi tokrat risali z barvicami. Izbira likovnega 

pripomočka ni vplivala na kakovost otroških risb, vplivala pa je na njihovo počutje in vzdušje 

v igralnici med poustvarjalno dejavnostjo. Takoj sem opazila, da otroci niso tako sproščeni in 
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se ne pogovarjajo med seboj kot pri slikanju s prsti. Pri risanju z barvicami je bilo vse nekako 

bolj monotono in enolično, pri slikanju s prsti in prstnimi barvami pa so bili otroci živahni, 

razposajeni, veselo so čebljali in so se zabavali med ustvarjanjem. Slikanje s prsti je trajalo 

dalj časa, pri risanju z barvicami pa kot da bi se otrokom mudilo. Risbe so kot po tekočem 

traku prihajale do mene. Trajanje dejavnosti sicer ni imelo nekega večjega vpliva na kakovost 

otroških izdelkov, a se je dalo opaziti, da otroci pri risanju vtisov iz pesmi Na poljani niso 

uživali tako kot pri slikanju vtisov iz pesmi Mak. To pripisujem tudi temu, da otroci v vrtcih 

velikokrat ustvarjajo oziroma rišejo ravno z barvicami, te so jim v igralnici ves čas na voljo, 

zato so najbrž risanja z njimi že kar malo naveličani, medtem ko se slikanje s prsti ali z 

dlanmi ali s stopali ne prakticira tako pogosto, in je zaradi tega otrokom bolj zanimivo. 

Otroške risbe so bile polne metuljčkov in pisanih rožic, ki so jih otroci narisali v njihovem 

resničnem okolju oziroma prizorišču, kot ga je v svojem članku Verbalno in vizualno 

poimenovala Nikolajeva (2003). Vizualni prikaz prizorišča nam omogoča precejšnjo svobodo 

interpretacije, čeprav so bili otroci tisti, ki so se odločili, kaj bodo prikazali in kako. Otrokom 

sem misli od risanja odvrnila z gibalno igro ''Metuljčki na cvetove''. Zamisel za igro sem našla 

v gradivu profesorice Nade Turnšek, in sicer v poglavju Sklopi socialnih iger v izobraževanju 

za kulturo miru in človekove pravice. Priredila sem igro Poiščite tiste, ki jim pripadate, ki 

spada med igre skupinske identitete in pripadnosti. V socialni igri Poiščite tiste, ki jim 

pripadate, je treba v igralnici označiti zaklonišča in otrokom na čela nalepiti barvne pike. 

Otroci nato čakajo, da se zasliši zvok sirene, ki opozori na začetek vojne. Namesto zvoka 

sirene uporabimo zvonec ali piščal. Otroci morajo ob zvoku sirene v popolni tišini in brez 

besed poiskati tiste, ki jim pripadajo, in se z njimi skriti v zaklonišče. Sporazumevajo se lahko 

s telesnimi kretnjami in z mimiko obraza. V igro sem vnesla nekaj sprememb in jo tematsko 

prilagodila naši pesmi Na poljani. Otrokom sem na čela nalepila barvne kroge in jim s tem 

dodelila vlogo metuljev, ki tako kot v pesmi, letajo s cveta na cvet. V igralnici smo namesto 

zaklonišč označili barvne cvetove, kamor morajo ob ustreznem znaku metulji prileteti. 

Namesto zvonca ali piščali sem uporabila tamburin, na katerega sem igrala med letanjem 

metuljev, in udarec na tamburin je bil znak, da morajo metulji poiskati tiste metulje, ki jim 

pripadajo, ter z njimi odleteti na ustrezen barvni cvet. V igro sem vnesla gibanje, saj otroci 

niso čakali, da bodo zaslišali udarec na tamburin, temveč so se prosto gibali po igralnici. 

Lahko so hodili hitro ali počasi, se plazili, sonožno ali enonožno skakali, plesali, si izmišljali 

gibe in sami izbrali način metuljevega letanja. Upoštevali smo pravilo, da se otroci ne smejo 

pogovarjati med seboj, ampak lahko komunicirajo le z obrazno mimiko in s kretnjami telesa. 

V navodilih izvirne igre piše, da vzgojiteljica otrokom ne sme povedati, po katerem kriteriju 
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naj se razvrščajo, česar sem se držala. Otroci so hitro odkrili povezavo med barvnimi cvetovi 

v igralnici in barvnimi krogi, prilepljenimi na njihovih čelih. Čeprav igra za njih ni bila niti 

malo enostavna in jim je povzročala veliko preglavic, saj so se s svojimi prijatelji težko 

sporazumevali le s kretnjami teles in z obrazno mimiko, so mi po koncu igre zaupali, da so se 

zabavali in v igri nadvse uživali. 

 

Slika 27: Risba – pesem Na poljani 

Otrokom je bilo všeč predvsem to, da so si lahko sami izbrali, kako se bodo gibali po 

igralnici, kot pa če bi bilo določeno, da se morajo vsi na isti način premikati po prostoru. V 

izvirnih navodilih je prav tako predlog, da lahko nekaterim otrokom nalepimo barvne pike, ki 

ne sodijo v nobeno skupino. To bi potem izkoristili za pogovor o tem, kako je biti zavrnjen 

oziroma izključen iz skupine. Igro bi lahko sčasoma na ta način nadgradila, a sem si 

premislila, saj sem nekaj podobnega opazila že, ko se je kateri od otrok zmotil in zašel pod 

napačen barvni cvet. Otroci so ga jezno nadirali, da ne sodi k njim, in da mora poiskati drug 

cvet. O tem smo se pogovorili in skupaj prišli do spoznanja, da ni nič narobe s tem, če je kdo 

med nami drugačen. Pravila naše igre ''Metuljčki na cvetove'' so bila takšna, da je moral 

moder metulj prileteti na moder cvet, rdeč metulj na rdeči cvet itn., vendar v naravi temu ni 

tako. Ne nazadnje na travniku ena zraven druge rastejo cvetlice raznoraznih barv. 

Pred obravnavo naslednje pesmi smo našo igro dvignili na zahtevnejši nivo in pripadnost 

določenemu barvnemu cvetu tokrat odkrivali samo s pomočjo mimike obraza, brez pomoči 

telesnih kretenj. Ker sta vlogi opazovalca in udeleženca v igri zelo različni, sem se otrokom 

pri igri tudi sama pridružila. Priznati moram, da sem se na trenutke počutila kar malo 

izgubljeno, ko nisem vedela, h katerim metuljčkom in h kateremu barvnemu cvetu pripadam. 

Otroci so se strinjali, da se je bilo težko sporazumevati samo z obrazno mimiko, obenem pa je 

bilo tudi zabavno in večkrat smo se nasmejali, ko smo napenjali obrazne mišice in mrščili 

obraze, pa še vedno nismo razumeli, kaj bi nam nekdo rad povedal. Naj tukaj omenim le še to, 
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da sem v času svojega strokovnega praktičnega usposabljanja in študentskega dela v vrtcu 

zelo malokrat videla, da bi se otrokom pri dejavnostih pridružile tudi vzgojiteljice. Vse 

prevečkrat se osredotočamo na vodenje dejavnosti, čeprav se mi zdi, da sta tudi vživljanje v 

otroka in spoznavanje njegovega počutja med izvajanjem dejavnosti ključnega pomena za 

kakovosten proces predšolske vzgoje v vrtcu. Po igri smo si pogledali, kaj nam sporoča pesem 

Pripovedka o nosku. Otroci so hitro sprevideli, kaj se v pesmi dogaja, in da ni v redu, da se je 

Mimica zlagala svoji mamici. Čeprav so priznali, da se tudi sami kdaj pa kdaj zlažejo svojim 

staršem, so v en glas rekli, da bi bilo bolje, če bi Mimica povedala resnico. Edini nerazumljivi 

besedi sta bili posneta in vjela, zato smo si pri odkrivanju njunega pomena pomagali s 

slovarjem. Temu je sledil pogovor o pomanjševalnicah, saj so otroci ugotovili, da je nosek 

pomanjševalnica za besedo nos. Poigrali smo se z besedami in najprej iskali rime na besedo 

nosek, zatem pa še na besedo nos. Rime sem zapisovala na manjši plakat, ki smo ga po 

končani dejavnosti nalepili na oglasno desko v igralnici. Dogovorili smo se, da bomo plakat 

sproti dopolnjevali, če se bo kdo izmed nas spomnil še kakšne rime. Ena od treh rim, ki so jih 

otroci našli na besedo nosek, ni pomanjševalnica tako kot ostali dve. Gre za besedo vosek, za 

katero so otroci povedali, da je to tista reč, iz katere naredimo svečo.     

 

Slika 28: Rime na besedi nos in nosek 

Meni najljubše so bile uvodne motivacije v obliki sproščenega pogovora z otroki, ko smo se 

vsi zbrali na blazini in si izmenjevali vtise o naših najrazličnejših doživetjih. Skozi njihova 

pripovedovanja anekdot o raznoraznih dogodivščinah, ki so jih doživeli, sem z njimi 

navezovala stik in jih spoznavala. Med izvajanjem dejavnosti se jim namreč nisem mogla tako 

posvetiti kot v času naših pogovorov na blazini, ko smo imeli na voljo več časa. Pred 
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obravnavo pesmi Zvečer so mi otroci med pogovorom zaupali, da običajno zaspijo sami. 

Dečki so korajžno povedali, da so pravljice za dojenčke, in da oni hodijo pozno spat. Deklice 

so rekle, da sicer ne hodijo tako pozno spat, je pa res, da se pred spanjem še malo igrajo s 

svojimi najljubšimi igračami. Ko sem jih vprašala, kaj pomeni, da ne hodijo tako pozno spat, 

kdaj približno je to, so mi deklice odgovorile, da po navadi takrat, ko starši pogledajo 

poročila. Ker je otroke zanimalo, kako je bilo s spanjem v času mojega otroštva, smo si vzeli 

nekaj minut še za mojo anekdoto. Če sem imela srečo in je imela starejša sestra, ki je že 

obiskovala osnovno šolo, čas za branje pravljice pred spanjem, sta me sestra in pravljica 

ponesli v svet sanj. Ko pa so bili starši slabe volje, sem morala zaspati sama in to kar hitro. V 

nasprotnem primeru so me ustrahovali, da bo prišel bavbav. Nato smo si pogledali, ali je v 

pesmi Zvečer mali Jože pri dedku hitro zaspal, ali pa je dedku nagajal in ga je ta z nekom ali 

nečim ustrahoval. Otroci so pesem razumeli in zdela se jim je smešna, ker mali Jože ni hotel 

zaspati in je nagajal dedku, ta pa mu je zato grozil z bavbavom. Pred poustvarjalno 

dejavnostjo smo si pogledali še pomen besed bodem, očij, šviga, zločesto in deco. Otroke sem 

vprašala, kaj v pesmi predstavlja beseda gora. Pojasnili so mi, da je gora zelo velik hrib. 

Povedala sem jim, da je v pesmi Zvečer gora nekaj drugega, in skupaj smo poiskali besedo v 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Prebrali smo, da je lahko beseda gora tudi zastarel 

izraz za gozd v hribovitem svetu. Otroci so nato ugotavljali, da je to bolj logično, saj bi moral 

drugače bavbav narediti več kot le dva koraka, če bi po nagajive otroke hodil s tiste visoke 

gore in ne iz gozda. Pri poustvarjalni dejavnosti sem želela s trganjem kolaž papirja in z 

lepljenjem koščkov tega barvnega papirja na skico jajca razvijati fino motoriko pri otrocih. 

Med obravnavanjem in poustvarjanjem pesmi sem namreč opazila, da so nekateri otroci zelo 

šibki na tem področju. Po posvetovanju z vzgojiteljicama sem se odločila, da bom vsem 

otrokom razdelila skice jajca, ker se bodo tako lažje osredotočili na samo trganje in lepljenje, 

in se ne bodo ukvarjali s tem, kakšno jajce so narisali. S tem sem se želela izogniti 

tekmovanju med otroki in njihovemu razočaranju, saj sta me vzgojiteljici opozorili, da so 

nekateri otroci zelo občutljivi in prizadeti, če jim ne uspe narediti nečesa, kot so si zamislili 

oziroma, če njihovi izdelki niso vsaj malo podobni izdelkom njihovih prijateljev. Čeprav je 

vsak otroški izdelek unikaten, nisem želela tvegati, da bi bil kateri od otrok razočaran po 

nepotrebnem. Glavni namen izdelovanja trgank oziroma pisanic je bilo razvijanje fino 

motorike in ne umetniško vrednotenje otroških izdelkov. Otroci so se med dejavnostjo 

sproščeno pogovarjali in nekdo je celo predlagal, da bi lahko v igralnici uredili svojo 

knjižnico in jo okrasili s pisanicami. Nekateri otroci so se potrudili bolj, drugi spet nekoliko 

manj, a na koncu so vendarle vsi uspeli izdelati svojo pisanico, ki so jo nato še obstrigli. 
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Trganke oziroma pisanice so bile čudovite že zaradi tega, ker so se vsi otroci potrudili po 

svojih najboljših močeh. Ker sem želela z izdelovanjem pisanic razvijati fino motoriko pri 

otrocih, te ne prikazujejo nobene zgodbe. Trganke, ki pritegnejo pozornost naših oči zaradi 

radoživosti barv, pričajo predvsem o natančnosti otrok. Po končanem izdelovanju trgank sem 

vprašala otroke, ali jim je bila dejavnost všeč. Odgovorili so mi, da se jim je zdela zanimiva, 

saj tega ne počnejo pogosto. Za zaključek obravnave pesmi iz pesniške zbirke Pisanice smo z 

otroki pripravili plazma kroglice z makom. Med pripravo peciva se je videlo, kako otroci 

uživajo. 

 

Slika 29: Pisanica 

Večino dela sem prepustila kar njim, saj se mi zdi pomembno, da otrokom zaupamo in jim 

damo vedeti, da vemo, da so tudi sami zmožni marsikaj postoriti. Skupaj smo pripravili 

prostor, otroci pa so me opomnili, da si moramo pred pripravo hrane najprej obvezno umiti 

roke. Ko smo si umili roke, smo si zavihali rokave in se lotili dela. Otrokom sem prebrala 

recept, med samo pripravo testa pa smo sproti poimenovali sestavine in pripomočke. 

