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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem preučevala spodbujanje in razvoj govornih spretnosti, natančneje 

pripovedovanja, v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu sem predstavila pomen dejavnosti 

(govorjenje, poslušanje, branje, pripovedovanje), ki vplivajo na sporazumevalne zmožnosti. 

Opisala sem razvoj pripovedovanja in opredelila različne vrste otroških knjig. Predstavila sem 

vlogo ilustracije in njeno kakovost ter omenila nekatere znane slovenske ilustratorje in njihova 

dela. V empiričnem delu sem predstavila rezultate raziskave, ki sem jo izvedla s slikanico brez 

besedila Brundo se igra Marjana Mančka in lestvico za določanje stopnje koherentnosti zgodbe. 

V raziskavi je sodelovalo trideset naključno izbranih otrok, in sicer deset 3- do 4-letnikov, deset 

4- do 5-letnikov in deset 5- do 6-letnikov. Ob slikanici brez besedila so pripovedovali zgodbe, 

ki sem jim nato določila stopnjo koherentnosti. Ugotavljala sem tudi povprečno število vseh 

besed, samostalnikov in pridevnikov, ki so jih otroci v svojih zgodbah glede na starost uporabili. 

Analiza rezultatov je pokazala, da na stopnjo koherentnosti zgodbe vpliva predvsem starost, 

nekoliko pa tudi spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja. Rezultati so pokazali pomembne 

razlike v številu uporabljenih besed 4- do 5-letnikov, kar kaže na pomembnost vloge vzgojitelja 

v povezavi z govorno-jezikovno vzgojo v vrtcu. Najstarejši in leto mlajši otroci so glede na 

dolžino zgodbe povprečno uporabili približno enak delež samostalnikov. Najmlajši so jih 

uporabili nekoliko več, saj je bilo v njihovih zgodbah veliko naštevanja. Najmlajši otroci so 

povprečno uporabili najmanj pridevnikov, nekaj več so jih uporabili najstarejši, največ so jih 

uporabili 4- do 5-letniki, njihove zgodbe so bile hkrati tudi povprečno najdaljše.  

 

Ključne besede: slikanica brez besedila, koherentnost zgodbe, pripovedovanje, govorno-

jezikovne spretnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In my thesis I present the study of stimulations and development of speaking skills - narrative 

skills of preschool children. In the theoretical part I talk about the importance of everyday 

language activities (speaking, listening, reading and storytelling), which have an impact on their 

communication skills. I describe the development of narration and define different types of 

children’s books. I also present the role of illustration and its quality; at the same time I list 

some well-known Slovenian illustrators and their work. In the empirical part I present the 

results of the research I carried out with the help of wordless picture book Bruno se igra / Bruno 

is playing by Marjan Manček, and the scale that defines the degree of coherence of the narrated 

story.Thirty random chosen children took part in the research; in the first group there were 10 

children aged between 3–4, in the second 10 children aged between 4–5 and in the third group 

10 children aged between 5–6 years. They narrated stories with the help of the picture book; 

the narration results were assessed with the degree of coherence. I studied the number on 

average used nouns and adjectives, according to the age of narrating children. The analysis of 

the results show that the degree of coherence of the narrated story mainly depends on the child’s 

age, but narration in some cases showed the influence of the previous stimulations on their 

speech and language skills. The given results show the difference in the number of words used 

by children aged 4–5. They indicate an important impact of teachers on the development of 

speech and language skills. According to the length of the story, the oldest groups of the 

children used on average the same or similar number of nouns, the youngest group used more 

nouns because they tend to itemize the narration. The youngest group used the least adjectives, 

a bit more adjectives were used by the oldest group, the most adjectives were used by the 

children aged between 4–5. At the same time their stories were the longest. 

 

Key words: wordless picture books, coherence of the story, narration, speech and language 

skills. 
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UVOD 

 

Obvladanje jezika in govora sta pomembni človekovi socialni veščini, ki nas, tako kot empatija, 

za katero M. Nikolajeva (2013) pravi, da je najpomembnejša socialna sposobnost, ločujejo od 

ostalih organizmov. Tako zmožnost razumevanja čustev drugih kot tudi jezik in govor pri 

otroku moramo najprej razviti. Slikanice, pravljice, branje, pripovedovanje, poslušanje in druge 

dejavnosti so ključni vsakdanji dejavniki, s katerimi pomembno vplivamo na razvoj teh 

osnovnih človekovih zmožnosti. Jezik in govor izražata človekovo kulturo, znanje, in druge 

lastnosti, s katerimi posameznik gradi svoj socialni in kulturni kapital v družbi. Seveda 

komunikacijske spretnosti niso edni pogoj kvalitetnega življenja v nekem okolju, a so temeljno 

sredstvo bivanja v vseh kulturah. 

Sporazumevalno zmožnost sestavlja sedem sestavin. Prva je motiviranost za sprejemanje in 

sporočanje; sledi stvarno znanje tako prejemnika kot sporočevalca; jezikovne zmožnosti 

prejemnika in sporočevalca; pragmatične/slogovne/empatične zmožnosti prejemnika in 

sporočevalca; zmožnosti nebesednega sporazumevanja prejemnika in sporočevalca ter 

metajezikovne zmožnosti prejemnika in sporočevalca (Bešter Turk, 2011, str. 121). 

V svojem diplomskem delu sem se osredinila na pripovedovanje zgodbe v predšolskem 

obdobju, ki sodi k pragmatični spretnosti sporazumevalnih zmožnosti. To sem preverjala s 

stopnjo koherentnosti, ki zahteva smiselno zgodbo, ki je poslušalcu jasna in razumljiva. 

Pragmatičnost torej zajema upoštevanje okolja nastanka besedila, saj to sporočevalcu omogoča 

tvorjenje ustreznega besedila, prejemniku pa njegovo razumevanje (prav tam, str. 123). 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1 GOVOR IN JEZIK  

 

Jezik je sistem simbolov vezan na kulturo. Prisoten je vse od rojstva in usmerja razvoj mišljenja, 

metakognicije, metajezika, teorije uma, socialne kognicije, omogoča različne interpretacije in 

prepoznavanje realnega in domišljije (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003). Glasovi 

jezika sami zase ne pomenijo nič, pomen jeziku so dali ljudje, ki so se strinjali, da bodo glasovi 

imeli določene pomene. Jezik je rezultat višje inteligentnosti, razuma množic. Otrok ga vsrkava 

oz. razvija, vendar kako natančno se to dogaja, je še vedno skrivnost. Ne moremo reči, da se 

otrok jezika uči, saj se razvije spontano ob bivanju z ljudmi, ki določen jezik govorijo. Čeprav 

je lahko zapleten, ga otrok razvija kot celoto. Ko se naučimo maternega jezika, je naš govorni 

mehanizem razvit za glasove, ki smo se jih naučili. Odrasli ne morejo slišati vseh glasov, ki jih 

vsebujejo tuji jeziki, saj uporabljajo mehanizem maternega jezika. Samo otrok je sposoben 

popolnoma razviti katerikoli mehanizem jezika (Montessori, 2006). 

Področja živčnih celic v možganski skorji so povezana z jezikom. Pomembna sta dva: 

senzorično področje za poslušanje govora in motorično za proizvajanje glasov. Motorično 

področje omogoča natančne gibe, ki so potrebni za izgovarjavo in se razvije kasneje kot 

senzorično. Tako je preprosto zato, ker otrok najprej posluša glasove okoli sebe, šele nato jih 

lahko začne ponavljati. Za razvoj govora tako skrbijo naravni mehanizmi in ne logično 

mišljenje. Kako občutljivi in izjemni so mehanizmi govora in jezika, lahko preprosto sklepamo 

iz dejstva, da se otrok posebej odziva na človeške glasove. Če bi centri enako dobro sprejemali 

vse zvoke, bi lahko otrok proizvajal katerekoli nečloveške glasove, vendar ne, njegovi 

mehanizmi razvijejo človeški jezik (prav tam). 

 

1.1 Govorjenje 

 

Govor ima več funkcij, a najpomembnejša je ta, da besede označujejo stvari in dogodke. Govor 

otroku omogoča inteligentno vključevanje v socialno skupnost, ki ji pripada (Batistič Zorec, 

2014). Razvoj govora poteka zelo hitro in gre skozi faze, ki si sledijo v univerzalnem zaporedju, 

ne glede na to, kateri jezik otrok usvaja (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2006). Začne 

se z jokom in kretnjami, sledijo prvi glasovi in prva beseda, hiter napredek v besednjaku, 

oblikovanje enostavnih in sestavljenih stavkov, poznavanje slovničnih pravil, razumevaje 

različnih besedil, govor v različnih govornih situacijah, razvoj spretnosti komunikacije, 
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metajezikovno zavedanje, pismenost in končno, govor kot način mišljenja in delovanja 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). S. Kranjc (2006) navaja tri glavna obdobja od 

prvega do tretjega leta, ko se otrok jezika hitro uči. Prva stopnja predstavlja čas, ko otrok 

uporablja enobesedne enote. V drugi stopnji uporablja več enot znotraj stavka. V tretji pa razvije 

zmožnost tvorjenja zapletenih večstavčnih enot. Eden od pomembnih dejavnikov razvoja 

govora, kot so do sedaj pokazale že mnoge raziskave,  je namerno in načrtno branje pravljic. 

Redno branje namreč vpliva na razvoj govora na višji ravni kot naključno in redko branje, ki je 

namenjeno predvsem zapolnjevanju časa (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004b). V razvoju 

govora se besednjak in slovnica razvijata skupaj, saj otroci, ki poslušajo govor odraslih, slišijo 

večbesedne izjave, s katerimi komunicirajo (Tomasello in Bates, 2001; Kranjc, Marjanovič 

Umek, Fekonja, 2006). 

 

Tabela 1: Prikaz mejnikov govornega razvoja (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006, str. 

8–10). 

STAROST GOVOR 

Novorojenček Odziva se na človeški glas in razlikuje med 

glasovi in razlikuje svoj glas od drugih in 

joka. 

Od 1 meseca do 5 mesecev  Razlikuje med samoglasniki, gruli in 

vokalizira dva ali več glasov. Beblja in naredi 

govorni obrat. 

Od 6 do 12 mesecev Otrok čeblja in ponavlja posamezne zloge, 

ter uporablja geste. Razume več besed in že 

izpolni enostavne naloge. 

Od 12 do 18 mesecev Uporablja enobesedne izjave in razume več 

kot 50 besed in združi samoglasnik in glagol. 

Od 18 do 24 mesecev Razvije svoj besednjak in oblikuje 

dvobesedne izjave. Z besedami izraža čustva 

in rabi telegrafski govor.  

Od 2 let in 6 mesecev do 5 let Govori večbesedne izjave in usvaja nova 

slovnična pravila. Oblikuje  nikalne in 

vprašalne izjave, besednjak še naprej 

narašča. Rad ima humor in metafore, ter kaže 
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napredek v sporazumevalnih spretnostih in 

drugih oblikah pragmatične rabe govora. 

Govor je razumljiv in tekoč in pripoveduje 

zgodbe. 

Od 6. leta naprej Kaže metajezikovno zavedanje, oblikuje 

celovite stavke. Govor rabi v različnih 

govornih položajih. 

 

Prikaz so avtorice oblikovale glede na rezultate domačih in tujih raziskav. Vsekakor pa moramo 

upoštevati individualnost vsakega otroka, kar pomeni, da so glede na starost in govorni razvoj 

možna odstopanja. Ne glede na individuum lahko rečemo, da otroci govor usvojijo z razmeroma 

malo truda (prav tam).  

 

1.2 Branje, pripovedovanje in poslušanje  

 

Branje in pripovedovanje v predšolskem obdobju je zelo pomembno, saj razvija govorne, 

miselne, čustvene in socialne sposobnosti. Večkratno branje iste slikanice nudi varnost, ugodje, 

pozornost odraslih, doživljanje pozitivnih čustev, razvijanje pozornosti, domišljije, ustvarjanje 

meje med domišljijo in realnostjo, razvijanje estetskega čuta, predopismenjevanje in razvijanje 

pozitivnega odnosa do knjige. V času branja in pripovedovanja je otrok v interakciji z odraslimi 

in starejšimi otroki, kar mu pomaga določene spretnosti razvijati hitreje, kot če bi jih razvajal 

samostojno (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). Branje pravljic razvija moralni razvoj, 

toleranco, spoštovanje tradicij, vrednote in jezikovno izražanje. Ko otroku prvič beremo 

slikanico, je zelo zaposlen s tem, kaj se bo zgodilo. Šele ob večkratnem poslušanju ustvarja 

miselne podobe na podlagi prebranega in dojema spoznanja, ki jih ob prvem branju ne more 

(Kordigel Aberšek, 2008). Večkratno branje otroku omogoča raziskovanje besedila in ilustracij 

in na ta način usvaja slikanico kot celoto (Santoro, 2009). Zgodba mu tako nudi varnost, saj v 

njej ni presenečenj, konec pa je srečen (Kordigel Aberšek, 2008). Eden od ciljev književne 

vzgoje je poznavanje domačih in tujih avtorjev, a najpomembnejši cilj pri otroku je spoznanje, 

da knjige nudijo užitek (Kordigel in Jamnik, 1999), da otrok branje vzljubi in postane bralec 

(Kordigel Aberšek, 2008). S tem se strinja V. Medved Udovič (2011), ki dodaja, da je otrok, 

ko ne bere in ne piše, v času slikaniške starosti in pridobiva pozitivne izkušnje s knjigo. 

Pomembno je, da vse kar lahko razvijamo s književno vzgojo posredujemo v spontanih 
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srečanjih s književnostjo, saj v nasprotnem primeru uničujemo cilje književne vzgoje (Kordigel 

in Jamnik, 1999).  

Med branjem pri otroku poteka razvoj bralne pismenosti, ki v Sloveniji traja nekje do osmega 

leta starosti, ta čas imenujemo tudi predbralno obdobje. V tem času otrok spoznava različne 

slikanice in razvija recepcijsko sposobnost. Otroci se glede na starost na slikanice različno 

odzivajo. Najmlajši s slikanicami le rokujejo, kasneje se začnejo odzivati na vprašanja, nato pa 

začnejo vprašanja postavljati tudi sami. Ko odrasli otroku bere ali pripoveduje zgodbo ob 

slikah, otrok začne njegovo interpretacijo posnemati, v zadnji stopnji si zgodbo izmisli sam, jo 

zapiše in tako ustvari svojo slikanico (Haramija in Batič, 2013). Med branjem slikanice poteka 

tudi vizualna pismenost, v raziskavi pa sta E. Arizpe in M. Styles (2003) potrdili, da otrok lahko 

operira na višji stopnji, če ga odrasli vodi skozi to, kar gleda. Poleg pismenosti z branjem 

slikanice pri otroku razvijamo tudi empatijo, ki je pomembna socialna spretnost in ločuje 

človeka od drugih organizmov. Ko gledamo slike, pa tudi če niso resnične, se naši možgani 

nanje odzovejo in začne se čustveni spopad. S pomočjo branja slikanic se otroci ukvarjajo z 

empatijo in prepoznavanjem tega, kako se ljudje počutijo tudi v resničnem življenju, kar je zelo 

pomembno, saj se empatija ne razvije naravno, pojavi se okoli 4. leta in se razvija do 

adolescence (Nakolajeva, 2013). 