Presenetilo me je, da nekateri otroci zelo dobro poznajo pripomočke in sestavine. Domnevala 

sem, da najverjetneje pomagajo mamicam ali babicam pri peki piškotov in peciva. Ko sem jih 

o tem povprašala, so mi pritrdilno odgovorili. Otroci so gnetli testo in ko je bilo to zgneteno, 

smo oblikovali kroglice, ki smo jih nato povaljali v makovih zrnih. Kot sem že prej velikokrat 

omenila, se mi zdi izrednega pomena, da otrokom omogočimo izkušenjsko učenje in jih 

vključujemo v naša opravila, čeprav mogoče menimo, da nečesa niso sposobni narediti, ali pa 

jim sodelovanje ne bi nič pomenilo. Povsem normalno je, da nas ne zanimajo iste stvari, 

vendar je najmanj, kar lahko storimo to, da nekomu ponudimo možnost za izražanje in 

ustvarjanje. Ker so bile zelo okusne, je plazma kroglic z makom hitro zmanjkalo. Okusne so 
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bile ne toliko zaradi tega, ker smo jih sami pripravili, kot zaradi dejstva, da smo pri njihovi 

pripravi vsi sodelovali in se pri tem še lepo imeli. 

Pesmi iz pesniške zbirke Pisanice smo poustvarjali na različne načine. Pesem Mak smo 

poustvarili z likovno dejavnostjo, saj so otroci motive iz pesmi naslikali s prstnimi barvami. 

Področja umetnosti smo se dotaknili tudi s poustvarjanjem pesmi Na poljani, saj so otroci 

motive iz te pesmi narisali z barvicami. Z igro ''Metuljčki na cvetove'' smo uresničevali cilje s 

področja družbe, vendar je igra povezana tudi s področjem gibanja. Pri pesmi Pripovedka o 

nosku smo iskali rime in pesem poustvarjali na jezikovnem področju. Jezikovno področje je 

bilo glavno področje naše obravnave, saj smo ves čas brali in poustvarjali izbrana literarna 

dela Otona Župančiča. Prav tako smo z jezikovno dejavnostjo začeli obravnavo Župančičevih 

otroških pesmi, saj smo se na uvodnem srečanju pogovarjali o pesniku in njegovih delih, 

izdelali pa smo tudi plakat o njegovem zasebnem in javnem življenju. Obravnavi pesmi 

Zvečer sta sledili dve poustvarjalni dejavnosti, s katerima smo zaključili obravnavo pesmi iz 

pesniške zbirke Pisanice. Izdelovanje trgank v obliki pisanic spada tako na področje 

umetnosti kot na področje gibanja. S to poustvarjalno dejavnostjo sem želela razvijati fino 

motoriko pri otrocih, zato gre v tem primeru bolj za uresničevanje ciljev z gibalnega področja, 

ki pa se v tej dejavnosti prepleta s področjem umetnosti, saj so otroci ne nazadnje ustvarili 

umetniške izdelke. Z drugo poustvarjalno dejavnostjo smo posegli na področje narave, saj 

smo skozi pripravo makovih kroglic spoznavali lastnosti nekaterih sestavin in nato iz njih 

pripravili jed. Ta kulinarična dejavnost je vključevala še področji matematike in družbe, saj 

smo tehtali sestavine, se kot skupina družili in skupaj izdelovali plazma kroglice z makom. 

Otrokom je bilo najbolj všeč, ko smo se igrali igro ''Metuljčki na cvetove'', in ko smo naredili 

makove kroglice ter jih pojedli. Igra ''Metuljčki na cvetove'' sicer kot glavni uresničuje cilj s 

področja družbe, a je bila otrokom všeč, ker so se lahko veliko in na svoj način gibali med 

igro. Priprava piškotov je vsakomur všeč, toda otrokom zelo veliko pomeni, če jim tako kot 

nam odraslim uspe narediti nekaj dobrega. Malo manj so jim bile všeč likovne dejavnosti, saj 

se takrat ne morejo družiti in gibati na takšen način kot pri gibalnih dejavnostih. Že 

poustvarjanje prve otroške pesniške zbirke dokazuje, da so področja dejavnosti med seboj 

povezana in se prepletajo skozi različne načine poustvarjanja pesmi. Pred obravnavo pesmi iz 

prve pesniške zbirke otroci niso poznali nobene Župančičeve pesmi. Po obravnavi vseh 

otroških pesniških zbirk so se otroci spomnili vseh štirih obravnavanih pesmi. Pesem Mak so 

povezali s cvetlico, ki smo si jo podrobneje ogledali, in z izdelovanjem makovih kroglic. 

Pesem Na poljani so povezali z igro ''Metuljčki na cvetove'', pesem Pripovedka o nosku pa z 
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iskanjem rim. Pesem Zvečer se jim je vtisnila v spomin zaradi smešnega besedila in 

izdelovanja pisanic. V vrtčevskem kurikulumu jezik ni ločeno področje, ampak se prepleta z 

vsemi ostalimi področji in predstavlja orodje, ki ga otrok uporablja v različnih situacijah v 

vrtcu in tudi izven njega. S poustvarjanjem pesmi iz pesniške zbirke Pisanice smo na govor 

otrok vplivali na različne načine. Otrokom sem brala Župančičeve pesmi, o besedilih smo se 

pogovarjali in pojasnjevali neznane besede, med pogovori smo izražali svoja mnenja in delili 

izkušnje ter čustva s prijatelji. Pri poustvarjanju pesmi Pripovedka o nosku smo se igrali z 

besedami in iskali rime. Za igro ''Metuljčki na cvetove'' sem otrokom dajala navodila, med 

izdelovanjem plazma kroglic z makom pa sem jim sproti razlagala, kako mora priprava sploh 

potekati. Z otroki smo naše dejavnosti ves čas komentirali, veliko sem jih spraševala in 

preverjala njihovo razumevanje pesmi, sem pa tudi sama veliko odgovarjala na vprašanja 

otrok. Skozi celoten vrtčevski kurikulum je namreč govor orodje za otrokovo učenje in to je 

bil tudi skozi celotno obravnavo pesmi Otona Župančiča in poustvarjanje le-teh.  

 Obravnava pesmi iz pesniške zbirke Lahkih nog naokrog 3.7

 Obravnava in poustvarjanje pesmi 3.7.1

Iz otroške pesniške zbirke Lahkih nog naokrog smo z otroki obravnavali in poustvarjali 

naslednje pesmi: 

− Možiček-kopitljaček 

− Daj – zmaj 

− Gaga, gaga 

− Tri sestrice rože brale 

Pred obravnavo in poustvarjanjem pesmi iz naslednje otroške pesniške zbirke smo z otroki 

obiskali šolsko knjižnico. Otroke sem zjutraj v jutranjem krogu presenetila z novico, da bomo 

obiskali knjižničarja, ki skrbi za našo vrtčevsko in šolsko knjižnico. S knjižničarjem sem se že 

vnaprej dogovorila za naš obisk knjižnice. Pred obiskom smo z otroki v jutranjem krogu 

osvežili pravila lepega vedenja v knjižnici. Ob prihodu v knjižnico smo knjižničarja najprej 

pozdravili in mu povedali, da obravnavamo pesmi Otona Župančiča. Knjižničar se je nato 

pogovarjal z nami o življenju in delu pesnika, pokazal nam je tudi dva večja zemljevida, ki ju 

je pripravil za nas. To sta bila zemljevid Slovenije in zemljevid Evrope, na katerih smo s 

knjižničarjevo pomočjo iskali mesta, ki so bila značajnega pomena tako za Župančičevo 
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zasebno življenje kot za njegovo poklicno pot. Poiskali smo pesnikov rojstni kraj in kraje, kjer 

je Župančič obiskoval šole, ter kraje, kjer je opravljal katerega od svojih poklicev. Na koncu 

je otroke zanimalo še, kje se nahaja kraj, kjer je pesnik umrl. Knjižničar nam je nato 

deklamiral pesem Ciciban in čebela, mi pa smo knjižničarju zapeli pesem Mi smo Cicibani. 

Sprehodili smo se med knjižnimi policami in si ogledali še razstavo o Primožu Trubarju. In 

kot so otroci že za Prešerna in Zdravljico ugotovili, da himne ne bi mogel spesniti, če Trubar 

ne bi napisal prvih dveh knjig v slovenskem jeziku, so bili mnenja, da tudi Župančič ne bi 

mogel napisati svojih pesmi, če ne bi bilo Primoža Trubarja. Knjižničarju smo se zahvalili za 

gostoljubnost in se vrnili nazaj v igralnico. Z otroki smo po vrnitvi v sobo strnili vtise o 

obisku knjižnice in otroci so se domislili, da bi si lahko tudi sami uredili svojo knjižnico v 

igralnici. Za zaključek uvodnega dela v obravnavo pesmi iz pesniške zbirke Lahkih nog 

naokrog sem otrokom naročila, naj razmislijo, kako bi poimenovali našo bodočo knjižnico. 

  

Slika 30: Knjižničar deklamira pesem Slika 31: Petje pesmi Mi smo Cicibani 

  

Slika 32: Ogled knjižnice, knjig in 

zemljevidov 

Slika 33: Ogled knjižnice, knjig in 

zemljevidov 
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Naslednjih nekaj dni smo obravnavali in poustvarjali pesmi Možiček-kopitljaček, Daj – zmaj, 

Gaga, gaga in Tri sestrice rože brale. Vsako pesem sem otrokom najprej doživeto prebrala, 

nato smo skupaj poiskali neznane besede in jih razložili, po navadi je temu sledilo moje 

vnovično branje besedila. Otroci so ugotovili, da je možiček kopitljaček lesena igrača, ki jo 

vsi poznajo in so se že igrali z njo. Pri pesmi Daj – zmaj smo poglobili znanje o slovenskih 

pokrajinah in si jih podrobneje pogledali na zemljevidu Slovenije. Po obravnavi pesmi Daj – 

zmaj so otroci dobili nalogo, da pogledajo, kaj pomeni beseda loka. Pri obravnavi pesmi 

Gaga, gaga sem otroke povprašala, kako zna zajček znesti pisana jajčka, gos pa ne. Pojasnili 

so mi, da pesnik misli na pisana velikonočna jajca oziroma pirhe, ki jih prinese velikonočni 

zajček. V pesmi Tri sestrice rože brale smo se srečali z belokranjskim narečjem in nekaterimi 

ženskimi imeni, značilnimi za pesnikovo domačo pokrajino. Med obravnavanjem pesmi iz 

zbirke Lahkih nog naokrog smo se večkrat igrali igro ''Metuljčki na cvetove'' in jo uporabili 

kot sprostitveni premor. Cel teden smo zbirali ideje za ureditev naše knjižnice in se 

dogovarjali, kje in kako bi jo uredili. Zbirali pa smo tudi predloge za ime naše bodoče 

knjižnice in jih zapisovali na manjši plakat, da bi si imena ob koncu tedna lahko še enkrat 

pogledali in eno izmed njih izbrali. 

Na zadnji dan obravnave pesmi iz pesniške zbirke Lahkih nog naokrog smo z otroki 

poustvarili vse pesmi. Šlo je za likovno dejavnost, katere pa ne bi mogli izpeljati brez 

dogovarjanja in sodelovanja otrok. Otroke sem z žrebom razdelila v štiri skupine in naloga 

vsake skupine je bila, da z voščenkami naslikajo pesem, ki so jo prav tako dobili z žrebom. 

Otroci so se morali dogovoriti, kaj bodo narisali in kdo bo kaj narisal. Glavni smoter te 

poustvarjalne dejavnosti je bilo skupno delo otrok. Želela sem namreč, da se otroci 

pogovarjajo, pregovarjajo, dogovarjajo, ne nazadnje tudi če bi prišlo do konfliktne situacije, 

da bi jo znali sami rešiti in skleniti kompromis. Otroci so nato s skupnimi močmi ilustrirali 

pesmi in pozneje smo ilustracije tudi plastificirali ter jih nalepili na oglasno desko v igralnici. 

Po končani dejavnosti smo izbrali ime za našo knjižnico. Izbirali smo med imeni kot so 

Knjižnica skupine Ježki, Knjižnica Ježki, Knjižnica Jež, Ježkova knjižnica, Knjižnica Mak in 

Dobrepoljska knjižnica. Najprej smo glasovali tako, da je vsak od otrok dvignil roko za ime, 

ki mu je bilo najbolj všeč. Otroci so lahko tudi večkrat dvignili roko, če jim je bilo všeč več 

imen. Po glasovanju sta ostali dve imeni, ki sta obe imeli enako število glasov, in sicer sta bili 

to imeni Ježkova knjižnica in Knjižnica Mak. Ponovno smo glasovali in otroci so več glasov 

namenili imenu Ježkova knjižnica. Z otroki smo se dogovorili, da bomo z urejanjem Ježkove 

knjižnice začeli naslednji teden. 
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Slika 34: Otroške ilustracije – zbirka Lahkih nog naokrog  

 Analiza in interpretacija obravnave pesmi 3.7.2

Ker nisem želela, da obravnava in poustvarjanje Župančičevih pesmi ostaneta za zaprtimi 

vrati igralnice, smo z otroki odšli v šolsko knjižnico. Ker sodelovanju med strokovnimi 

delavci v predšolski vzgoji pripisujem velik pomen, sem v obravnavo vključila tudi 

knjižničarja Mateja. Knjižničar nas je toplo sprejel in otroci niso dolgo čakali, temveč so ga 

zasuli s kopico vprašanj o Otonu Župančiču. Knjižničarju sem že med najinim dogovarjanjem 

za obisk povedala, o čem naj bi tekla beseda, a so mu tudi otroci ob prihodu v knjižnico 

veselo žvrgoleli, da se pogovarjamo o slovenskem pesniku Otonu Župančiču in bi radi 

izvedeli še kaj novega. Naše druženje in pogovor s knjižničarjem sta potekala spontano. Nekaj 

časa je knjižničar spraševal in otroci so mu odgovarjali, nato pa so se vloge zamenjale in je bil 

knjižničar tisti, ki je odgovarjal na vprašanja otrok. Sama sem se nekajkrat umaknila in od 

strani opazovala dogajanje. Prizor pred menoj me je vrnil v čase mojega obiskovanja osnovne 

šole in te knjižnice. Ugotovila sem, da je vse isto, le jaz sem starejša in imam drugačno vlogo. 