 

1.3 Sporazumevalne dejavnosti 

 

Slikanice so osnovna literatura zgodnjega otroštva in največji izziv interaktivnega branja 

(Arizpe in Styles 2003). So zelo primerne za spodbujanje govora (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2003), saj otrok s pomočjo uporabe slikanice pridobiva znanje o glasovno-

jezikovnem sistemu, ki ga nujno potrebuje za življenje v družbi (Rot Gabrovec, 2003). Slikanica 

je odličen medij za spodbujanje komunikacije med otrokom in odraslim (Nikolajeva, 2003). Ko 

otrok opazuje preproste ilustracije, odnose in počutja oseb, potrebuje visoko predstavljivost, da 

o tem lahko pripoveduje. Pritegnejo ga ilustracije, ki prikazujejo močna čustva (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2003), spontano jih začne ubesedati, tako se uči prepoznavanja in na ta 

način razvija svoje jezikovne zmožnosti (Rot Gabrovec, 2003). Tako s pomočjo govorjenja, 

branja, pisanja, poslušanja in s spodbujanjem teh dejavnosti, razvijamo sporazumevalno 

zmožnost in pismenost, ki je zelo pomembna pri pridobivanju znanja. Posameznik z razvito 

pismenostjo je tudi kulturno in etično bolj ozaveščen človek (Medved Udovič, 2011). 
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2 PRIPOVEDOVANJE 

 

2.1 Pripovedovanje ob knjigi 

 

Pripovedovanje zgodbe sodi v eno od sporazumevalnih zmožnosti. V pragmatično zmožnost, 

ki se nanaša na razumevanje in izražanje dekontekstualizirane vsebine (Fein, 1995; Karmiloff 

in Karmiloff – Smith, 2001; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Dekontekstualizacija 

je pomemben proces, ki omogoča pripovedovanje in se nanaša na izoblikovanje predstav in 

logičnih povezav, ki jih otrok oblikuje in posreduje tako, da jih drugi razumejo (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Za zgodbo sta pomembna dva kriterija: kohezivnost in 

koherentnost. Koherentnost zagotavlja logično pripoved, ki vsebuje razumljiva dejstva in jo 

poslušalec razume. Kohezivnost pa zajema slovnična sredstva, ki omogočajo, da je besedilo 

povezano (Karmiloff in Karmiloff - Smith, 2001; Marjanovič Umek in Fekonja, 2004b). 

Pripovedovanje zgodbe mora vsebovati neko količino stavkov, ki jih otrok poveže v nek vrstni 

red in tako ustvari jezikovno celoto. Pragmatična zmožnost torej zajema rabo govora v 

komunikaciji v različnih socialnih kontekstih (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004b). 

 

2.2 Razvoj pripovedovanja ob knjigi 

 

Otrokovo pripovedovanje zgodbe se začne s preprostim pripovedovanjem o dogodkih, ki so se  

jim zgodili (Fein, 1995; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Mišljenje malčkov je 

namreč še tesno povezano z konkretno izkušnjo. Do tretjega leta starosti še ne morejo povedati 

prave zgodbe, ampak šele opisujejo predmete, osebe in dogodke, vse to seveda ne izvira na 

miselni podlagi (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja 2003). Otrokovo pripovedovanje zgodbe 

s starostjo napreduje v dolžini, strukturi in stilu (Engel, 2000; Kranjc, Marjanovič Umek in 

Fekonja 2003). Na stopnjo, na kateri pripoveduje otrok, poleg razvoja, vpliva tudi vrsta in 

količina ilustracij, branje otroku (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja,  2006), pogoji v katerih 

pripoveduje idr. (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja 2003). Otrok tako oblikuje strukturno 

raven pripovedovanja, ta pa ni stalna, ampak se spreminja skozi različne dejavnike, s katerimi 

odrasli lahko spodbujajo razvoj mišljenja in pripovedovanja (Marjanovič Umek in Fekonja, 

2004b). Če otrok nima možnosti oz. spodbude za pripovedovanje v prvih letih, tega kasneje ne 

bo razvil. Razlike med otroki, ki imajo dovolj spodbud, in tistimi, ki jih imajo premalo, z leti le 

naraščajo in zamujeno je težko nadoknaditi. Slikanice so tako zelo primerni spodbujevalci 
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otrokovega govora, saj otrok začenja spontano ubesedati ilustracije, prepoznavati predmete in 

na ta način razvija jezikovne zmožnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). 

 

2.2.1 Pripovedovanje otrok, starih od 3 do 4 let 

 

Otrok pri treh letih že povezuje in govori o tem, kar opazi in kar ve ter o tem tudi pripoveduje 

(Kranjc, Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 2007). Med tretjim in četrtim letom otrokova 

zgodba začne dobivati konvencionalno podobo. Za konvencionalno zgodbo je značilna 

opredelitev problema, cilj in rešitev in to je bolj zapleteno od pripovedovanja o dogodkih 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Ob pripovedovanju konvencionalne zgodbe 

otroci gradijo na začetem dogodku in razmišljajo tudi o cilju zgodbe, ki pripoved osmisli. 

Konvencionalna zgodba vsebuje vzročne in časovne veznike, opisuje odnose in čustva oseb 

(Karmiloff in Karmiloff - Smith, 2001; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja,  2006). Kljub 

temu so raziskave pokazale (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja 2003), da štiriletniki 

pripovedujejo zgodbo brez ali z zelo enostavno strukturo. Večinoma ilustracije le opisujejo, 

delajo tematske preskoke in veliko ponavljajo. Med tretjim in četrtim letom se zgodi pomemben 

napredek v stopnji pripovedovanja zgodbe (Baldock, 2006; Bruner, 1990; Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj, Podlesek, 2010).  

 

2.2.2 Pripovedovanje otrok, starih od 4 do 5 let 

 

Petletniki že pripovedujejo v pretekliku (Aller, 1995 v Brostrom, 2002; Kranjc, Marjanovič 

Umek, Fekonja, 2006), uporabljajo simbole, metafore, metajezikovne izjave (Winner, 1988; 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Zgodbo gradijo kot verigo, kar pomeni, da se 

njeni elementi povezujejo med seboj (Applebee, 1978, v Smith in Cowie, 1993; Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Uporabljajo različno intonacijo za posnemanje glasov 

(Scarlett in Wolf, 1979, v Smith in Cowie, 1993; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Zgodbo pripovedujejo z nekim ciljem (Fein, 1995; Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja 2003) 

in znajo razložiti osnovne značilnosti zgodbe, kar nakazuje na njihovo metajezikovno zavedanje 

(Fein, 1995; Kranjc, Marjanovič Umek, Fekonja, 2006).  
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2.2.3 Pripovedovanje otrok, starih od 5 do 6 let 

 

Zavedajo se, da pripovedovalec ni del zgodbe in lahko usmerja dogodke in osebe. Imajo že 

razvito metajezikovno zmožnost, saj lahko navedejo osnovne značilnosti zgodbe (Fein, 1995;  

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). O zgodbi lahko razmišljajo in presojajo o 

dogodkih in dejanjih v zgodbi (Dombey, 2003; Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Raziskave (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja 2003) so pokazale, da šestletniki ob 

pripovedovanju uporabljajo časovna nizanja, a so le ta precej statična. Lahko tvorijo preprosta 

besedila z ustreznim pomenom. Veliko je dobesednega ponavljanja. Njihove zgodbe tako 

kažejo na bolj razvito pragmatično kot slovnično zmožnost.  

 

2.3 Kriteriji za ocenjevanje koherentnosti zgodbe 

 

S. Kranjc, L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2003, str. 56) so oblikovale kriterije za 

ocenjevanje kohezivnosti (oblike) in koherentnosti (vsebine) zgodbe. Pri koherentnosti gre za 

to, kako so deli sporočila med seboj povezani glede na zgradbo zgodbe, ki jo otrok pripoveduje. 

Kriterij vsebuje pet stopenj: 1. zgodba brez strukture, 2. zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste 

opise ilustracij, 3. zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov, 4. 

zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov ter odnosov med njimi in 5. zgodba 

s strukturo, ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov. Kriterij predstavlja razvojne ravni 

zgodbe (Kranjc, Marjanovič Umek, Fekonja, 2006). »Pri ocenjevanju koherentnosti zgodbe se 

pri določanju razvojne ravni zgodbe upošteva najvišja raven, ki jo je otrok dosegel v svojem 

pripovedovanju, npr. če je v zgodbi opisal misli in čustva junaka, je njegova zgodba uvrščena 

na četrto razvojno raven, čeprav v zgodbi prevladuje enostavno časovno nizanje dogodkov, ki 

je značilno za tretjo raven koherentnosti zgodbe.« (Kranjc, Marjanovič Umek, Fekonja in Bajc, 

2007, str. 330) 

 

3 VRSTE OTROŠKIH KNJIG 

 

Otroška slikanica se je pri nas in povsod drugje razvila in uveljavila šele po drugi svetovni 

vojni. Odnos do knjige se je tako zelo spremenil in slikanica ni bila več namenjena le 

meščanskim otrokom, ampak vsem. Za slovensko otroško knjigo sta pomembna dva dogodka: 

ustanovitev založbe Mladinska knjiga, ki je izdajala vso otrokom namenjeno literaturo, in 

ustanovitev Akademije za likovno umetnost, ki je izobraževala nove ilustratorje (Vogelnik, 
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1977). Prva urejena slovenska zbirka slikanic je Čebelica (Kobe, 2004). Izdajati jo je začela 

Mladinska knjiga z željo, da poceni slikanico. Čebelica je slovensko slikanico pripravila na 

razcvet (Vogelnik, 1977). Slikanice so začele izhajati v posebnih formatih. Razcvet sta 

zaznamovali slikanici pisateljice Ele Peroci, Moj dežnik je lahko balon, ilustratorke Marlenke 

Stupica, ter slikanica Muca Copatarica, ki jo je ilustrirala Anja Gošnik Godec. Najbolj 

popularna izvirna slovenska slikanica v širšem pomenu besede kot besedilo s slikami je Martin 

Krpan z Vrha. Knjiga je izšla v številnih izdajah kot slikanica, ilustrirana knjiga in tudi kot 

knjiga brez slik. Najbolj popularna izvirna slovenska slikanica v ožjem pomenu je slikanica 

Maček Muri pisatelja Kajetana Koviča in ilustratorke Jelke Reichman (Blažić, 2011).  

 

Skozi čas so se oblikovale različne vrste otroških knjig, ki jih avtorji različno opredeljujejo, 

saj je otroške knjige mogoče razčleniti glede na več dejavnikov. Spodaj opisane vrste omenjajo 

navedeni avtorji, nekateri drugi avtorji omenjajo tudi druge vrste knjig za otroke.  

 

3.1 Slikanica brez besedila 

 

Sestava besede slikanica (ang. picture book) nam pove, da je slikanica sestavljena iz besede in 

slike. Slikanica brez besedila (ang. wordless picture book) pa je slikanica, v kateri pomen nosijo 

samo slike. Od bralca zahteva sposobnost ustvarjanja smiselne zgodbe le z uporabo ilustracij 

(Arizpe, 2013). Besedila, razen naslova, ne vsebuje (Haramija in Batič, 2013). Značilna je 

slikovna pripoved (Nikolajeva, 2003), medtem ko je vloga tiska močno zmanjšana (Arizpe, 

2013). S pomočjo slik mora bralec zgodbo ustvariti sam. Branje je možno na dva načina, 

posamezno ali zaporedoma. Bralec za branje oz. iskanje povezav med ilustracijami uporablja 

oba načina (Haramija in Batič, 2013). Čeprav se slikanice brez besedila med seboj razlikujejo 

po zapletenosti (Nikolajev, 2003), branje teh zahteva aktivno sodelovanje (Arizpe, 2013).  

Zapletena slikanica je tista, ki vsebuje vrzeli med ilustracijami ter bralca spodbuja k izmišljanju 

zgodbe, da bi zapolnil pomanjkljivosti med njimi (Nikolajeva, 2003).  

 

M. Nikolajeva (2013) se je osredinila na razvoj čustev in empatije, ki potekata tudi s pomočjo 

slikanice, in navaja, da v slikanicah brez besedila glavno nalogo čustvene vpletenosti nosijo 

slike. Ob slikah, ki jih gledamo v slikanici, pa četudi niso resnične, postanemo čustveno 

vpleteni. Branje slikanic tako pripravi otroka, da postane empatičen in prepoznava počutje 

drugih ljudi tudi v resničnem življenju.  
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E. Arizpe in M. Styles (2003) v raziskavi o otrokovih odzivih na slikanice ugotovita, da so 

otroci zahtevni bralci ilustracij. Ilustracije v slikanicah se jim zdijo pomembnejše od besedila 

in menijo, da je knjiga brez besedila boljša od knjige brez slik, a hkrati pričakujejo, da bo 

vsebovala oboje. Slike  so otrokom pomembne zaradi predstave o likih in dogodkih, čeprav se 

nekateri zavedajo, da knjiga brez slik omogoča lastno predstavljanje.  

 

Prva slovenska slikanica brez besedila je nastala leta 1977, tj. Maruška Potepuška avtorja 

Marjana Amaliettija, leto kasneje pa je izšla slikanica brez besedila z naslovom Brundo se igra 

avtorja Marjana Mančka. Med novejše slikanice brez besedila sodi knjiga z naslovom Deček in 

hiša avtorice Maje Kastelic. Za avtorsko slikanico je ilustratorka leta 2015 prejela Levstikovo 

nagrado.  

 

3.2 Slikanica 

 

Slikanica je posebna oblika knjige s svojimi značilnostmi: velikost, naslovnica, likovni 

materiali, način ilustracij. V slikanici prevladujejo ilustracije, vendar je pomembno tudi 

besedilo, saj ti dve enoti sestavljata celoto (Haramija in Batič, 2013). Besedilo  je navadno 

skopo in česar ne pove, pokaže ilustracija. Tako dobra slikanica nudi dvojno branje tj. slik in 

besedila in s tem dvojni estetski užitek (Mlakar, 2009). Ločimo dva tipa slikanic. Klasične 

slikanice poimenujemo tiste, v katerih najdemo informacije, predstavljene na dva načina, z 

besedilom in z ilustracijo. Drug tip slikanic pa so slikanice, pri katerih je povezava med 

besedilom in ilustracijami močnejša. Glede na obsežnost slikanice delimo na slikanice za  

dojenčke, predšolske otroke in bralce začetnike (Haramija in Batič, 2013). 

 

3.3 Ilustrirana knjiga 

 

Ilustrirana knjiga je leposlovna slikanica in je sestavljena iz dveh delov: iz ilustracije in 

besedila, ki vsaka zase predstavljata celoto. Besedilo predstavlja večino knjige, ilustracije so 

posamezne in prikazujejo le nekatere prizore. Ilustrirana knjiga lahko govori brez ilustracij, saj 

so te le dodane k besedilu (Haramija in Batič, 2013). Imajo stransko vlogo, ta je lahko estetska 

ali namenjena dojemanju (Villani, 2009) ali pa le komentira zapisano. Vsekakor ilustracije niso 

namenjene pripovedovanju celotne zgodbe. Ilustrirane knjige so obsežnejše in zahtevnejše, 

lahko so sestavljene iz ene daljše pripovedi ali iz več krajših zgodb (Mlakar, 2009). Za 

ilustrirane knjige so pomembne nekatere fizične lastnosti. Njena velikost je približno format 
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A5 in ima najmanj 49 strani. Ilustrirane knjige so primerne za predšolske otroke in tudi za 

otroke, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole (Haramija in Batič, 2013).  

 

3.4 Slikopis 

 

Namenjen je otrokom, ki ne pišejo in ne berejo, ampak se tega šele učijo. Nekatere besede niso 

zapisane s črkami, ampak z ilustracijami. Tako besedilo je privlačnejše in otroka motivira, 

hkrati pa mora razvozlati pomen sličic. Navadno obsega med sedemdeset in sto besed, med 

katerimi je od teh petnajst ali dvajset slik. Za upodabljanje so primerni samostalniki, saj so 

glagoli ali pridevniki težje berljivi preko ilustracij. Ilustracije morajo biti preproste in 

prepoznavne. Slikopis vrtčevskim otrokom omogoča sodelovanje pri branju, tako da berejo 

slike, medtem ko odrasli bere zapisano besedilo. Poleg vseh pozitivnih učinkov branja razvija 

še motivacijo in uporabo pravilnega knjižnega jezika. Pozitivno vpliva na razvoj bralne in 

pismene zmožnosti, saj so otroci, pri prepisovanju slikopisa bolj motivirani, kot pri 

prepisovanju golega besedila. Slikopis tako preko branja in tudi prepisovanja razvija kognitivne 

zmožnosti, hkrati pa nudi oporo in oddih, saj so besedila zelo kratka (Sokolov, 2009).  

 

3.5 Strip 

 

Sodi med leposlovne slikanice in ima dve veji komunikacije, besedilo in sliko. Za strip so 

značilne sličice, ki so postavljene v časovno zaporedje, besedilo je zapisano v oblačkih, večji 

del predstavlja dialog (Haramija in Batič, 2013). 