Ko sem se predramila in pustila lepe spomine ob strani, sem spoznala, da poteka kulturno 

izmenjavanje znanja o Otonu Župančiču in njegovih otroških pesmih med otroki in 

knjižničarjem zelo uspešno. Kar presenečena sem bila, koliko so otroci odnesli od naše 

obravnave pesmi. Tudi knjižničar je pohvalil njihovo poznavanje pesnikovega življenja in 

tistih otroških pesmi, ki smo jih že obravnavali. Nekaj, kar je bilo otrokom še posebej všeč, 

sta bila ogromna zemljevida Slovenije in Evrope. Tudi sami smo si na sicer veliko manjših 

kartah pogledali kraje, ki so bili pomembni v pesnikovem zasebnem in poklicnem življenju, a 
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otrokom sta bila ta veliko večja zemljevida bolj všeč in njihove oči so se kar lesketale, ko smo 

skupaj s knjižničarjem iskali kraje in s prsti potovali po Sloveniji in Evropi. Knjižničar je za 

nas pripravil fotografije in nam pokazal še nekaj, česar pri naši obravnavi pesmi do tedaj 

nismo omenjali. Na fotografijah smo si namreč natančno pogledali tradicionalna belokranjska 

oblačila. Nato smo poslušali deklamacijo pesmi Ciciban in čebela in knjižničarju zatem še 

sami zapeli pesem Mi smo Cicibani. Čeprav so bili otroci že večkrat v šolski knjižnici, smo se 

skupaj sprehodili med knjižnimi policami in si ogledali še razstavo o Primožu Trubarju. 

Priznati moram, da nisem pričakovala, da se bodo otroci tako kulturno obnašali in upoštevali 

pravila lepega vedenja. Ob prihodu v knjižnico so vljudno pozdravili, med druženjem niso bili 

preglasni in so poslušali en drugega, ob odhodu pa so se knjižničarju zahvalili za sodelovanje. 

Za nas pa je bilo tistega dne najbolj pomembno to, da smo se po vrnitvi v igralnico odločili, 

da bomo uredili svojo knjižnico. 

Med obravnavo pesmi iz pesniške zbirke Lahkih nog naokrog sem se bolj posvečala željam 

otrok, saj jih nisem želela zasuti s preveč dejavnostmi. Otroške pesmi Možiček-kopitljaček, 

Daj – zmaj, Gaga, gaga in Tri sestrice rože brale so v primerjavi s pesmimi iz prejšnje 

obravnavane zbirke Pisanice krajše, zato otroci niso imeli večjih težav z razumevanjem teh 

kratkih besedil. Razvozlati smo morali le pomen besed loka iz pesmi Daj – zmaj, čebljaš iz 

pesmi Gaga, gaga in začuje ter sluša iz pesmi Tri sestrice rože brale. Ker sem želela, da 

otroci s pomočjo staršev ali neke druge odrasle osebe pobrskajo po slovarjih, sem jim 

naročila, naj doma pogledajo, kaj pomeni beseda loka, pomene ostalih neznanih besed pa smo 

poiskali že v vrtcu. Glede na to, da so otroci zelo radi sodelovali pri dejavnostih, sem bila kar 

malo razočarana, ker je samo eden deček s svojo mamico pogledal in ugotovil, da je loka 

drugi izraz za travnik. Na pobudo otrok smo se večkrat igrali igro ''Metuljčki na cvetove''. 

Včasih smo se igro igrali tako, da smo si pomagali tako z obrazno mimiko kot s telesnimi 

kretnjami, drugič spet tako, da smo smeli uporabljati le mimiko obraza. Če se kdo od otrok ni 

želel igrati z nami, si je lahko izbral kotiček in se poljubno igral, s čimer je želel, samo da ni 

oviral poteka igre. Cel teden, kolikor sta trajala obravnava in poustvarjanje pesmi iz zbirke 

Lahkih nog naokrog, sem se navduševala nad domiselnimi idejami otrok o ureditvi knjižnice 

in njihovimi predlogi za ime knjižnice. 

Obravnavo pesniške zbirke Lahkih nog naokrog smo zaokrožili z likovno dejavnostjo 

ilustriranja vseh štirih pesmi, ki smo jih spoznali, in z izbiranjem imena za knjižnico. Za obe 

dejavnosti je bilo skupinsko odločanje otrok ključnega pomena. Skozi likovno poustvarjanje 
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sem želela otrokom pokazati, da se je včasih treba dogovarjati in narediti kakšno stvar tako, 

da smo na koncu vsi zadovoljni. Da bi se izognila grupiranju tistih otrok, ki se vedno igrajo 

skupaj, sem z žrebom razdelila otroke v štiri skupine. Presenetljivo se ni nihče pritoževal, da 

bi bil s tem ali z onim v skupini. Z veseljem sem opazovala otroke, kako so z voščenkami v 

rokah hodili okrog miz in se dogovarjali, kdo bo kaj narisal. Prisluhnili so si in upoštevali en 

drugega, za ilustracije, ki so nastale, pa moram reči, da so enkratne. Na nobeni od ilustracij se 

ne čuti, da bi kdo želel uveljaviti svojo voljo in narisati nekaj po svoje. Z otroki smo slike še 

plastificirali in jih nalepili na oglasno desko v igralnici. Otroci so sprevideli, da lahko s 

skupnimi močmi ustvarijo prečudovite izdelke. Kompleksni slikovni znaki oziroma ilustracije 

otrok prikazujejo razgibano dogajanje iz pesmi. S slik se nam nasmiha možiček kopitljaček in 

nam hoče nekaj povedati, zmaj bo vsak čas odletel, goska veselo čeblja in sestrice nam pojejo 

pesem. Ilustracije vsekakor niso statične tako kot trganke v obliki pisanic. Nato smo 

izglasovali še ime za našo bodočo knjižnico. Otroci so predlagali šest imen, in sicer Knjižnica 

skupine Ježki, Knjižnica Ježki, Knjižnica Jež, Ježkova knjižnica, Knjižnica Mak in 

Dobrepoljska knjižnica. Po prvem krogu glasovanja sta ostali imeni Knjižnica Mak in 

Ježkova knjižnica. Otroci so lahko v prvem krogu glasovali za več imen, v drugem pa samo 

za eno od dveh, ki sta še ostali. Končni izid je bil zelo tesen, dva glasova več je dobilo ime 

Ježkova knjižnica. Z otroki smo se nato pogovorili o izbiri imena in povedali so, da jim je bilo 

všeč, ko so glasovali in skupaj izbrali ime za knjižnico. Sama menim, da je zelo pomembno, 

da v odločitve, ki se tičejo pripadnosti skupini in skupinske identitete, vključujemo otroke in 

jim s tem dodelimo ključno vlogo sooblikovalcev bivanja v skupini. 

Pred obravnavo in poustvarjanjem pesmi iz pesniške zbirke Lahkih nog naokrog smo z otroki 

obiskali šolsko knjižnico. Otroke sem želela seznaniti z literarnim svetom izven igralnice in 

jim dati možnost, da se samostojno izražajo in komunicirajo s knjižničarjem ter v knjižnici 

poiščejo nove vire informacij. Dejavnost, ki je bila bolj uvodna kot poustvarjalna, je 

zaobjemala jezikovne in družbene cilje. Obravnavi pesmi je sledila poustvarjalna dejavnost, ki 

je vsebovala tako družbene kot cilje s področja umetnosti. Glavni smoter slikanja z 

voščenkami in s tem ilustriranja vseh štirih pesmi je bilo skupno delo otrok. Jezikovni in 

družbeni cilji so se ponovno prepletali, ko smo izbirali ime za knjižnico. Pri poustvarjalni 

dejavnosti je šlo najprej za dajanje predlogov in izražanje lastnih mnenj, na koncu pa smo se 

kot skupina odločili in izbrali ime, ki je bilo vsem všeč. Otrokom so bile načeloma všeč vse 

dejavnosti, a so povedali, da jim je bilo posebej zanimivo takrat, ko so slikali v skupinah. 

Otroci so se dolgočasili, ko je risal ali slikal vsak zase oziroma je moral vsak sam narediti 
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svoj izdelek. Med slikanjem z voščenkami pa so se morali pogovarjati in dogovarjati ter se 

strinjati s tem, kdo bo kaj naslikal. Šlo je za nekakšno likovno porazdelitev dela, ki je bila 

otrokom všeč. Še vedno pa jim je bila najbolj všeč igra ''Metuljčki na cvetove'', ki smo jo 

uporabili kot gibalni odmor. Pred obravnavo otroci niso poznali pesmi Možiček-kopitljaček, 

Daj – zmaj, Gaga, gaga in Tri sestrice rože brale, nekam znano se jim je slišalo le kratko 

besedilo pesmi Možiček-kopitljaček. Pesmi so si zapomnili po detajlih, ki so jih naslikali med 

poustvarjalno dejavnostjo. Tako so vedeli, da pesem Možiček-kopitljaček govori o leseni 

igrači, pesem Daj – zmaj o dečku, ki je spuščal zmaja, pesem Gaga, gaga o goski, zajčku in 

velikonočnih pirhih, pesem Tri sestrice rože brale pa o sestricah Jeli, Anki in Ivanki ter 

pastirčku. Tudi s poustvarjanjem pesmi iz otroške pesniške zbirke Lahkih nog naokrog smo 

skozi različne vsebine in v različnih situacijah razvijali govor otrok. Poleg tega, da sem jim 

prebrala besedila vseh štirih pesmi in smo skupaj poiskali ter pojasnili neznane besede, smo 

obiskali šolsko knjižnico. Otroci so sodelovali v komunikaciji s knjižničarjem, lahko so sami 

začeli pogovor, spraševali so in odgovarjali na knjižničarjeva vprašanja, bili so aktivni 

udeleženci v komunikacijskem procesu. Pri slikanju z voščenkami sem otrokom omogočila 

zasebno konverzacijo v manjših skupinah. Otroci so se med poustvarjalno dejavnostjo 

pogovarjali, dogovarjali, se tudi pregovarjali, na koncu pa so se le pogodili, kdo bo kaj 

narisal. Iskali smo ime za našo knjižnico in otroci so izmenjevali svoje predloge ter izražali 

mnenja o njih. Govor pa ni le stalni spremljevalec otroške igre, vodilno vlogo je imel tudi pri 

vseh naših poustvarjalnih dejavnostih tako pri obravnavi pesmi iz pesniške zbirke Lahkih nog 

naokrog kot tudi pri obravnavi pesmi iz preostalih otroških pesniških zbirk.  

 Obravnava ugank iz pesniške zbirke Sto ugank 3.8

 Obravnava in poustvarjanje ugank 3.8.1

Iz otroške pesniške zbirke Sto ugank smo z otroki obravnavali in poustvarjali štiri uganke, 

katerih besedila sem priložila k diplomski nalogi in se nahajajo v poglavju Priloge. 

Obravnavo ugank iz pesniške zbirke Sto ugank nismo začeli z ugibanjem in razreševanjem 

samih ugank, temveč s pogovorom o ureditvi naše knjižnice. Spomnili smo se, da smo 

prejšnji teden izbrali ime za knjižnico, in sicer smo izglasovali ime Ježkova knjižnica. Nato 

smo poiskali ustrezen prostor v igralnici in ga začeli opremljati s knjigami o Otonu 

Župančiču, z Župančičevimi deli in ostalo literaturo ter izdelki otrok. Otroci so v izbranem 
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kotičku na police zložili knjige, na okna in stene v kotičku pa smo nalepili izdelke otrok. Slike 

maka, risbe metuljčkov na travniku, trganke oziroma pisanice in plastificirane ilustracije 

pesmi iz pesniške zbirke Lahkih nog naokrog so otroci razporedili po kotičku, jaz sem jim 

nekoliko pomagala le pri lepljenju njihovih poustvarjalnih izdelkov. Ko smo končali z 

okraševanjem knjižnice, so se otroci spomnili, da nikjer ne piše, kako se knjižnica imenuje. V 

kotičku smo nato skupaj izdelali napis z imenom naše knjižnice. Napis Ježkova knjižnica smo 

izdelali postopoma. Na plakat sem pisala črko za črko in pri tem sem črke tudi glasno 

izgovarjala, da so otroci slišali, kaj pišem na papir.  

 

Slika 35: Okraševanje knjižnice 

Ko je bilo ime knjižnice napisano, so otroci plakat obstrigli in napis prilepili na mesto, ki se 

jim je zdelo najbolj primerno za ime naše knjižnice. Z otroki smo se dogovorili, da se bodo 

lahko cel teden igrali v knjižnici in jo urejali ter naknadno okraševali z izdelki, ki jih bomo še 

ustvarili po obravnavi preostalih Župančičevih pesniških besedil. Za konec smo se sprostili z 

igro ''Metuljčki na cvetove''. 
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Slika 36: Urejanje Ježkove knjižnice 

Naslednji dan smo začeli z obravnavo in s poustvarjanjem ugank. Za uvodno motivacijo smo 

se z otroki igrali igro pantomime. Otrokom sem pripravila nekaj različnih rekvizitov oziroma 

pripomočkov, ki sem jih spravila v temnomodro vrečko iz blaga. V vrečki so bili predmeti kot 

so mobilni telefon, ročna ura, svetilka, čevelj, škatla v obliki srca, daljinski upravljalnik, 

verižica, slušalke, očala, škarje, pas in slike lonca, ključa, avtomobila, ježa, konja, sonca, 

žoge, mačke, vzglavnika ter kolesa. Predmetov in slik stvari je bilo dovolj za vse otroke. 

Preden sem izžrebala prvega otroka, ki bi s pantomimo poskušal prijateljem prikazati določen 

predmet, sem otrokom razložila pravila. Vsak izmed njih bo iz temnomodre vrečke izvlekel 

predmet, ki ga bo nato s pantomimo predstavil svojim prijateljem. Otroci so lahko predmete le 

otipali, saj je bila vrečka iz takšnega materiala, da se predmeti niso videli čez vrečko. Ko je 

otrok izvlekel predmet ali sliko stvari, sva se najprej pomenila o predmetu ali sliki. Nekateri 

otroci so imeli boljšo predstavo in so takoj vedeli, kako bodo prikazali določen predmet, spet 

drugi so imeli nekaj težav in so potrebovali malo pomoči. Tako kot pri kazanju pantomime so 

imeli tudi pri ugotavljanju, za kateri predmet gre, nekateri otroci več težav kot drugi. 