 

3.6 Informativna slikanica 

 

Besedilo v informativni slikanici je preprosto, trditve in podatki v njej morajo biti resnični, 

ilustracije pa realne. Uporabimo jo s točno določenim ciljem, da bi otrok nekaj spoznal o 

resničnih stvareh (Haramija in Batič, 2013). I. Mlakar (2009) tako slikanico poimenuje poučna 

slikanica. Poučna slikanica je bogato ilustrirana in je namenjena pogovoru o določeni temi, 

spoznanju novih stvari. Uporabna je pri delu v vrtcu in doma, saj je za otroka stvarnost, ki jo 

raziskuje, čudo in skrivnost.  
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4 ILUSTRACIJA 

 

Začetki ilustracij so začeli nastajati že v antiki in srednjem veku (Blažić, 2011). Odlične 

ilustracije najdemo že v literarnih delih kot so: Biblija, Iliada, Metamorfoze, Božanska 

komedija, Decameron in basni La Fontaina. Vendar se je beseda ilustracija, katere pomen 

poznamo danes, začela uporabljati šele v 19. stoletju (Krivec Dragan, 2009). Za začetnika 

slikanice pa imamo Jana Amosa Komenskega. Slovenske začetke najdemo v bakrorezih, 

pratikah in na koledarjih (Blažić, 2011). Bogato, na lesorezu ilustrirana je Biblija Jurija 

Dalmatina iz leta 1584 in Slava Vojvodine Kranjske ter druga dela Janeza Vajkarda Valvasorja 

(Krivec Dragan, 2009). Mladinska književnost se je začela razvijati v drugi polovici 19. stoletja  

z večernicami, knjigami o živalih, koledarji in drugje. Prve ilustracije so se začele pojavljati v 

začetku dvajsetega stoletja, takrat sta otrok in otroštvo dobila nov pomen, razvilo se je šolstvo 

(Blažić, 2011).  

 

4.1 Vloga in pomen ilustracije 

 

Slikanica komunicira s pomočjo slik in besed. Tako so ilustracije v slikanicah zapleteni slikovni 

znaki, besede pa zapleteni konvencionalni. S pomočjo slik v slikanicah si lažje predstavljamo, 

s pomočjo besed pa pripovedujemo (Nikolajeva, 2003). S tem se strinja V. Medved Udovič 

(2011), ki pravi, da ilustracije v slikanici predstavljajo prostor, čas dogajanja, osebe in njihovo 

počutje, medtem ko imajo besede vlogo pripovedovanja. To ilustrator upodobi z likovnimi 

elementi: barvo, svetlobo, sencami, oblikami, strukturo, kompozicijo (Medved Udovič, 2004), 

kodi, linijami, točkami in drugimi elementi (Rot Gabrovec, 2003). Poleg upodobitve besed in 

spodbujanja domišljije ilustracija spodbuja razbiranje likovnih podob (Krivec Dragan, 2009). 

Ilustracija je tista, preko katere otrok dobiva informacije. Tako je slika zanj pomembnejša od 

besedila, saj je oblikovana na ravni njegovega dojemanja. Bere jo lahko sam, medtem ko 

elementa besedila še ne razume. Pri branju ilustracij govorimo o dveh ravneh: o prepoznavanju 

in razumevanju. Pri prepoznavanju gre najprej za razumevanje kulture, v kateri so slike nastale 

(pozdravljanje, živali …). Gre tudi za simbole, ki imajo veliko vrednost in so prisotni povsod 

ter so vezani na kulturo. Lahko so upodobljeni kot stvari, geste ali podobe. Npr. v naši kulturi 

beremo od leve proti desni, to pomeni, da tudi like, ki se premikajo naprej rišemo  v desno smer. 

Torej branje ilustracij zahteva določeno likovno znanje in bralčeve izkušnje (Haramija in Batič, 

2013), saj je branje slik, gest, simbolov in ilustracij naučeno. Če nimamo znanja o razbiranju 

sporočil, ki so vezana na neko kulturo, slikovnega sporočila ne moremo uspešno razbrati. Otrok, 
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ki se ob opazovanju ilustracij uči določenih, splošnih pravil bivanja, hkrati začne dojemati 

značilnosti knjig, zapovrstje ilustracij (od leve proti desni) in začenja razumevati čas (Rot 

Gabrovec, 2003). 

Da so ilustracije prej koristne kot moteče, meni Bettelheim (1999), ki navaja, da slikanice ne 

ustrezajo otrokovim bistvenim potrebam, saj ob gledanju ilustracij ne more vnašati lastnih 

asociacij. Otrokovo domišljijo odvračajo od samostojnega in osebnega doživljanja zgodbe. 

 

4.2 Kakovostna ilustracija 

 

Slikanica je prva knjiga in hkrati tudi prva umetnost, s katero se sreča otrok, prav zato je tako 

pomembno, da je kakovostna. Kakovostna ilustracija vpliva na kakovost slikanice, saj se pri 

določanju le te upošteva tako ilustracija kot besedilo. Za ilustracijo v slikanici je pomembno, 

da sledi otrokovemu razvoju, vendar ne sme biti prelahka. Dobro je, da je kakšno stopnjo pred 

otrokovim razvojem, saj mu le to omogoča napredovanje (Haramija in Batič, 2013). 

»Ilustracija je bližnjica h knjigi« (Zupan, 2009, str. 91), saj otrok knjigo izbere glede na 

ilustracijo. Pogosto so ilustrirane tudi naslovnice, na katerih je lahko ena od ilustracij ali le slika 

zase. Naslovnica nosi veliko moč, saj je prvo, kar zagledamo. Čeprav slikanice ne moremo 

soditi po platnicah, nas lahko njena zunanjost pritegne in v nas zbudi zanimanje (Haramija in 

Batič, 2013). 

Kakovostna ilustracija narekuje anatomsko ustrezne like, upodabljanje prostora, likovne 

tehnike, materiale, izražanje načinov. Pomembna so razmerja in ravnovesja, sorazmerja, 

kontrasti, hkrati pa je pomembno, da ni nepotrebnih likovnih elementov. Pri prostoru je 

pomembno, da ilustrator riše iz določene perspektive, tj. perspektive od zgoraj ali spodaj, ter da 

v eno ilustracijo ne meša več perspektiv. Pomembno je, da ilustrator pozna zakonitosti likovne 

teorije. Dobra ilustracija je jasna in urejena, poudarja bistvo in ne vsebuje nepotrebnih 

elementov. Ilustrator v izdelek mora dodati svoje individualne značilnosti ustvarjanja, da 

ilustracijo lahko doživimo. Upodobitev mora ustrezati namenu, hkrati pa mora biti poučna in 

razumljiva (Zupančič, 2012) in ne sme spodbujati nestrpnosti v zvezi s kakršnimikoli dejavniki 

(Haramija in Batič, 2013).  

Kakovostna ilustracija ni nujno zapletena, lahko je preprosta, abstraktna ali realna. Risanje ne 

sme biti šablonsko, ampak živo, da bralca prepriča. Ilustrator mora ilustracije risati glede na 

vsebino knjige, temu primerna mora biti izbira tehnike, barve in upoštevanje naslovnika. 

Risanje mora biti kakovostno, ilustrator mora pri tem uporabiti svoje znanje (Avguštin, 2003). 

Ilustracije ne moremo ocenjevati s kriteriji, s katerimi ocenjujemo besedilo. Pisec se namreč 
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izraža z besedo, ilustrator pa z barvami in potezami črt. Ilustracijo vrednotimo glede na to, kako 

črte, barve, poteze in še kaj ustvarjajo sozvočje med besedilom in sliko. Če želimo ilustracijo 

razumeti, se moramo vprašati, kaj je umetnik z njo želel izraziti. Nekateri avtorji se bolj 

osredinijo na ene, drugi pa na druge likovne elemente. Ne moremo reči, da je kateri od 

elementov pomembnejši od drugega, gre le za to, s katerim elementom umetnik lažje izrazi 

dogajanje (Santoro, 2009). Pomembno je, da ilustrator zgodbo ponotranji, saj bo tako ilustracija 

bolj kakovostna (Haramija in Batič, 2013). 

Različne vrste slikanic nudijo različne možnosti recepcije besedilnih in vizualnih elementov. 

Slikanice, v katerih se besedilo in ilustracije popolnoma skladajo, pri bralcu ne spodbujajo 

razmišljanja in domišljije. Dobro je, da se besedilo in ilustracija ne skladata popolno, še več, 

dobro je celo, da si nasprotujeta (Santoro, 2009). S tem se strinja M. Nikolajeva (2003), ki 

navaja več možnih interakcij med besedilom in sliko. Besedilo in ilustracije lahko govorijo isto 

zgodbo, torej se enake informacije ponavljajo tako v sliki kot besedi. To imenujemo simetrična 

interakcija. Ko se besedilo in slike dopolnjujejo, in skupaj tvorijo celoto, to imenujemo 

komplementarna interakcija. Ko ilustracije začnejo presegati pomen besed ali obratno, to 

imenujemo stopnjevalna interakcija. Slikanica, v kateri se besedilo in ilustracija popolnoma 

skladata, bralca ne spodbuja k domišljiji in raziskovanju. Če pa se besedilo in ilustracija 

razlikujeta, lahko si tudi nasprotujeta, si bralec lahko slikanico razlaga različno. Take slikanice 

so koristne, saj pri otroku razvijajo domišljijo. 

Zipes (2005) navaja, da mnogi mislijo, da so slikanice zelo preproste, vendar so v resnici zelo 

kompleksne in do neke mere predstavljajo paradoks. Dostopne so za mlajše, neizkušene bralce, 

vendar razumevanje slik zahteva zelo obsežne razlagalne spretnosti. Čeprav nam en sam pogled 

vedno pove več kot mnogo besed, s katerimi lahko opišemo določeno stvar (Butina, 1995), 

Zipes (2005) meni, da je s preprosto sliko nemogoče narisati to, kar govorijo besede. Da 

slikanice niso preproste, navaja tudi M. Nikolajeva (2003), ki pravi, da so namenjene dvema 

generacijama, saj slikanico otroku berejo odrasli. Prav zato vsebujejo besedne in slikovne 

pomanjkljivosti, ki odrasle in otroka spodbujajo k zapolnjevanju le teh. Ne glede na to, da so 

slikanice zelo domiselne in premikajo meje umetnosti, so vedno meja bralčeve domišljije. 

Knjige, ki vsebujejo le nekaj črt in oblik, so zahtevnejše od podob, ki pokažejo vse, saj knjiga 

z nekaj črtami in oblikami zahteva več spretnosti (Zipes, 2005). 

Pri razlikovanju kvalitetnih ilustracij od kiča, kar je včasih težko, so nam v pomoč kvalitetne 

slovenske revije za otroke, kot sta Cicido in Ciciban (Zupan, 2009). 
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4.3 Znani slovenski ilustratorji 

 

Po koncu 2. svetovne vojne je v slovenski književnosti ilustracija postala zelo pomembna. V 

Sloveniji imamo ogromno število odličnih ilustratorjev, ki za najmlajše ustvarjajo najlepše 

izdelke, hkrati pa se njihovo delo uveljavlja po vsem svetu (Zupan, 2009). S tem se strinja M. 

M. Blažić (2011), ki prav tako navaja, da so slovenski ilustratorji v svojem delu odlični in znani 

tudi v tujini.  M. Avguštin (2003) našteje številne pomembne slovenske ilustratorje in njihova 

dela. Opozarja tudi na reviji Cicido in Ciciban, ki ponujata prostor mlajšim, novejšim 

ilustratorjem. 

 

Tabela 2: Znani slovenski ilustratorji, nekatera njihova dela in značilnosti (Avguštin, 2003, str. 

103–109) 

Ilustrator Naslovi nekaj slikanic Značilnosti  

Marlenka Stupica Čudežno drevo (avtorska 

slikanica), Palčica, Moj 

dežnik je lahko balon, 

Krojaček Hlaček, Pojte, pojte 

drobne ptice, Ciciban, 

Ciciban, dober dan, Piko 

dinozaver, Grdi raček, 

Trnuljčica, Rdeča kapica, 

Zvezdni tolarji.  

Za njene ilustracije je 

značilna domačnost, 

občutljivost in duhovitost. 

Lidija Osterc Biba buba baja V knjigi namenjeni 

dojenčkom in mamam je 

abstraktno prikazala barve in 

črte. 

Ančka Gošnik Godec Muca Copatarica, Slovenske 

ljudske pravljice, Lučka 

regrat, Zelišča mlade 

čarovnice, Babica 

pripoveduje, Mamka 

Bršljanka, Snežaki v vrtcu 

Ilustracije vsebujejo 

nadrobne opise in so zelo 

pravljične. 



16 

 

Marjanca Jemec Božič Nana mala opica, Prodajamo 

za gumbe, Juri Muri v Afriki 

in Jurij Muri drugič v Afriki, 

Piko Dinozaver, Zmajčkov 

rojstni dan, V mestu, Lukec 

dobi sestrico, Melje, melje 

mlinček 

Ilustracije so realistične, 

vsebujejo tople barve in 

nasmehe na obrazih otrok. 

Marjan Amaletti Maruška potepuška, Martin 

Krpan  

Značilna je polnoplastična 

govorica živih barv. 

Jelka Reichman Maček Muri, Moj prijatelj 

Piki Jakob, Miškolin, 

Medvedki sladkosnedki, 

Zajček sivi nagajivi, Arne na 

potepu, Abeceda na polju in 

v gozdu, Čez Griček v 

gozdiček 

Ilustracije prikazujejo 

prijazen in idealiziran svet. 

Marjan Manček Mojca Pokrajculja, Peter 

Klepec, Zrcalce, Pedenjped, 

Mihec, duh in uganka, Pesmi 

za vsakogar in avtorski stripi 

z junaki: Brundo rjavček, 

Hribci, Modri medvedek idr.  

Njegove ilustracije so 

duhovite in domiselne. Sam 

pogosto piše tudi besedila.  

Kostja Gatnik Jure kvak kvak, Gal v galeriji V knjigi Jure kvak kvak se 

ilustracije in besedilo odlično 

zlivata v slikanico. Več 

ilustrira za starejše otroke.  

Matjaž Schmidt  Peter in volk, Šviga, švaga, 

čez dva praga, Balon velikan 

Izraža se slikarsko, risarsko 

in stripovsko. Ilustrira barvne 

in črno-bele ilustracije.  

Marija Lucija Stupica Mala morska deklica, 

Hrestač, Kraljična na zrnu 

graha, Plašček za Barbaro, 

Rdeča kapica 

Za ilustracije, ki jih je 

narisala po letu 1980 je 

značilna otožnost in 

temačnost, barvni toni so bolj 
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temni. Drugače je pri 

pravljici Kraljična na zrnu 

graha, kjer so ilustracije 

lahkotne in smešne. Njena 

dela predstavljajo tudi manj 

lepe strani življenja.  

Kamila Volčanšek Janko in Metka, Sončnica na 

rami 

Njene ilustracije so 

originalne, barvite in 

dekorativne. 

Danijel Demšar Kuža Luža, Kužmucke, 

Nebeške kočije 

Uporablja tako  risarski kot 

slikarski slog. Nekatere 

ilustracije so barvite in 

humoristične, druge so bolj 

abstraktne. 

Zvonko Čoh Enci benci na kamenci, 

Črvive pesmi, Mali rimski 

cirkus, Kekčeve 

dogodivščine z Bedancem in 

Pehto 

Njegove ilustracije so 

humorne, nagnjene tudi h 

grotesknosti. Odnosi med 

ljudmi, ki jih slika so 

dramatični in polni čustev. 

Jelka Godec Schmidt Zbirka 54 pravljic Zlate 

Grimmove pravljice (Bela 

kača, Janko in Metka, 

Pepelka, Špicparkeljc idr.), 

Povestice tik-tak, Miška, ki 

je rada takšna, kakršna je, To 

je …, Hiša ob potoku, Pehar 

suhih hrušk, Skrivnost 

zmajevega mesta 

Njene ilustracije so jasne in 

imajo močne obrise. Slika 

široke barvne ploskve. 

Alenka Sottler Pepelka (Veliki pravljičarji), 

Lena luno, Mehurčke 

Uporablja različne tehnike in 

strukture. Njene ilustracije 

spominjajo na lesene ali 

glinene figure. 
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Mojca Cerjak Zvezdica Zaspanka, Žogica 

Nogica 

Zanjo so značilna poetično 

modro in vijoličasto 

naslikana ozadja. 