Naslednji na vrsti za prikaz predmeta s pantomimo je bil otrok, ki je pravilno ugotovil, kateri 

predmet je njegov prijatelj z mimiko obraza, s kretnjami rok in telesnimi kretnjami 

prikazoval. Ko so prišli na vrsto vsi otroci, smo zaključili z igro pantomime. Igri pantomime 

je sledil pogovor o tem, kaj sploh je to uganka. Otroci so mi povedali, da je to nekaj, kar 

uganemo. Pojasnili so mi še, da je uganka, če je napisana s črkami in jo lahko povemo ter 

slišimo, če pa nekaj pokažemo, je to pantomima. Po razgovoru smo se posvetili ugankam 

Otona Župančiča. Otroci so se posedli za mize, še prej pa so si poljubno vzeli ali navadni 

svinčnik ali barvico ali flomaster. Nato sem jim razdelila liste, na katere sem predhodno 
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narisala dve ravni črti pod pravim kotom tako, da so bili na vsakem listu štirje manjši 

pravokotniki. Otrokom sem povedala, da bodo v vsakega od teh pravokotnikov narisali po 

eno rešitev za štiri uganke. Med risanjem rešitev se ne smejo pogovarjati in vsak naj nariše 

tisto, za kar misli, da se skriva v uganki. Uganke sem brala postopoma, eno za drugo in ne vse 

naenkrat. Ko sem prebrala uganko, sem otroke najprej vprašala, ali razumejo besedilo. V 

nobeni od ugank ni bilo otrokom neznanih besed. Vsako izmed ugank sem večkrat prebrala in 

počakala, da so otroci lahko narisali rešitev. Na koncu sem še enkrat prebrala vse uganke. Ko 

so otroci narisali rešitve za vse uganke, smo se usedli na blazino in si pogledali njihove risbe. 

Vsi otroci so se strinjali, da so bile uganke težke. Pogledali smo si risbe otrok in uganke 

skupaj rešili, saj razen za zadnjo, nihče ni našel pravilne rešitve za prve tri uganke. Po igri 

pantomime in obravnavi Župančičevih ugank se je otrokom utrnila ideja, da bi si lahko tudi 

mi izmislili svojo uganko. Zmenili smo se, da bomo naše zamisli zapisovali na list, ob koncu 

tedna pa bomo iz posameznih delčkov skupaj sestavili uganko. 

  

Slika 37: Igra pantomime Slika 38: Igra pantomime 

Do konca tedna smo tako urejali našo knjižnico, otroci so od doma nosili knjige in slike, 

povezane z našo temo, ves čas smo tudi zapisovali delčke besedila, ki smo si ga z otroki 

izmišljali za našo uganko. Večkrat smo se igrali igro ''Metuljčki na cvetove'', otrokom se je 

tudi knjižnica, katero so v času dopoldanske malice in kosila zelo neradi zapustili, zelo 

priljubila. Igro ''Metuljčki na cvetove'' smo nadgradili tako, da smo odšli v naravo, kjer nismo 

bili omejeni s prostorom. Igro smo se igrali v bližnjem gozdičku ali na travniku, razlika je bila 

le v tem, da smo za barvne cvetove uporabili barvne obroče. Otroci so med igro v naravi zelo 

uživali in se tudi bolj trudili, da bi poiskali ustrezne obroče. Na zadnji dan obravnave ugank iz 

pesniške zbirke Sto ugank smo staknili glave skupaj in sestavili svojo uganko. Le-to sem v 

kabinetu natipkala na računalnik in natisnila dva izvoda. Eno uganko smo z otroki nalepili na 
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oglasno desko pred igralnico, za drugo pa so otroci poiskali primerno mesto v Ježkovi 

knjižnici. 

3.8.1.1 Uganka 

Dve nogi, ne štiri, 

nisem brez obleke kot on. 

V vrtec hodim 

zvedav in radoživ, 

ime imam kot ta stric, 

le da nimam bodic. 

 Analiza in interpretacija obravnave ugank 3.8.2

Preden smo začeli z obravnavanjem in poustvarjanjem ugank, smo najprej uredili Ježkovo 

knjižnico. Teh nekaj dni, ko smo se mudili v kotičku, ki so ga otroci izbrali kot primernega za 

našo bodočo knjižnico, je v igralnici vse vrvelo od vzhičenosti otrok. Otroci so ves teden 

prinašali knjige, ki so bile povezane bodisi z Otonom Župančičem in obravnavanimi pesmimi 

bodisi s tematiko iz obravnavanih pesmi, in jih zlagali na police. Izbrani kotiček so okraševali 

s slikami makov, z risbami metuljčkov, s pisanicami in z ilustracijami pesmi iz zbirke Lahkih 

nog naokrog. Ko so knjižnico opremili s svojimi izdelki, so preverili, če je treba v kotičku še 

kaj postoriti. Odločili so se, da bodo v prostoru ustvarili vzdušje, ki vlada v pravi pravcati 

knjižnici. Nekaj otrok je od doma prineslo stare tipkovnice in izposoja knjig v Ježkovi 

knjižnici se je lahko začela. Med spontano igro v knjižnici sem opazovala otroke in se čudila 

njihovi domišljiji ter iznajdljivosti. Ko je nekdo prišel v knjižnico, ga je tisti otrok, ki je imel 

vlogo knjižničarja, vljudno pozdravil in povabil v knjižnico. Povedal mu je, katere knjige si 

lahko pogleda in izposodi v knjižnici, in ga pozval, da si ogleda še poustvarjalne umetnije, ki 

so krasile knjižnico. Otrok, ki je bil obiskovalec, si je po ogledu knjižnice izposodil knjigo in 

odšel, da bi tako lahko vstopil drugi obiskovalec oziroma več njih. Otroci so opazili, da 

nikamor nismo napisali, kako se knjižnica imenuje. Skrbelo jih je, da tako obiskovalci ne 

bodo vedeli, v katero knjižnico so sploh prišli. Z otroki smo se lotili še izdelovanja napisa z 

imenom knjižnice in zdelo se mi je prav, da nastaja pred njihovimi očmi. Otroci so mi 

pomagali pri črkovanju in mi govorili, katera je naslednja črka, ki jo moram napisati. Nekateri 
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so že zelo dobro poznali črke, spet drugi nekoliko slabše, a glede na to, da bodo kmalu sedli v 

osnovnošolske klopi, sem spodbujala, da mi povedo naslednjo črko tisti otroci, ki jim 

prepoznavanje črk ni šlo tako gladko. Ko sta bila napis izdelan in knjižnica urejena, smo se 

vsi strinjali, da smo s skupnimi močmi spet ustvarili nekaj zelo lepega. V knjižnici se je dalo 

tudi čutiti in ne samo videti, da je vsak od otrok v njej pustil delček sebe, svoj pečat. 

V igri pantomime smo z otroki zelo uživali, zato sem se odločila, da se bomo igrali, dokler v 

vrečki ne zmanjka vseh predmetov in sličic stvari. Otroci so se zelo trudili, da bi čim bolj 

nazorno prikazali določen predmet, a ni šlo vedno zlahka. Nekateri otroci so morali večkrat 

ponoviti določeno kretnjo oziroma gib in še nazorneje pokazati, kateri predmet so izžrebali. 

Tudi jaz sem iz vrečke izžrebala predmet, in sicer sliko konja. Nisem si mislila, da bom imela 

s tem, kako prikazati konja, toliko težav. Ne čudim se, da so imeli tudi otroci največ težav 

ravno s prikazovanjem in oponašanjem živali ali njihovega gibanja. Čeprav so bili v vrečki 

predmeti iz našega vsakdanjega življenja, je bilo treba dobro premisliti, kako bomo prikazali 

določeno stvar. Med igro smo se veliko smejali in bolj kot je šla igra proti koncu in nam je v 

vrečki zmanjkovalo predmetov, bolj nam je ugibanje postajalo všeč. Kljub zahtevnosti igre 

pantomime nam je na koncu vseh otroških nastopov uspelo ugotoviti, kateri vsi predmeti so 

bili skriti v temnomodri vrečki. Razmišljati sem začela celo v tej smeri, da bi lahko tudi v 

prihodnje pri različnih dejavnostih uporabila igro pantomime, predvsem pri izražanju čustev. 

Nekateri otroci imajo namreč težave z izkazovanjem čustev in s pantomimo bi mogoče lažje 

pokazali, kako se počutijo. To bi tudi nam odraslim omogočilo, da bi bolje razumeli različna 

počutja otrok. Zelo pomembno se mi zdi, da ne zamudimo tistega obdobja, ko lahko otroku 

pomagamo pri soočanju z njegovimi čustvi in razumevanju ter sprejemanju le-teh. Pozneje v 

zreli dobi je to težko popraviti in vsak dan se srečujemo z odraslimi osebami, ki se niso 

sposobne soočiti z lastnimi čustvi in imajo negativno samopodobo, ki je odraz pomanjkljivega 

soočanja s čustvi v otroštvu in mladostništvu. Ker sem med listanjem zbirke Sto ugank 

ugotovila, da so nekatere uganke precej zahtevne in jih niti šolarji ne bi tako zlahka rešili, sem 

poiskala in izbrala štiri, za katere sem menila, da ne bodo prezahtevne za predšolske otroke. 

Želela sem, da otroci samostojno rešijo uganke, zato sem jim pripravila liste s štirimi praznimi 

prostorčki v obliki pravokotnikov. Otroci so upoštevali navodila in se med reševanjem ugank 

niso pogovarjali med seboj, temveč se je vsak potrudil po svojih najboljših močeh in 

samostojno reševal Župančičeve zagonetke. Otroci so imeli kar nekaj preglavic z risanjem 

rešitev, kar so pozneje priznali tudi sami. Ko smo se po končani dejavnosti pogovarjali in si 

ogledovali njihove risbe, so povedali, da niso vedeli, kaj bi narisali, saj se jim niti sanjalo ni, 
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kaj bi se lahko skrivalo v ugankah. Otroci so kot rešitev prve uganke narisali hišo, uro ali 

človeka, kot rešitev druge uganke sliko ali senco, kot rešitev tretje vrata, kot rešitev četrte 

uganke pa avtobus ali avtomobil. Kljub temu smo med njihovimi risbami naleteli na eno 

pravilno rešitev, in sicer je eden izmed dečkov kot rešitev zadnje uganke narisal vlak, ter tako 

uspešno rešil vsaj eno od Župančičevih težkih zagonetk. Deček je bil ponosen, ker je edini 

pravilno rešil vsaj eno težko uganko, vendar se ni postavljal in bahal pred prijatelji. Pohvalila 

sem ga in mu rekla, da sem ponosna nanj, ne zaradi pravilno rešene uganke, temveč zaradi 

njegove skromnosti. Nato so otroci predlagali, da bi si lahko skupaj izmislili uganko, vendar 

ne tako težko, kot so bile Župančičeve. 

 

Slika 39: Edina pravilna rešitev ene od ugank – vlak  

Otroci so se cel teden mudili v Ježkovi knjižnici in prav vesela sem bila, da je naš skupni 

projekt urejanja knjižnice zaživel. Ježki so se igrali tudi po ostalih kotičkih, vendar knjižnica 

ni bila nikoli prazna. Redkokdaj se je zgodilo, da se v knjižnici ni odvijala igra izposoje knjig, 

a je tudi takrat nekdo čepel med knjižnimi policami in prelistaval knjige. Sem in tja sem tudi 

sama odšla v knjižnico, da bi si izposodila kakšno knjigo in se igrala z otroki. Metuljčke iz 

naše igre smo spustili ven v bližnji gozdiček in na travnik, kjer smo imeli na razpolago več 

prostora za našo igro. Ker sem sama velika ljubiteljica narave, mi je bila izvedba igre bolj 

všeč na dišečem travniku in v šumečem gozdu kot pa v zaprti igralnici. Sodeč po veselih 

otroških obrazih je bilo tudi njim bolj všeč, ko so se igrali med dišečimi in pisanimi rožami na 

travniku ter na svežem zraku v gozdu kot pa v zaprti igralnici. Ko smo se vračali nazaj v vrtec 

in smo hodili po makadamski poti, smo se pogovarjali o preživljanju časa v naravi. Otroci so 
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mi povedali, da se tudi doma igrajo zunaj na dvorišču in bi šli radi večkrat na travnik ali v 

gozd, vendar starši po navadi nimajo časa, da bi šli z njimi, samih pa jih ne morejo pustiti. 

Rekla sem jim, da bomo zato šli mi v naravo, kolikokrat bomo pač lahko, saj razumem 

današnjo stisko staršev in otrok. Na veliko veselje vseh sodelujočih pri izmišljanju uganke 

nam je ob koncu tedna le uspelo skupaj zložiti zagonetko, ki bi nam jo še Župančič zavidal. Z 

otroki smo ves teden stikali glave skupaj in zelo smo se namučili, preden so vsi delčki 

besedila, ki smo si ga izmišljali, našli svoje mesto v uganki. Ugotavljali smo, da je bil 

Župančič res pravi mojster besed, saj je bilo izmišljanje uganke vse prej kot lahko opravilo. 

Zato smo bili še toliko bolj ponosni, ko smo končno lahko zrli v našo uganko.  

 

Slika 40: Ježkova knjižnica 

Pred poustvarjanjem ugank smo se lotili urejanja Ježkove knjižnice v igralnici. Šlo je za 

dejavnost, ki je poleg jezikovnih vključevala še cilje s področja umetnosti in družbe. Teden 

dni smo se družili v knjižnici in jo okraševali z otroškimi izdelki ter se pogovarjali o Otonu 

Župančiču in njegovih literarnih delih. Z igro pantomime smo se sicer tudi gibalno 

udejstvovali in se razmigali, vendar smo z njo uresničevali predvsem jezikovne cilje. 

Obravnavi in reševanju ugank je sledila poustvarjalna dejavnost izmišljanja uganke. 

Jezikovna dejavnost je vsebovala tudi elemente družbenega področja, saj so pri izmišljanju 
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zagonetke sodelovali vsi otroci. Otrokom so bile všeč vse jezikovne dejavnosti, vendar so 

najbolj uživali pri igri pantomime. Bilo jim je všeč, ko so lahko po svojih zamislih spreminjali 

enega od kotičkov v Ježkovo knjižnico. Pri igri pantomime in izmišljanju uganke sem 

ugotovila, da želijo biti kar se da izvirni in se domisliti nečesa novega. Igro ''Metuljčki na 

cvetove'' smo se še vedno igrali, vendar s to razliko, da smo jo večkrat izvedli v bližnjem 

gozdu ali na travniku. Otrokom je bila bolj všeč izvedba igre v naravi kot pa v igralnici. Pred 

obravnavo otroci niso poznali ugank, so pa si sigurno zapomnili, kako so se namučili z 

ugibanjem in risanjem rešitev. Po obravnavi vseh pesniških zbirk so namreč rekli, da tistih 

težkih ugank pa že ne bodo pozabili. Ne samo na otrokov govorni razvoj, z različnimi 

dejavnostmi lahko vplivamo tudi na razvoj otrokove neverbalne komunikacije in ena od 

takšnih dejavnosti je igra pantomime. Pri igri pantomime so se otroci sporazumevali s 

telesnimi gibi in kretnjami ter tako odkrivali, da lahko komuniciramo tudi brez uporabe besed. 

Otroci so se med igro zabavali, a so ugotovili, da je samo z gibi zelo težko pokazati določen 

predmet. Raziskovali so kotiček, načrtovali so, kam bodo postavili kakšno stvar, vrednotili so 

svoje izdelke, glasno so razmišljali, izmenjevali so svoje zamisli in ne nazadnje je bil to odraz 

njihovega sodelovanja pri urejanju Ježkove knjižnice. Z otroki smo prebirali uganke, jih 

reševali in se pogovarjali ter komentirali rešitve ugank. Pozneje smo si tudi mi izmenjevali 

ideje in si izmišljali uganko. Igrali smo se z besedami in jih premetavali sem ter tja. Naše 

zamisli sem zapisovala na list papirja in tako so otroci kot že večkrat poprej med našim 

obravnavanjem Župančičevih literarnih del videli, da lahko izgovorjene besede zapišemo in 

jih znova preberemo. Med obiskom šolske in urejanjem Ježkove knjižnice so se otroci 

seznanjali s knjigami, slikanicami, slovarji, z leksikoni, s priročniki, z revijami, s časopisi in z 

zemljevidi ter raziskovali podobnosti in različnosti med njimi. Na različne načine in z 

različnimi dejavnostmi sem se trudila spodbujati in razvijati govorno kompetentnost otrok. 

 Obravnava pesmi iz pesniške zbirke Ciciban in še kaj 3.9

 Obravnava in poustvarjanje pesmi 3.9.1

Iz otroške pesniške zbirke Ciciban in še kaj smo z otroki obravnavali in poustvarjali naslednje 

pesmi: 

− Postovka 

− Dedek Samonog 

− Zvezdoznanstvo 
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− Ples kralja Matjaža  

Obravnavo zadnje Župančičeve otroške pesniške zbirke, zbirke Ciciban in še kaj, smo začeli s 

pesmima Postovka in Dedek Samonog. Pesmi Postovka in Dedek Samonog sta sicer mišljeni 

kot gibalni igri. Najprej smo si podrobneje pogledali besedilo gibalne igre Postovka. Otrokom 

sem doživeto prebrala besedilo in zatem smo poiskali neznane besede ter jih razložili. Ptica 

postovka oziroma malenka je manjša ptica ujeda rjavkaste barve, s temnejšimi lisami po 

hrbtu, oprsju in trebuhu. Postovka leti na tri načine, in sicer kot vsaka letalka utripa oziroma 

krili s perutmi, lahko kolobari oziroma kroži z mirnimi krili, najbolj značilno za to ptico pa je, 

da se sredi neba nenadoma ustavi in začne naglo prhutati s krili. Takrat Belokranjci pravijo, 

da melje, in od tod tudi ime malenka. Gibalno igro se igra tako, da je treba oponašati vse tri 

načine letenja. Veliko otrok je izrazilo željo, da bi oponašali letenje postovke. Njihovemu 

posamičnemu posnemanju letenja postovke je sledilo še naše skupinsko oponašanje njenega 

gibanja v zraku. Ko smo končali z oponašanjem letenja malenke, smo si pogledali še besedilo 

gibalne igre Dedek Samonog, katero je bilo otrokom razumljivo. Hitro smo prešli na samo 

igro in se prijeli za roke ter oblikovali krog. Ko smo stali v krogu, sem otrokom razložila 

navodila igre. Otrok, ki bo imel vlogo dedka Samonoga, bo sredi kola skakal po eni nogi, mi 

v kolu pa bomo peli besedilo gibalne igre in v krogu hodili okrog našega dedka. Ko bo dedek 

Samonog pri zadnji besedi pesmi stopil na obe nogi, bomo mi v kolu skrčili eno nogo. Kdor 

bo zamudil oziroma zadnji skrčil nogo, bo naslednji dedek Samonog. Z izštevanko sem 

določila prvega otroka, ki bo igral dedka Samonoga. Nato smo pričeli z našo igro. Kolaši smo 

peli pesem in v krogu hodili okrog dedka Samonoga, dedek Samonog pa je sredi kola skakal 

po eni nogi. Ko je ob zadnji besedi pesmi stopil na obe nogi, smo mi eno skrčili. Naslednji 

dedek je bil tisti, ki je zadnji skrčil nogo. Igro smo ponovili tolikokrat, da so se lahko vsi 

otroci preizkusili v vlogi dedka Samonoga. Po končani dejavnosti smo se usedli na blazino in 

se o gibalnima igrama Postovka in Dedek Samonog pogovorili ter izmenjali vtise. Med 

pogovorom so otroci prišli do zamisli, da bi lahko naše vtise, komentarje in izdelke zbrali ter 

jih uredili v knjižico, v naše delo o pesniku Otonu Župančiču in obravnavi njegovih pesmi.  
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Slika 41: Gibalna igra Dedek Samonog 

Naslednji dan smo obravnavali pesem Zvezdoznanstvo. Za uvod sem otrokom prebrala 

pravljico Zvezde in planeti avtorja Pierra Wintersa. O zgodbi smo se nato pogovorili. Sledila 

sta moje doživeto branje pesmi in razlaga neznanih besed. Z otroki smo se pogovarjali, kaj je 

to zvezdoznanstvo. Odšli smo v šolsko knjižnico in prosili knjižničarja, če nam lahko pomaga 

poiskati nekaj knjig o zvezdah in planetih. Ko smo se vrnili v igralnico, smo knjige pregledali, 

otroci pa so se spomnili, da lahko pogledamo tudi na internet. Res smo se odpravili v kabinet 

in si še na računalniku pogledali nekaj slik o nebesnih telesih. Ko smo se ponovno zbrali na 

blazini, smo prišli do zaključka, da je zvezdoznanstvo knjižni izraz za astronomijo, ki je veda, 

ki proučuje naš planetarni sistem. Po obravnavi pesmi Zvezdoznanstvo smo si privoščili 

gibalni odmor in se razgibali z igro Dedek Samonog. Otroke sem vprašala, če bi se igrali obe 

igri, tako Postovko kot Dedka Samonoga, a so se otroci odločili le za dedka Samonoga in 

njegovo skakanje po eni nogi sredi kola. Našemu gibalnemu odmoru je sledila poustvarjalna 

dejavnost slikanja s tempera barvami. Otroci so zaščitili mize in pripravili vse potrebno za 

likovno poustvarjanje. Za zaključek obravnave pesmi Zvezdoznanstvo so naslikali motive iz 

pesmi in slike nato razstavili v naši Ježkovi knjižnici. 

  

Slika 42: Otroška slika – motivi iz pesmi 

Zvezdoznanstvo 

Slika 43: Otroška slika – motivi iz pesmi 

Zvezdoznanstvo 
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Kot naslednjo smo obravnavali pesem Ples kralja Matjaža. Pred branjem in iskanjem 

neznanih besed smo se najprej poigrali z malimi inštrumenti. S prepevanjem raznoraznih 

pesmi in z igranjem na male inštrumente smo se igrali različne igre za razvijanje ritma, 

hitrosti in glasnosti, ugotavljali pa smo tudi, iz katere smeri prihaja zvok oziroma zven 

določenega malega inštrumenta. Vse igre smo pozneje ponovili še s kamenčki, ki smo jih 

uporabili namesto malih inštrumentov. Po uvodni glasbeni dejavnosti sem otrokom doživeto 

prebrala pesem, otrokom neznanih oziroma nerazumljivih besed v besedilu ni bilo. Čeprav 

pesem ni bila mišljena kot gibalna igra tako kot pesmi Postovka in Dedek Samonog, so otroci 

želeli zaplesati. V obliki kroga smo postavili stole in se usedli na njih. Na sredi kroga je 

potekala improvizacija oziroma ples otrok. Otroci so se menjavali v vlogah Alenke, kralja 

Matjaža in Turkov. Otrokom je bilo všeč, da so si lahko sami sproti izmišljali plesne gibe. Mi, 

ki smo sedeli na stolih in opazovali dogajanje, smo ploskali in topotali z nogami. Ko so vse 

Alenke, vsi kralji Matjaži in vsi Turki odplesali svoje plese, smo pospravili stole in se usedli 

na blazino ter se pogovorili o plesu in naših dejavnostih. Otroke sem povprašala o tem, če radi 

plešejo, ob katerih priložnostih plešejo in s kom po navadi plešejo. Otroci so hiteli odgovarjati 

in navdušeno so mi pripovedovali, da zelo radi plešejo, da največkrat to počnejo kar sami in 

da za ples ne potrebujejo soplesalca ali soplesalke. Povedali so mi še, da običajno plešejo 

doma, v vrtcu, v telovadnici in na veselicah. Po razgovoru smo se spomnili, da smo se po 

obravnavi gibalnih iger Postovka in Dedek Samonog dogovorili, da bomo izdelali svojo 

knjižico o obravnavanih delih Otona Župančiča. Zato smo se po obravnavi pesmi Ples kralja 

Matjaža zbrali v Ježkovi knjižnici in začeli z ustvarjanjem naše knjižice. Z otroki smo najprej 

poiskali malo trši papir za platnice. Otroci so izbrali rumenega in pomagala sem jim izrezati 

dva kosa papirja v velikosti A4 formata. Otroci so si nato izmislili in napisali naslov ter 

narisali risbo za naslovno stran naše knjižice. Predlagali so, da bi bil na prvi strani knjižice 

pesnik Oton Župančič. Tako smo na predlog otrok natisnili in plastificirali pesnikovo 

fotografijo in jo kot prvo stran vstavili med platnice. Za pesnikovo fotografijo smo 

zaporedoma vstavljali pesmi Mak, Na poljani, Pripovedka o nosku in Zvečer. Za vsako 

pesmijo smo vstavili še izdelke otrok, ki so jih izdelali med poustvarjanjem določene pesmi. 

Tako so se za stranjo, ki je naznanjala obravnavo pesniške zbirke Pisanice, znašle slike o 

maku, risbe o metuljčkih na travniku, rime o nosku in nosu, poglavje pa smo zaključili s 

trgankami oziroma pisanicami. Vmes smo priložili tudi recept za plazma kroglice z makom in 

nekaj slik samega postopka izdelave ter še nekaj slik igre ''Metuljčki na cvetove''. Stran za 

trgankami v obliki pisanic je naznanjala obravnavo nove pesniške zbirke, in sicer zbirke 

Lahkih nog naokrog. Tukaj smo v nastajajočo knjižico vstavili pesmi Možiček-kopitljaček, 
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Daj – zmaj, Gaga, gaga in Tri sestrice rože brale ter plastificirane ilustracije, ki so jih otroci 

po obravnavi pesmi poustvarili v manjših skupinah. Priložili smo še nekaj fotografij z našega 

obiska šolske knjižnice. Zbirko Sto ugank smo predstavili s štirimi obravnavanimi ugankami 

in z risbicami otrok, ki so morali narisati rešitve ugank. Seveda smo v knjižico vstavili tudi 

našo uganko, na željo otrok pa smo zraven dodali še slike predmetov in napisali oziroma 

natipkali navodilo za dejavnost. Vsak, ki bo prebiral našo knjižico, si bo lahko izmislil 

uganko o predmetih na slikah ali pa bo predmete preprosto pokazal s pantomimo. Ko smo 

strnili vtise o obravnavi ugank iz zbirke Sto ugank, smo z izdelavo knjižice za nekaj časa 

prenehali, saj še nismo zaključili obravnave pesmi in poustvarjanja le-teh iz zadnje otroške 

pesniške zbirke Ciciban in še kaj. 

  

Slika 44: Improvizacija plesa Slika 45: Izdelava knjižice 

Ko smo končali z obravnavanjem in poustvarjanjem vseh štirih pesmi iz zadnje otroške 

pesniške zbirke, sem za otroke organizirala izlet v Ljubljano in obisk Mestne knjižnice Otona 

Župančiča. Otroke sem želela presenetiti, zato sem jim za izlet povedala en dan pred našim 

obiskom prestolnice in knjižnice. Za moje presenečenje sta vedeli le vzgojiteljica in 

pomočnica ter seveda vodstvo vrtca, saj sem za organizacijo izleta potrebovala njihovo 

odobritev. Za presenečenje sem najprej povedala otrokom, nato smo o izletu obvestili tudi 

starše. Otroci so bili presenečenja zelo veseli in komaj so čakali, da se bomo odpravili na 

izlet. Naslednje jutro, na dan našega obiska glavnega mesta in knjižnice Otona Župančiča, 

smo prišli v vrtec malo bolj zgodaj kot običajno. Tudi z zajtrkom smo pričeli nekaj minut prej 

kot po navadi, saj se nam je ta dan vsem mudilo v Ljubljano. Po zajtrku smo se v garderobi 

izletu primerno uredili, zaradi spremenljivega vremena in nekaj kapljic dežja smo s seboj 

vzeli tudi dežnike. Mini avtobus je bil že parkiran na parkirišču pred vrtcem in je čakal, da bi 

nas popeljal v Ljubljano. Med vožnjo smo gledali skozi okna in opazovali okolico, 

pogovarjali smo se o pravilih lepega vedenja v prevoznih sredstvih in na javnih mestih, 
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razglabljali smo o tem, kaj lahko počnemo v mini avtobusu in česa ne, pred prihodom v 

Ljubljano pa smo se dogovorili še, kako se bomo obnašali v ljubljanski mestni knjižnici. 

Voznik nas je odložil na avtobusnem postajališču na Bavarskem dvoru nasproti knjižnice. 

Nato smo se peš napotili do Mestne knjižnice Otona Župančiča, kjer smo si v pritličju 

knjižnice najprej ogledali Župančičevo spominsko sobo. V sklopu pesnikove spominske sobe 

sta bili na ogled postavljeni njegovi delovna soba in sprejemnica s knjižnico, v katerih smo 

lahko videli vse originalne pesniške zbirke za odrasle in otroke razen otroške pesniške zbirke 

Lahkih nog naokrog. Razstavljeni so bili tudi nekateri pesnikovi osebni predmeti, med 

katerimi smo videli pesnikova očala, žepno uro in njegove risbe. Po ogledu Župančičeve 

spominske sobe smo si ogledali še knjižnico. Sprehodili smo se skozi nadstropja in otrokom 

so bila zelo všeč poslikana stopnišča, ki so povezovala različne oddelke knjižnice. Po ogledu 

spominske sobe smo se nekaj časa zadržali še na mladinskem oddelku knjižnice, saj so otroci 

občudovali izdelke, ki so bili razstavljeni v tem delu knjižnice, in akvarij, ki je prav tako 

krasil ta prostor. Pred odhodom smo se vpisali v spominsko knjigo. Našemu obisku knjižnice 

in ogledu Župančičeve spominske sobe je sledil sprehod skozi stari mestni del Ljubljane. 