Silvana Omerzuja Počesane ribe Njene ilustracije so zabavne, 

udarne, preproste in so 

namenjene mlajšim otrokom.  

Gorazd Vahen Tacamuca, Coprnica Zofka, 

Pekarna Mišmaš, 

Sapramiška, Ščeper in Mba, 

Pod medvedovim dežnikom 

Njegove ilustracije so 

plastično-slikovite in 

vsebujejo svetlobne učinke. 

Slika prijazne živali, ljudje 

pa so pogosto karikirani. 

Maša Kozjek Mačji sejem, Huda mravljica, 

Lestev in sirček 

Uporablja živahne barve in 

igrive junake. 

Lilijana Praprotnik (Lila 

Prap) 

Male živali, Živalske basni in 

Zakaj 

Lila Prap uporablja debelejše 

črte ter mehe linije. 

Mojca Osojnik  Čas je velika smetanova 

torta, Ernest, Hiša, ki bi rada 

imela sonce 

Ilustratorka uporablja 

različne tehnike, perspektive, 

besedilo se pogosto prepleta 

z ilustracijami.  

 

 

S tem poglavjem sklenem teoretični del. Sledi empirični del.  

 

 

II. EMPIRIČNI DEL 

 

5 CILJI 

 

V raziskavi, ki sem jo izvedla, sem iskala značilnosti in razlike med tremi starostnimi skupinami 

v pripovedovanju zgodbe ob slikanici brez besedila.  

Cilj mojega diplomskega dela je ugotoviti stopnjo koherentnosti pripovedovanja tri- štiri-, pet- 

in šestletnih otrok, povprečno število vseh besed, samostalnikov ter pridevnikov, ki jih otroci 
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treh starostnih skupin uporabljajo v pripovedovanju zgodbe ob ilustracijah slikanice brez 

besedila Brundo se igra avtorja Marjana Mančka.  

 

6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV 1: Kakšna bo stopnja koherentnosti pripovedovanja glede na starost? 

RV 2: Kolikšno bo število besed, ki jih bodo uporabili otroci ob pripovedovanju, glede na 

starost? 

RV 3: Kolikšno bo število samostalnikov, ki jih bodo uporabili otroci ob pripovedovanju, glede 

na starost? 

RV 4: Kolikšno bo število pridevnikov, ki jih bodo uporabili otroci ob pripovedovanju, glede 

na starost? 

 

7 METODOLOGIJA 

 

V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo.  

 

7.1 Vzorec 

 

Vzorec je predstavljalo 30 otrok iz treh starostnih skupin: 10 otrok, starih od 3 do 4 let, 10 otrok, 

starih od 4 do 5 let, in 10 otrok, starih od 5 do 6 let. Iz vsake starostne skupine sem naključno 

izbrala pet dečkov in pet deklic. 

 

Tabela 3: Povprečna starost otrok 

Starostna skupina Povprečna starost 

od 3 do 4 let 3 leta in 6 mesecev 

od 4 do 5 let 4 leta in 5 mesecev 

od 5 do 6 let 5 let in 6 mesecev 

   

7.2 Instrument 

 

Za pridobitev rezultatov sem uporabila slikanico brez besedila Brundo se igra (2011) avtorja 

Marjana Mančka. Slikanica vsebuje 47 ilustracij, ena izmed njih je dvostranska. Polovica 
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ilustracij vsebuje zapise medmetov ali drugih besed (krt, Brundo, bravo in zdravo). Knjiga 

prikazuje dan medveda Brunda. Prve tri slike prikazujejo noč, jutro in prebujanje, naslednjih 

osem slik prikazuje jutranjo rutino in urejanje. Na štirih slikah, ki sledijo, Brundo zajtrkuje. 

Nato pet slik prikazuje Brunda, ki se z rumenim balonom odpravlja ven. Sledi obojestranska 

ilustracija živali na igrišču. Naslednjih pet slik prikazuje Brunda in prijatelje, ki se igrajo z 

rumenim balonom, dokler ne poči. Ilustracija na naslednji strani prikazuje Brunda, ki joče, na 

naslednjih petih slikah pa Brundovi prijatelji iščejo balone in jih na dveh ilustracijah, ki sledita, 

prinašajo Brundu. Nato na treh ilustracijah medveda z baloni odnese v zrak. Na naslednji ptice 

popokajo balone in nato štiri ilustracije, ki sledijo, prikazujejo Brunda, ki pada in pade v 

smetnjak. Sledi slika, kjer se živali veselijo Brunda, ki z rumenim balonom pogleda iz 

smetnjaka. Na predzadnji ilustraciji se glavni junak poslovi od prijateljev, zadnja pa prikazuje 

zaprta vrata.  

 

Za ugotavljanje stopnje koherentnosti zgodbe sem uporabila merila, ki so jih za vrednotenje 

koherentnosti zgodb oblikovale S. Kranjc, L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2003, str. 56): 

1. zgodba brez strukture, 2. zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise oseb, predmetov ali 

ilustracij, 3. zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov, 4. zgodba s 

strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov in odnosov med njimi, 5. zgodba s strukturo, 

ki vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov. Merila so razvrščena glede na razvojne stopnje 

(navedeno že v 2.3). 

 

 

7.3 Postopek zbiranja podatkov  

 

Postopek zbiranja podatkov je zajemal pripoved otrokove zgodbe. Otroci so mi zgodbe 

pripovedovali individualno. Vsakega sem iz igralnice odpeljala v prostor brez motečih 

dejavnikov. Prebrala sem mu naslov slikanice in ga prosila, naj mi ob gledanju slik pripoveduje 

zgodbo. Nekatere najmlajše sem motivirala s plišasto igračo, ki so ji pripovedovali zgodbo. 

Nekateri so na začetku pripovedovanja potrebovali več spodbude, zato sem jih spodbudila z 

vprašanjem: »Kaj vidiš na sliki?« Med pripovedovanjem otrok nisem prekinjala, komentirala 

ali postavljala dodatnih vprašanj. Zgodbe so lahko začeli pripovedovati ob katerikoli ilustraciji, 

vrstni red branja ilustracij so si izbrali sami, prav tako so lahko ilustracije izpuščali. 

Pripovedovanja otrok sem posnela in jih kasneje dobesedno zapisala. 
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7.4 Postopek obdelave podatkov 

 

Rezultate o ravni pripovedovanja zgodbe, sem obdelala s pomočjo opisane lestvice (gl. 7.2) za 

določanje stopnje koherentnosti zgodbe. Povprečno število besed, samostalnikov in 

pridevnikov sem določila s pomočjo izračuna aritmetične sredine v Excelu 2016.   

 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate raziskave, ki sem jo izvedla s slikanico brez besedila. 

Rezultate bom predstavila glede na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila. 

 

8.1 Raven pripovedovanja 

 

Zanimalo me je na kateri stopnji koherentnosti so otroci glede na starost pripovedovali.  

 

Tabela 4: Raven pripovedovanja 

Starostna 

skupina 

Zgodba brez 

strukture 

Zgodba s 

strukturo, ki 

vsebuje 

preproste 

opise 

ilustracij 

Zgodba s 

strukturo, ki 

vsebuje 

enostavno 

časovno 

nizanje 

dogodkov 

Zgodba s 

strukturo, ki 

vsebuje opise 

misli in 

čustev 

junakov in 

odnosov med 

njimi 

Zgodba s 

strukturo, ki 

vsebuje opise 

vzročno-

posledičnih 

odnosov 

3–4 let 8 otrok 1 otrok 1 otrok   

4–5 let  3 otroci 6 otrok 1 otrok  

5–6 let  1 otrok 8 otrok 1 otrok  

 

 

 

 

 

 



22 

 

Graf 1: Prikaz stopnje koherentnosti pripovedovanja 

 

 

Analiza zgodb, ki so jih pripovedovali otroci, je pokazala naslednje rezultate. Osem 3- do             

4-letnikov je povedalo zgodbo na najnižji stopnji koherentnosti, tj. zgodbo brez strukture. Eden 

je povedal zgodbo s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij, eden pa zgodbo s strukturo, 

ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov. Trije od desetih 4- do 5-letnih otrok so 

povedali zgodbo s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij. Šest jih  je povedalo zgodbo 

s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov. Eden je povedal zgodbo na četrti 

stopnji koherentnosti, tj. zgodbo s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov ter 

odnosov med njimi. Eden od 5- do 6-letnikov je povedal zgodbo s strukturo, ki vsebuje 

preproste opise ilustracij, večina, tj. 8, otrok je povedala zgodbe s strukturo, ki vsebuje 

enostavno časovno nizanje dogodkov. Prav tako je en otrok povedal zgodbo s strukturo, ki 

vsebuje opise misli in čustev junakov ter odnosov med njimi. Nihče izmed tridesetih 

sodelujočih otrok ni povedal zgodbe na najvišji stopnji koherentnosti, tj. zgodbe s strukturo, ki 

vsebuje opise vzročno-posledičnih odnosov. Opazimo lahko, da so najmlajši otroci 

pripovedovali najmanj koherentna zgodbe. Sledi jim srednja starostna skupina, ki pa se glede 

na koherentnost pomembno bolj približuje najstarejši starostni skupini, ki je pripovedovala 

najbolj koherentne zgodbe. 