Sprehodili smo se do Ljubljanice in Čevljarskega mostu, na poti do tja smo si pogledali še 

maketo Ljubljanskega gradu in Ljubljane pod njim ter se ustavili tudi ob Prešernovem 

spomeniku. Za konec smo se posladkali s sladoledom in tako zaokrožili naš potep po 

Ljubljani. Pot domov je minila še hitreje kot pot v Ljubljano. Po vrnitvi v vrtec smo se 

pogovorili in strnili vtise o našem izletu v Ljubljano. Dan smo zaključili tako, da so otroci še 

pred kosilom narisali tisto, kar jim je bilo na izletu najbolj všeč oziroma se jim je najbolj 

vtisnilo v spomin. 

  

Slika 46: Obisk Mestne knjižnice Otona 

Župančiča 

Slika 47: Obisk Mestne knjižnice Otona 

Župančiča 
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Slika 48. Ogled makete na Prešernovem 

trgu 

Slika 49: Na Čevljarskem mostu 

Na zadnji dan naše obravnave Župančičevih pesmi in poustvarjanja le-teh smo na obisk 

povabili otroke iz skupine Čebelice. Otroci iz skupine Ježki so jim na kratko predstavili, 

katere Župančičeve otroške pesmi smo obravnavali in poustvarjali v mesecu juniju. Povabili 

so jih v Ježkovo knjižnico in jim pokazali svoje izdelke. Z njimi so delili vtise z našega izleta 

v Ljubljano in obiska Mestne knjižnice Otona Župančiča. Nato so se Ježki spomnili, da 

moramo dokončati našo knjižico o obravnavanih delih Otona Župančiča, vendar so želeli pred 

tem prijateljem iz skupine Čebelice pokazati in se z njimi igrati igro ''Metuljčki na cvetove'' 

ter gibalno igro Dedek Samonog. Povedali so jim tudi za gibalno igro Postovka in za ples, ki 

so si ga izmislili po obravnavi pesmi Ples kralja Matjaža, a so se Ježki sami odločili, katere 

igre bodo predstavili Čebelicam in se jih skupaj z njimi tudi igrali. Po igrah je napočil čas za 

sadno malico. Otroci so mi nekaj dni pred zaključkom našega druženja zaupali, da želijo 

ponovno izdelovati makove kroglice. Tako sem za zadnji dan še enkrat prinesla vse potrebne 

sestavine. Sedaj so imeli Ježki glavno vlogo pri izdelavi peciva in prijateljem iz skupine 

Čebelice so sami pripravili plazma kroglice z makom. Ježki so veselo gnetli testo in valjali 

kroglice v maku, čez nekaj časa so se jim pridružile tudi Čebelice, sama pa sem proces 

nastajanja makovih kroglic opazovala in pazila, da vse poteka tako, kot je zapisano v receptu. 

Ko smo se okrepčali s sadjem in z makovimi kroglicami, smo z Ježki dokončali našo knjižico. 

Otroci iz skupine Čebelice so ostali v naši igralnici, saj je bilo tik pred poletnimi počitnicami 

že veliko otrok izpisanih iz vrtca in smo se zato kar združili. Razporedili so se po kotičkih in 

se igrali, nekateri od njih pa so se pridružili našemu izdelovanju knjižice. Ježki so v knjižico 

dodali še obravnavane pesmi iz zadnje otroške pesniške zbirke Ciciban in še kaj, jaz sem 

medtem skočila v kabinet natisnit še nekaj fotografij za našo knjižico. Za pesmimi Postovka, 

Dedek Samonog, Zvezdoznanstvo in Ples kralja Matjaža so otroci v knjižico vstavili svoje 
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izdelke, ki so jih naslikali po obravnavi pesmi Zvezdoznanstvo. Nato smo priložili še nekaj 

fotografij Ježkove knjižnice, fotografiji otrok med gibalno igro Dedek Samonog in med 

plesom, ki so si ga po obravnavi pesmi Ples kralja Matjaža sami izmislili, ter fotografijo 

njihovega slikanja s tempera barvami po obravnavi pesmi Zvezdoznanstvo. Na konec 

obravnavane zbirke Ciciban in še kaj smo vstavili fotografije našega obiska Mestne knjižnice 

Otona Župančiča v Ljubljani in risbe otrok o tem, kar jim je bilo na izletu najbolj všeč ter 

komentarje otrok o naši obravnavi Župančičevih otroških pesmi, ki sem jih pridobila od otrok, 

ko so bili še skoraj vsi v vrtcu. Na sam konec knjižice smo dali fotografijo otrok obeh skupin, 

kako skupaj pripravljata makove kroglice. Našo zbirko obravnavanih pesnikovih del smo si 

nato skupaj pogledali in se spomnili, kaj vse smo prebirali in ustvarjali skozi mesec junij. 

Knjižico smo odložili na mizo pred igralnico in tako tudi staršem ter mimoidočim omogočili, 

da si ogledajo, kaj smo poustvarili o pesniku Otonu Župančiču in njegovih otroških pesmih. 

Po vseh zaključenih dejavnostih sem se otrokom iz skupine Ježki zahvalila za sodelovanje in 

jim obljubila, da jih pridem obiskat, ko septembra zakorakajo v prvi razred in sedejo v 

osnovnošolske klopi. 

 

Slika 50: Ježki in Čebelice pripravljajo makove kroglice 

 Analiza in interpretacija obravnave pesmi 3.9.2

Kot bi nekdo pospešil čas, je na vrsto prišla obravnava zadnje otroške pesniške zbirke Ciciban 

in še kaj. Začeli smo jo s spoznavanjem dveh pesmi, ki ju je pesnik napisal kot gibalni igri. 

Najprej smo si pogledali besedilo pesmi Postovka in otroci so imeli težave že z razumevanjem 

naslova pesmi. Zato smo z otroki za razlago besede postovka pobrskali po slovarjih in 

ugotovili, da je postovka manjša ptica ujeda rjavkaste barve, s temnejšimi lisami po hrbtu, 

oprsju in trebuhu, ki leti na tri načine. Belokranjci pravijo, da postovka melje, ko se sredi neba 
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nenadoma ustavi in začne naglo prhutati s krili. Od tod tudi drugi izraz za postovko, malenka, 

ki pa smo ga namesto v Slovarju slovenskega knjižnega jezika poiskali v etimološkem 

slovarju. Razložili smo še preostale neznane besede iz pesmi, in sicer besede ometa, melje, 

ništro in stelje. Sledila je gibalna dejavnost, pri kateri smo oponašali vse tri načine 

postovkinega letenja. Najprej so vsi otroci posamično posnemali letenje te majhne ptice ujede 

in vsi so se trudili, da bi čim bolj prefinjeno krilili z rokami. Tudi sama sem se preizkusila v 

oponašanju postovkinega letenja, nato smo še skupinsko prikazali njene načine gibanja v 

zraku. Razporedili smo se po igralnici in vsak od nas si je izbral enega od treh načinov 

malenkinega letenja, ki ga je oponašal med gibalno igro. Skupinsko posnemanje postovkinega 

gibanja v zraku smo popestrili z glasbo in se tako dodobra sprostili pred obravnavo naslednje 

pesmi. Otroci niso našli nobene nerazumljive besede v kratkem besedilu pesmi oziroma 

gibalne igre Dedek Samonog, zato smo se hitro osredotočili na navodila igre. Ko so mi otroci 

potrdili, da so razumeli navodila in ni nejasnosti, smo začeli z igro. Dedek Samonog je veselo 

skakal sredi kola, mi v kolu pa smo hodili okrog njega in izgovarjali besedilo pesmi. Kolaši 

smo morali biti pozorni, saj je dedek Samonog ob zadnji besedi pesmi stopil na obe nogi, mi v 

kolu pa smo morali takrat skrčiti eno nogo. Kdor je zamudil in ni skrčil noge, je bil naslednji 

dedek Samonog. Otrokom je bila igra zanimiva in ponovili smo jo tolikokrat, da so za igranje 

vloge dedka Samonoga prišli na vrsto vsi otroci. Čeprav smo igro neštetokrat ponovili, se 

otroci niso začeli dolgočasiti. Gibanje pa ima več kot očitno zelo pozitivne učinke na 

kognitivne sposobnosti otrok, saj so mi ti po končani igri predlagali, da bi lahko izdelali svojo 

knjigo o tem, kar počnemo, kar je bila več kot odlična ideja. 

Pred obravnavo pesmi Zvezdoznanstvo sem otrokom prebrala slikanico Zvezde in planeti, ki 

otroke na zabaven in hkrati poučen način seznanja z Zemljo, Luno, s Soncem, z zvezdami in 

ostalimi planeti. Ko smo se pogovorili o poučni zgodbi, smo pregledali še sličice in rešili 

naloge ter mini kviz iz slikanice. Zatem sem otrokom doživeto prebrala pesem 

Zvezdoznanstvo in najprej smo pojasnili neznane besede zarji, kolobari, vrtoglava, vajeti in 

njihna. Otroci so predlagali, da bi lahko Ježkovo knjižnico obogatili s knjigami o zvezdah in 

planetih, zato smo se odpravili v šolsko knjižnico. Knjižničar je bil vesel našega ponovnega 

obiska in je otrokom rade volje pomagal pri iskanju knjig. Otroci so bili med izposojo knjig 

dokaj samostojni in zelo sem bila zadovoljna, ko sem videla, da se znajo primerno obnašati in 

si tudi brez pomoči vzgojiteljic izposoditi knjige. Otroci so postajali že pravi mali 

raziskovalci, saj so se po izposoji knjig domislili še, da bi si zvezde in planete ogledali še na 

računalniku. Čeprav nisem ravno velik pristaš tehnologije, sem ugodila želji otrok, in tako 
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smo si nebesna telesa pogledali še na računalniku v kabinetu. Pred gibalnim odmorom smo z 

otroki prišli do ugotovitve, da je zvezdoznanstvo oziroma zvezdoslovje knjižni izraz za 

astronomijo, in vsi smo se strinjali, da premore slovenski jezik zelo veliko lepih besed. Kot 

gibalni odmor sem otrokom ponudila igranje obeh gibalnih iger, a so se odločili le za dedkovo 

skakanje po eni nogi sredi kola in ne za posnemanje postovkinega gibanja v zraku. Pri igri 

Dedek Samonog je bilo namreč več gibanja in je šlo za skupinsko igro, medtem ko je bila igra 

Postovka bolj statična in je do izraza bolj prišla posameznikova spretnost oponašanja kot pa 

sodelovanje in zabava vseh otrok. Med likovno dejavnostjo, ki je sledila gibalnemu odmoru, 

so otroci zelo uživali in sproščeno slikali motive iz pesmi. S tempera barvami so veselo 

packali in s slikami tudi okrasili Ježkovo knjižnico, ko so se le-te posušile. Pisane slike zvezd 

in planetov govorijo o vesolju, kot si ga predstavljajo otroci. Ker so slike neverbalne, burijo 

našo domišljijo in nam omogočajo, da si detajle razlagamo na svoj način. In kot iste zgodbe 

nikoli ne slišimo dvakrat enako, kot to pravi Nikolajeva (2003) v članku Verbalno in vizualno, 

tudi iste slike ne vidimo dvakrat enako. Na sliki namreč vedno znova odkrijemo kakšno 

podrobnost, ki se je prej skrila našim očem. Zaradi bližanja počitnic je bilo že veliko otrok 

izpisanih iz vrtca in zdi se mi, da se je teh nekaj otrok, ki so še hodili v vrtec, še bolj povezalo 

med seboj in so se še bolj posvetili vsaki dejavnosti. S tem nočem reči, da bi bil kateri od 

otrok komu v napoto, vendar so imeli otroci na voljo več prostora in se niso prepirali za 

material, drži pa tudi, da je veliko lažje voditi in izvajati dejavnosti v manjših skupinah.  

  

Slika 51: Slika – pesem Zvezdoznanstvo Slika 52: Slika – pesem Zvezdoznanstvo 

Naša obravnava Župančičevih otroških pesmi se je počasi bližala koncu in z otroki smo pred 

obravnavo pesmi Ples kralja Matjaža izvedli glasbeno dejavnost, pri kateri smo igrali na male 

inštrumente in se poigrali tudi s kamenčki. Čeprav dejavnost tematsko ni bila povezana z 

Župančičem in obravnavanimi pesmimi, so otroci rade volje sodelovali pri glasbenih igrah za 

razvijanje ritma, hitrosti in glasnosti. Z veseljem so odkrivali, iz katere smeri prihaja zven 

določenega malega inštrumenta. Tako otrokom kot meni je prav prišla popestritev v obliki 

glasbene igre, ki ni bila povezana z obravnavo pesmi Otona Župančiča. Po glasbeni 
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popestritvi sem otrokom prebrala kratko besedilo pesmi Ples kralja Matjaža, ki je bilo 

otrokom razumljivo. Presenetil me je predlog otrok, da bi lahko pesem uprizorili oziroma jo 

odplesali, čeprav je pesnik ni napisal kot gibalno igro. Otrokom sem pustila prosto pot, saj mi 

je bilo všeč, da želijo biti samostojni pri ustvarjanju nečesa novega. Zelo me je zanimalo, kaj 

se plete v njihovih glavah, in kaj bo nastalo na koncu dejavnosti. Otroci so se dogovarjali med 

seboj in en drugemu dajali navodila. Njihova navodila sem upoštevala tudi jaz in priznati 

moram, da mi to sploh ni bilo odveč. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi vzgojiteljice in otroci 

večkrat zamenjali vloge pri nekaterih dejavnostih v vrtcu in ne bi bile samo vzgojiteljice tiste, 

ki bi venomer dajale navodila, ampak bi tudi me kdaj pa kdaj upoštevale navodila otrok. Pri 

dejavnosti ni sicer nastalo nič konkretnega, vendar smo se med improviziranjem zelo 

zabavali. Mislim, da so se otroci zelo dobro počutili v vlogah snovalcev in vodij plesa. O 

plesu smo se nato pogovorili in iz pogovora sem ugotovila, da otrokom ni pomembno, s kom 

in kje plešejo, pomembno jim je samo to, da plešejo in se gibljejo. Otroci imajo radi gibanje, 

ki je vsekakor nepogrešljiv dejavnik pri njihovem celostnem razvoju. Po improvizaciji in 

pogovoru smo v Ježkovi knjižnici začeli z izdelavo knjižice o tem, kar smo poustvarili med 

obravnavo Župančičevih pesmi. Navkljub majhnemu številu otrok v skupini je izdelava 

knjižice o obravnavanih delih Otona Župančiča potekala nemoteno. Otroci so nizali ideje in se 

dogovarjali, pisali so in risali, med rumeni platnici so vstavljali pesmi in svoje poustvarjalne 

izdelke ter fotografije, ki so nastale med poustvarjalnimi dejavnostmi. Med nastajanjem 

knjižice sem se po Ježkovi knjižnici smukala tudi jaz in otrokom priskočila na pomoč, če so 

jo potrebovali. V kotičku je ves čas veselo šumelo in šelestelo od otroškega čebljanja in 

njihovega ustvarjanja dela o obravnavanih pesmih in poustvarjalnih dejavnostih, ki so ga 

poimenovali Ježki in še kaj. 
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Slika 53: Knjižica Ježki in še kaj 

V svoji diplomski nalogi sem večkrat poudarila, da nisem oseba, ki bi otrokom izkušnje 

posredovala le preko fotografij in videoposnetkov, temveč se trudim, da bi otroci čim več 

stvari videli in doživeli v stvarnem okolju. Odločila sem se, da otrokom pripravim 

presenečenje in jih popeljem v Ljubljano na ogled Mestne knjižnice Otona Župančiča in 

pesnikove spominske sobe v knjižnici. Otroci so z navdušenjem sprejeli novico o izletu in 

nestrpno so pričakovali, da se bomo z mini avtobusom odpravili v mesto. Čeprav je bila 

večina otrok že večkrat v Ljubljani, je izlet s prijatelji popolnoma drugačno doživetje od 

tistega s starši. Naš izlet ni bil mišljen kot navadno pohajkovanje po ljubljanskih ulicah in 

trgih, temveč sem si zastavila cilj, ki sem ga nameravala uresničiti. Vsi otroci so že bili v 

splošnih in krajevnih knjižnicah, v mestnih ali pa vsaj v tako veliki mestni knjižnici pa je bil 

le malokateri otrok. Kot glavni cilj sem si zadala, da si z otroki ogledamo Župančičevo 

spominsko sobo v pritličju knjižnice. Pesnikova delovna soba in sprejemnica s knjižnico sta 

bili zastekljeni in si ju nismo mogli pobliže ogledati, a smo vseeno lahko videli pesnikove 

osebne stvari in njegove originalne pesniške zbirke ter si tako lažje ustvarili predstavo o tem, 

kakšno je bilo življenje v pesnikovih časih. Ker so v knjižnici organizirali vodene oglede le za 

šolarje, sem otroke sama vodila skozi razstavo in jim brala, kaj piše poleg razstavljenih 

predmetov. Nato sem otrokom razkazala še knjižnico in osupli so nad njeno prostornostjo in 

ogromnim številom knjižnih polic s knjigami. Očarano so gledali poslikana stopnišča 

hodnikov in se spraševali, zakaj tudi mi ne poslikamo naše šolske knjižnice ali pa vsaj 
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igralnice. Na mladinskem oddelku jim je bil posebno všeč akvarij, v katerega so kar nekaj 

časa strmeli. Preden smo zapustili knjižnico, smo se vpisali v spominsko knjigo. Ker so to 

znali že vsi otroci, se je vsak sam podpisal v knjigo. Otroke sem želela malo bolje spoznati z 

Ljubljano, zato smo se ob Ljubljanici sprehodili do Čevljarskega mostu in se nato vrnili do 

Prešernovega trga, kjer smo se pomudili še pri Prešernovem spomeniku. Za zaključek našega 

izleta sem otroke peljala še na sladoled in njihovega veselja se ne da opisati. Po vrnitvi iz 

Ljubljane smo strnili vtise o izletu in obisku Mestne knjižnice Otona Župančiča ter 

Župančičeve spominske sobe, in otroci so tisto, kar jim je bilo na našem potepanju po 

glavnem mestu najbolj všeč, narisali in risbe nalepili v Ježkovo knjižnico. Otrokom je bilo 

seveda najbolj všeč, ko smo jedli sladoled, a tega niso narisali. Na njihovih risbah lahko 

vidimo Mestno knjižnico Otona Župančiča, detajle iz pesnikove delovne sobe in njegove 

sprejemnice s knjižnico ter tudi kolo, ki je sicer bilo razstavljeno v pritličju knjižnice, a ni bilo 

del Župančičeve spominske zbirke. Otroci so mi potrdili, da še nikoli niso bili v tako veliki 

knjižnici, kot je Mestna knjižnica Otona Župančiča, kar sem že sama predvidevala. Ne samo 

za otroke, tudi zame je obisk Ljubljane in knjižnice predstavljal prav posebno izkušnjo, saj 

sem se prvič znašla v vlogi organizatorke izleta. Organizacija oziroma načrtovanje izleta ni 

tako preprosto opravilo, kot sem sprva mislila. Potrebno je bilo uskladiti veliko stvari, vendar 

mislim, da mi je organizacija na koncu le uspela, saj smo bili z izletom vsi zelo zadovoljni. 

 

Slika 54: Risba Mestne knjižnice Otona Župančiča 
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Slika 55: Otroška risba – Župančičeva 

spominska zbirka 

Slika 56: Otroška risba – Župančičeva 

spominska zbirka 

Že pred našim obiskom Ljubljane in Mestne knjižnice Otona Župančiča smo s pesmijo Ples 

kralja Matjaža zaključili obravnavo pesmi Otona Župančiča. V sklopu obravnave 

Župančičevih otroških pesmi smo na zadnji dan našega druženja k nam povabili otroke iz 

skupine Čebelice. Otroci so bili vsakič zelo veseli druženja in igranja s prijatelji iz ostalih 

vrtčevskih skupin. Ježki so Čebelicam predstavili celoten projekt naše obravnave 

Župančičevih otroških pesniških zbirk. Povedali so jim, katere pesmi smo spoznali, peljali so 

jih v Ježkovo knjižnico in jim pokazali svoje poustvarjalne izdelke, za konec pa so jih želeli 

naučiti oziroma se z njimi igrati igri ''Metuljčki na cvetove'' in Dedek Samonog. Ježkov nisem 

popravljala, saj so se med seboj odlično dopolnjevali. Želela sem, da svojim prijateljem sami 

predstavijo, kaj vse smo ustvarili med obravnavanjem in poustvarjanjem pesmi. Čebelicam so 

posebej ponosno pokazali uganko, ki smo si jo izmislili. Čebelice so hitro uganile, da 

zagonetka opisuje njihove prijatelje iz skupine Ježki. Ježkom je bilo to všeč, saj so se še 

vedno spominjali, kako težke so bile Župančičeve uganke. Ježki so gibalno igro Postovka in 

improvizacijo plesa po obravnavi pesmi Ples kralja Matjaža samo omenili, na široko pa so se 

razgovorili o našem izletu v Ljubljano in seveda niso pozabili povedati, da sem jih peljala na 

sladoled. Jaz pa nisem pozabila izpolniti obljube, ki sem jo dala Ježkom. Veliko pozneje po 

obravnavi pesmi Mak so namreč spet želeli izdelovati plazma kroglice z makom. Povedala 

sem jim, da ne moremo tako pogosto delati piškotov v vrtcu, a lahko dejavnost ponovimo, ko 

bomo zaključili z obravnavanjem in s poustvarjanjem otroških pesmi. Tako sem na zadnji dan 

našega druženja ponovno prinesla vse potrebne sestavine in sedaj so Ježki demonstrirali 

Čebelicam, kako se pripravi makove kroglice. Čebelice so z zanimanjem opazovale Ježke, ki 

so veselo mešali sestavine in gnetli testo. Ježki so nato v pripravo piškotov vključili tudi 

Čebelice in skupaj so izdelovali kroglice ter jih valjali v makovih semenih. Zaradi 

sodelovanja med otroki in dejstva, da so brez moje pomoči izdelali plazma kroglice z makom, 
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sem bila zelo vesela. Pred začetkom izdelave kroglic sem jim pomagala le pri branju recepta. 

Makovih kroglic je hitro zmanjkalo, saj so bile odlične. Nato smo z Ježki dokončali še 

knjižico o obravnavanih delih, Čebelice pa so se igrale po kotičkih. Ježki niso imeli nič proti 

zvedavosti nekaterih Čebelic in so jih vključili v izdelavo dela Ježki in še kaj. Ko je bila 

knjižica izdelana, so jo Ježki ponosno razkazovali. Skupaj smo jo prelistali in se spomnili 

vsega, kar smo delali in ustvarili v tem mesecu dni. Otroci so bili zelo ponosni na izdelek in 

položili so ga na mizo pred igralnico, da bi si naše delo lahko pogledali tudi starši. Jaz pa sem 

bila ponosna na njih, kar sem jim tudi povedala. Ne nazadnje mi brez njih ne bi uspelo, zato 

sem se jim zahvalila. Kar žalostna sem postala, ko sem se začela zavedati, da smo obravnavo 

pesmi čisto zares pripeljali do samega konca. Otroci so sicer priznali, da so jim bile nekatere 

stvari všeč, nekatere pa ne, kar je razumljivo, a da so se vseeno imeli zelo lepo. Povabili so 

me, da naj še kdaj pridem k njim na obisk. Zelo smo se nasmejali, ko smo ugotovili, da kot 

skupina ne bodo več skupaj, saj gredo po počitnicah v prvi razred. Obljubila pa sem jim, da 

pridem na obisk v oba prva razreda. 

Poustvarjanje zadnje otroške pesniške zbirke Ciciban in še kaj smo začeli na gibalnem 

področju, saj smo pesmi Postovka in Dedek Samonog poustvarili z gibalnima igrama. Z 

doživljanjem obeh literarnih del skozi ples oziroma gibalno igro smo uresničevali tudi cilje s 

področja umetnosti, z izgovarjanjem kratkega besedila pesmi Dedek Samonog pa smo med 

dejavnostjo zaobjeli še jezikovne cilje. Pesem Zvezdoznanstvo smo poustvarili z likovno 

dejavnostjo, in sicer so otroci s tempera barvami naslikali motive iz pesmi. Pred obravnavo 

pesmi Ples kralja Matjaža smo z otroki igrali na male inštrumente in z glasbeno dejavnostjo 

popestrili spoznavanje Župančičevih literarnih del za otroke. Pesem Ples kralja Matjaža so 

otroci poustvarili na lasten način in so sproščeno izvajali gibe ter skozi ples, ki so se ga sami 

domislili, doživljali literarno delo. Tako so z improvizacijo plesa povezali področji umetnosti 

in gibanja. Ko smo končali z obravnavanjem in s poustvarjanjem pesmi iz zadnje 

Župančičeve otroške pesniške zbirke Ciciban in še kaj, smo se z otroki osredotočili na 

uresničevanje jezikovnih ciljev in pričeli z izdelavo knjižice o obravnavanih Župančičevih 

pesmih. Jezikovno področje je bilo glavno področje naše obravnave pesmi Otona Župančiča, 

z raznoraznimi dejavnostmi smo prodirali tudi na preostala področja dejavnosti in jezik 

povezovali ter prepletali z umetnostjo, družbo, gibanjem, matematiko in naravo. Med 

zbiranjem gradiva za knjižico so otroci sodelovali med seboj in tako utrjevali pozitivne 

odnose med prijatelji, kar jezikovno poveže z družbenim področjem. Z ustvarjanjem knjižice 

Ježki in še kaj so otroci razvijali sposobnosti umetniškega izražanja čutnega, čustvenega, 
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miselnega, estetskega in vrednostnega doživljanja ter poleg jezikovnih in družbenih 

uresničevali še cilje s področja umetnosti. Z izletom v Ljubljano in obiskom Mestne knjižnice 

Otona Župančiča smo prepletli vsa področja dejavnosti. Z obiskom knjižnice, ki je dobila ime 

po našem pesniku, smo spoznavali kulturno ustanovo in skozi razstavo pesnikove spominske 

zbirke tudi njegovo življenje. Jezikovne cilje smo nevede ves čas povezovali z družbenimi, 

gibalnimi, matematičnimi in naravnimi cilji. Na izletu smo se družili med seboj in 

vzpostavljali odnose s kulturnimi delavci v knjižnici ter z voznikom. Ves čas smo se gibali v 

naravnem okolju, saj smo si ogledovali Župančičevo spominsko sobo in knjižnico ter se 

sprehajali po ljubljanskih ulicah in trgih. Med sprehajanjem smo šteli semaforje, avtobuse in 

avtomobile, po velikosti smo primerjali stavbe, brali smo imena ulic in ves čas sem otrokom 

govorila, kje se nahajamo oziroma, kam gremo. Cilje s področja umetnosti smo v naše 

doživetje vpletli po prihodu iz Ljubljane, ko so otroci narisali svoje vtise o obisku Mestne 

knjižnice Otona Župančiča. Vsa področja dejavnosti smo zopet združili, ko smo na obisk v 

skupino povabili otroke iz skupine Čebelice. Otroci so bili vsekakor najbolj veseli 

uresničenega cilja s področja narave, saj smo ponovno zavihali rokave in pripravili makove 

kroglice še za Čebelice. Otrokom sta bili od vseh poustvarjalnih dejavnosti najbolj všeč 

gibalna igra Dedek Samonog in obisk Mestne knjižnice Otona Župančiča. Najmanj jim je bilo 

všeč slikanje po obravnavi pesmi Zvezdoznanstvo. Prišla sem do zaključka, da so otrokom 

všeč dejavnosti, ki jim omogočajo gibanje, ali pa niz dejavnosti, skozi katere se lahko izražajo 

in igrajo na različne načine. Dobila sem občutek, da so otroci preobremenjeni z likovnimi 

dejavnostmi in naveličani risanja z barvicami ali s flomastri ter slikanja z raznoraznimi 

barvami. Pred obravnavo otroci niso poznali pesmi. Po poustvarjanju so si pesmi Postovka in 

Dedek Samonog zapomnili zaradi istoimenskih gibalnih iger. Pesmi Zvezdoznanstvo so se 

spomnili zaradi besede astronomija, pesmi Ples kralja Matjaža pa zato, ker so sami plesali kot 

Alenka in kralj Matjaž ter divjali kot Turki. Med našim obravnavanjem in poustvarjanjem 

otroških pesmi so bile vse sporazumevalne dejavnosti ves čas prisotne v vsakdanjem življenju 

otrok v skupini. Otrokom sem brala, ne samo pesmi, temveč tudi ostalo literaturo, ki jih je 

zanimala. Brskali smo po slovarjih in iskali neznane besede, da smo jih lahko razložili in 

razumeli. Pogovarjali smo se o obravnavanih pesmih in o postovki, dedku Samonogu, 

zvezdah in planetih ter o plesu kralja Matjaža. Pred obravnavo pesmi Zvezdoznanstvo smo z 

otroki prebrali slikanico Zvezde in planeti, razglabljali o njeni vsebini, komentirali fotografije 

in na koncu še povzeli zgodbo. Otroci so s preprostim skupinskim plesom, ki so si ga 

izmišljali med poustvarjanjem pesmi Ples kralja Matjaža, sami nevede spodbujali razvoj 

neverbalne komunikacije. Neverbalno komunikacijo smo razvijali tudi z oponašanjem vseh 
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treh načinov postovkinega letenja, medtem ko smo pri gibalni igri Dedek Samonog besedilo 

ponavljali in usvajali pesem. Z obiskom Mestne knjižnice Otona Župančiča so bili otroci spet 

postavljeni v različne govorne položaje. Vzpostavljali so komunikacijo z voznikom in s 

kulturnimi delavci v knjižnici, poslušali so pogovore odraslih in jih primerjali s pogovori 

otrok, seznanjali so se z novimi socialnimi zvrstmi jezika, ko so na ljubljanskih ulicah slišali 

mladostnike, ki so se pogovarjali v slengu, in spoznavali so, da se govor, ki ga rabimo v 

knjižnici, razlikuje od tistega, ki ga govorimo doma. Otroci so znova dobili priložnost 

preizkusiti se v različnih govornih situacijah, ko smo na obisk povabili otroke iz skupine 

Čebelice. Sedaj so bili Ježki tisti, ki so Čebelicam predstavili, katere pesmi smo obravnavali 

in kaj smo poustvarili, oni so bili tisti, ki so dajali navodila za igri ''Metuljčki na cvetove'' in 

Dedek Samonog, najbolj pa jim je bilo všeč, ko so med kulinarično dejavnostjo razlagali 

potek priprave makovih kroglic. To potrjuje, da je govor pomemben dejavnik socializacije in 

v vrtcu poteka v okviru vseh področij in vsebin, ki so zajete v vrtčevskem kurikulumu. 
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4 SKLEP 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila življenjsko pot Otona Župančiča, 

njegovo poezijo za odrasle, otroško liriko in prozna besedila ter njegov pomemben doprinos k 

razvoju slovenske dramatike. 

V empiričnem delu diplomske naloge sem želela otroke seznaniti s prvimi izvodi 

Župančičevih otroških pesniških zbirk. Pesmi iz zbirke Pisanice je pesnik prepletel s svojo 

navezanostjo na rodno Belo krajino. V zbirki Lahkih nog naokrog pesmi opisujejo otroške 

igrače in igre z njimi ter otrokom ljube domače živali. Uganke iz zbirke Sto ugank so 

mojstrske pesniške prispodobe, v katerih pesnik duhovito ponazarja različne predmete in 

pojave iz narave. V zbirki Ciciban in še kaj nam pesmi odkrivajo lepote otroškega sveta, ki jih 

je pesnik podoživljal ob toplini lastnega ognjišča in v domačem družinskem okolju. Nekatere 

pesmi sem želela otrokom približati zato, ker pesnik skozi njih budi pri otrocih igrivost in 

smisel za šalo ter jih uči spoznavati in ljubiti domovino. 

Župančičeve pesmi smo spoznavali in poustvarjali na različne načine. Pesmi smo brali, iskali 

rime, si izmišljali uganko, obiskali smo šolsko knjižnico, urejali smo lastno knjižnico in 

izdelovali delo o obravnavanih otroških pesmih ter obiskali Mestno knjižnico Otona 

Župančiča in pesnikovo spominsko sobo v Ljubljani. Risali in slikali smo motive iz pesmi, 

izdelovali smo trganke v obliki pisanic, pripravljali smo piškote, si izmišljali plesne gibe, 

igrali smo se igro pantomime in gibalni igri Postovka in Dedek Samonog ter preoblikovano 

socialno igro Poiščite tiste, ki jim pripadate, ki sem jo poimenovala ''Metuljčki na cvetove''. 

Skozi različne poustvarjalne dejavnosti smo prepletali vseh šest kurikularnih področij 

dejavnosti, in sicer jezik, umetnost, družbo, gibanje, matematiko in naravo. Jezikovno 

področje je bilo sicer osrednje področje naše obravnave pesmi Otona Župančiča, a ga ne 

moremo ločiti od ostalih področij dejavnosti, s katerimi se ves čas povezuje. S poustvarjanjem 

pesmi smo razvijali govorno kompetentnost otrok in vplivali tudi na razvoj neverbalne 

komunikacije otrok. Spodbujanje razvoja otrokove govorne kompetentnosti je zelo 

pomembno, saj se z govornim razvojem človek oblikuje kot posameznik in vzpostavlja 

komunikacijo z okolico. 
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PRILOGE 

Priloga 1:Pesem – Oton Župančič: Mak 

Oton Župančič 

 
MAK 

 
Mak, mak, mak 
sredi polja kima, 
mak, mak, mak 
rdečo kapo ima. 

 
Pravi mu 

solnčece žareče: 
»Daj odkrij 

mi se!« On se neče. 
 

»Ali jaz 
sem te izvabilo 

iz zemlje, 
z lučjo te pojilo.« 

 
»Da me ti 

odgojilo nisi, 
jaz že sam 

bil pomagal bi si!« 
 

Veterček 
čez polje zaveje, 

gizdalin 
mak se mu zasmeje: 

 
»Ha, ha, ha! 

Malo si me stresel, 
kape pa 

nisi mi odnesel!« 
 

A jesen 
je prišla in zima, 

gologlav 
mak na polju kima. 

 
»Joj, joj, joj!« 

drgeta in vzdiše – 
solnca ni, 

rezka burja piše…  
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Priloga 2: Pesem – Oton Župančič: Na poljani 

Oton Župančič 
 

NA POLJANI 
 

Kakor živi cveti 
letajo metuljčki 

po livadi, po zeleni, 
pod rumenim solnčecem. 

 
Kot bi počivali 

na grmeh metuljčki, 
cveti se belijo 

na zelenih vejicah. 
 

Kot da prišli bratci 
bratcev so obiskat, 
seli so metuljčki 
na zelene vejice. 

 
Gostoljubno bratci 

bratcem so postregli: 
pili so medico 

iz srebrnih kupičic. 
 

Ko so se napili, 
so se poslovili, 
in se pošalili: 

»Kdaj pa vi k nam pridete?« 
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Priloga 3: Pesem – Oton Župančič: Pripovedka o nosku 

Oton Župančič 
 

PRIPOVEDKA O NOSKU 
 

»Danes zopet mi posneta 
smetana je v skledi! 

Veš-li, kdo jo je pojedel? 
Mimica, povedi!« 

 
»Jaz je nisem, mama, res ne! 

Zajček jo posnel je; 
Glej, kako na desni šapi 

in krog ustec bel je!« 
 

»Čakaj, videla takoj bom! 
Nosek mi pokaži - - - ! 

Aj, kako je mehek! – Pa sem 
vjela te na laži!« 

 
»Oh, odpusti, saj povem ti 

po pravici, mama: 
jaz namazala sem zajčku 

šapo, gobček sama.« 
 

»Naj bo; ali vedno pomni: 
nosek vse odkrije; 

kadar praviš neresnico, 
»Laže, laže!« vpije.« 
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Priloga 4: Pesem – Oton Župančič: Zvečer 

Oton Župančič 
 

ZVEČER 
 

Dedku pa nocoj je dosti 
Jože malega norosti: 

»Čaki, če ne boš zaspal, 
bodem te bavbavu dal!« 

 
»A kako od črne gore 

k naši hiši priti more?« 
»Dolge on noge ima: 

z gore sem – koraka dva! 
 

Plamen iz očij mu šviga, 
vedno jezen z repom miga, 

v lice črn, v telo zelen, 
s sabo nosi koš pleten. 

 
Pa po svetu vsepovsodi 

po zločesto deco hodi - « 
»Oh, jaz ne bi rad šel z njim – 
glejte, dedek, me – že spim!« 
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Priloga 5: Pesem – Oton Župančič: Možiček-kopitljaček 

Oton Župančič 

MOŽIČEK-KOPITLJAČEK 
 

Možiček-kopitljaček, 
to bister je junaček, 
nikdar se ne upeha, 

kopitati ne neha, 
kopita skoz in skoz, 
kopitne Anko v nos. 
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Priloga 6: Pesem – Oton Župančič: Daj – zmaj  

Oton Župančič 
 

DAJ – ZMAJ 
 

Daj – zmaj, 
dvigni se visoko 

nad polje, nad loko, 
čez goro poglej, 

kaj je tam, povej! 
 

Štajerska je vsa zelena, 
a Koroška zamračena, 
Kraševec pečine orje, 

v solncu sveti se Primorje; 
da spustiš me malo više, 

videl bi tržaške hiše. 
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Priloga 7: Pesem – Oton Župančič: Gaga, gaga 

Oton Župančič 
 

GAGA, GAGA 
 

Gaga, gaga, gaga, 
nič ti ne pomaga, 
če še bolj čebljaš: 

takih pisanih jajček, 
kot jih nese zajček, 
nesti, gos, ne znaš. 
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Priloga 8: Pesem – Oton Župančič: Tri sestrice rože brale 

Oton Župančič 
 

TRI SESTRICE ROŽE BRALE 
  

Tri sestrice rože brale, 
rože brale, prepevale; 

s paše jih pastir začuje, 
sluša, gleda, beseduje: 

»Bog pomozi – ni to Anka, 
z njo pa Jela in Ivanka? 
Deklice, da ste se skrile, 
Pa bi rekel, da so Vile!« 
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Priloga 9: Uganke – Oton Župančič: Sto ugank 

Oton Župančič 
 

STO UGANK 
 

59 
Pet sinov iz ene hiše, 

pa se vsak drugače piše. 
 
 

80 
Svetlinova hči 
na mizi stoji, 

na stene nas riše, 
zaspi, vse izbriše. 

 
 

89 
Brez ključka je zaklenjeno, 
čez goro je namenjeno; 

vsak lahko ve, komu in kam, 
kako in kaj, pa eden sam. 

 
 

95 
Z glavo puha, 
s srcem kuha, 

z nogami melje, 
v Ljubljano nas pelje. 
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Priloga 10: Pesem – Oton Župančič: Postovka 

Oton Župančič 
 

POSTOVKA 
 

Kako pa postovka leta? 
Tako-le, tako-le, tako-le, 

tako postovka leta, 
nebeški strop ometa. 

 
Kako pa postovka kroži? 
Tako-le, tako-le, tako-le, 

tako postovka kroži, 
čez svet peroti proži. 

 
Kako pa postovka melje? 
Tako-le, tako-le, tako-le, 

tako postovka melje, 
na zemljo ništro stelje. 
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Priloga 11: Pesem – Oton Župančič: Dedek Samonog 

Oton Župančič 
 

DEDEK SAMONOG 
 

Pase dedek Samonog, 
čredo vrača skok na skok, 

ovce bele, koze črne; 
kadar čredo vso zavrne, 
kadar čredo vso napase, 
druga noga mu izrase. 
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Priloga 12: Pesem – Oton Župančič: Zvezdoznanstvo 

Oton Župančič 
 

ZVEZDOZNANSTVO 
 

Cicibanček, vedi: 
solnce je na sredi 
v lepi zlati skledi. 

 
In v njegovi zarji 
zemlja kolobari. 

  
Okrog zemlje tava 

luna vrtoglava. 
 

Zemlja, vsi planeti 
v vajeti zajeti, 

k solncu so pripeti. 
  

Solnce vsepovsodi 
njihna pota vodi. 

 
Bog jim solnce ukrade, 

v nič ves svet razpade. – 
 

Cicibanček gleda: 
prazna solnčna skleda, 
njemu v glavi zmeda. 

 
 
 
 
 

  



Davidović, S. (2018): Obravnava pesmi Otona Župančiča v vrtcu. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

110 

Priloga 13: Pesem – Oton Župančič: Ples kralja Matjaža 

Oton Župančič 
 

PLES KRALJA MATJAŽA 
 

Enkrat naprej, enkrat nazaj – 
kralj Matjaž si izbira raj. 

Gori in doli, tretjič okoli – 
kralj Matjaž si Alenko izvoli. 

Trikrat po sredi, četrtič na kraj: 
»Kralj Matjaž, Alenko nazaj!« 

Roke navzkrižem – križa – kraža – 
Turki, lovite kralja Matjaža! 

Bijmo s petami – tok, tok, tok! 
Konjič Matjažev – skok na skok. 
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Priloga 14: Recept – plazma kroglice z makom 

Plazma kroglice z makom 
 

  
Sestavine:  
 

- 350 g plazme (mletega keksa) 
- 200 g margarine ali masla 
- 100 g sladkorja v prahu 
- 2 žlici mleka 
- mak 

 
 
Priprava: 
 

1) Malo zmehčati margarino ali maslo in nato dodati plazmo (mleti keks), sladkor v 
prahu in mleko. 

2) Zmešati z ročnim mešalnikom ali rokami in narediti kroglice ter jih povaljati v maku. 
Po želji postaviti v hladilnik za nekaj časa. 

 
  

  

Dober tek! 
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Priloga 15:Komentarji otrok o obravnavi pesmi Otona Župančiča 

KAJ SE TI JE PRI OBRAVNAVI PESMI OTONA ŽUPANČIČA 

NAJBOLJ VTISNILO V SPOMIN? 

Tjaša: »Igrica od dedka Samonoga, ki je skakal po eni nogi.« 

Alja: »Ko smo delali kroglice po pesmici Mak.« 

Ajda: »Pesem Mak.«  

Tine: »Piškoti.« 

Maks: »Ko smo se šli igro Metuljčki na cvetove, igra Dedek Samonog in 

makove kroglice.« 

Maruša: »Všeč mi je bilo, ko smo se pogovarjali o Otonu Župančiču in njegovi 

družini.« 

Bor: »Pesem Daj – zmaj.« 

Manca: »Igra Dedek Samonog.« 

Jakob: »Pesem o metuljčkih in tista igrica, ki smo se jo šli po pesmici.« 

Taj: »Tista igra, ko moraš poiskat svojo barvo.« 

Ožbej: »Igra Dedek Samonog.« 

Matija: »Ko smo se pogovarjali o Otonu.« 

Tilen: »Ko smo se igrali metuljčke in še nisi obstrigla krogce, ker so bili prej 

večji in sem videl barvo.« (smeh) 

Jan: »Da smo delali in jedli piškote.« 

Lovro: »Da smo skakali v igrici Dedek Samonog.« 