 

Koherentna zgodba pomeni, da so dogodki v zgodbi časovno in vzročno smiselno povezani, da 

so opisi oseb in njihovo razmišljanje ter odnosi med njimi jasni in bogato opisani (Nicolopoulou 
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in Richner, 2007 v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010). Koherentna zgodba 

je povedana tako, da jo poslušalec razume in mu na koncu ni potrebno postavljati vprašanj 

(Karmiloff in Karmiloff - Smith, 2001, v Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2004). 

 

Za razvoj pripovedovanja zgodbe mora otrok imeti sposobnosti, ki jih navaja Baldock (2006, v 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010, str. 36). To so: »sposobnost razumevanja 

in minevanja časa in zaznavanje časa, ki ni povezan zgolj z rutino ali ponavljajočimi se 

dejavnostmi; sposobnost razumevanja vzročnih povezav med zaporedjem dogodkov v zgodbi; 

sposobnost razumevanja, da je zgodba vedno povedana z določene glediščne točke ter, da imajo 

lahko različni liki v zgodbi različne poglede na dogodke, ki se v zgodbi odvijajo in sposobnost 

upoštevanja pravil, ki so značilna za zgodbo v določeni kulturi.« Za razvoj otrokove zgodbe je 

pomembno tudi, da zna razmišljati o večih vidikih hkrati, se zna postaviti v vlogo drugega, 

razume metafore in to, kaj sporočajo drugi (prav tam). 

 

Applebee (1978, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010) omenja razvoj 

sprememb v pripovedovanju zgodbe. Malčki najprej pripovedujejo zelo neorganizirano zgodbo 

posameznih elementov, ki v resnici še ni prava zgodba. Nato začnejo opisovati zaporedja 

dogodkov, kar kaže na otrokovo zavedanje časa. Kasneje pripoveduje zgodbe, ki temeljijo na 

neki osnovi. V naslednji stopnji jim uspe dele zgodbe povezati med seboj. Na predzadnji stopnji 

pripovedujejo v verigah, a je pripoved še ne jasna. V zadnji stopnji zgodbo gradijo na osnovni 

temi. Zgodbe postanejo jasne in razumljive. 

 

Raziskava, ki so jo izvedle L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in S. Kranjc (2004), je pokazala, 

da na stopnjo koherentnosti, in tudi kohezivnosti pripovedovanja zgodbe pri otroku močno 

vplivajo pogoji, v katerih pripoveduje, to so: pripovedovanje ob slikanici brez besedila, 

pripovedovanje ob predhodno prebrani zgodbi in pripovedovanje ob podanem začetnem delu 

zgodbe. Rezultati so pokazali, da so štiri letniki ob pripovedovanju ob slikanici brez besedila 

dosegli višjo stopnjo koherentnosti kot takrat, ko jim je testatorka podala začetek zgodbe ali 

predhodno prebrala zgodbo, nato pa so zgodbo na isto temo ob ilustracijah povedali sami. 

Najpogosteje so pripovedovali zgodbe s preprostimi opisi oseb, predmetov ali ilustracij, redkeje 

so pripovedovali zgodbe s strukturo, ki vsebujejo enostavno časovno nizanje. Šest let stari 

otroci so najvišjo stopnjo koherentnosti dosegli ob pripovedovanju predhodno prebrane zgodbe. 

Ti so pogosteje uporabljali zgodbe s strukturo, ki vsebujejo opise misli in čustev junakov in 

odnosov med njimi. Testatorke so rezultate komentirale z razlago, da so si starejši otroci 
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verjetneje bolje zapomnili slišano zgodbo in ob pomoči ilustracij pripovedovali zgodbe na višji 

razvojni stopnji kot takrat, ko so imeli na voljo slikanico brez besedila. V svojem delu so 

avtorice potrdile, da otrokov razvoj pomembno vpliva na stopnjo koherentnosti pripovedovanja 

zgodbe. 

 

V eni izmed raziskav (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003) o stopnji koherentnosti 

zgodbe pri otrocih, starih med štirimi in osmimi leti, so avtorice ugotovile sledeče. Otrokom so 

prebrale zgodbo Kraljična na zrnu graha, nato pa so jo otroci ob gledanju slik povedali sami. 

Štiriletniki so največkrat pripovedovali zgodbo brez strukture ali zgodbe  s strukturo, ki so 

vsebovale preproste opise ilustracij. Šestletniki so pogosteje pripovedovali zgodbe s strukturo, 

ki so vsebovale opise misli in čustev junakov ter odnosov med njimi. Hkrati so bile njihove 

zgodbe še zelo statične. Tako so avtorice potrdile, da starejši otroci pripovedujejo zgodbe na 

višji koherentni stopnji.  

 

Longitudinalna raziskava (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2006) v kateri so 3-letniki in 

čez leto dni 4-letniki pripovedovali zgodbo ob slikanici brez besedila z naslovom Maruška 

Potepuška, je pokazala naslednje rezultate. Ko so bili otroci stari tri leta, so glede na lestvico, 

ki določa stopnjo koherentnosti zgodbe, večinoma pripovedovali zgodbe s strukturo, ki 

vsebujejo preproste opise ilustracij. Redkeje so pripovedovali zgodbe brez strukture. Ko so bili 

stari štiri leta, so najpogosteje pripovedovali zgodbe s strukturo, ki vsebujejo enostavno časovno 

nizanje dogodkov. Pripovedovali so tudi zgodbe, ki vsebujejo preproste opise ilustracij, hkrati 

pa so nekateri pripovedovali tudi zgodbe na najvišji ravni, tj. zgodbe s strukturo, ki vsebujejo 

opise vzročno-posledičnih odnosov. 

 

G. G. Fein (1995; v Kranjc, v Marjanovič Umek in Fekonja, 2006) je v raziskavi potrdila, da 

otroci, ko začnejo pripovedovati zgodbe najprej pripovedujejo tako, da poimenujejo predmete 

in osebe na sliki. Tudi v raziskavi, ki sem jo izvedla, so 3- do 4-letniki pogosto pripovedovali 

tako, da so poimenovali predmete in osebe na ilustracijah. Tako so največkrat pripovedovali 

zgodbe na prvi stopnji koherentnosti, medtem ko so otrocih obeh starejših starostnih obdobij 

najpogosteje pripovedovali zgodbe na tretji stopnji koherentnosti. 

 

V raziskavi, ki sem jo izvedla, lahko potrdim, da razvoj vpliva na stopnjo pripovedovanja 

zgodbe ter da starejši otroci pripovedujejo zgodbe na višji koherentni stopnji. 
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8.2 Povprečno število besed  

 

Zanimalo me je povprečno število besed, ki so jih otroci glede na starost uporabili ob 

pripovedovanju.  

 

Tabela 5: Povprečno število uporabljenih besed 

Starostna skupina Frekvenca Odstotek 

3–4 let 144,1 23,3  

4–5 let 310,3 50,2 

5–6 let 163,7 26,5 

Skupaj 618,1 100,0 

 

 

Graf 2: Povprečno število uporabljenih besed 

 

 

Dobljeni rezultati kažejo, da so 3- do 4-letniki pri pripovedovanju uporabili povprečno 144,1 

besede. Otroci, stari od 4 do 5 let, so uporabili približno 310,3 besede, ko so pripovedovali ob 

slikanici brez besedila. Najstarejši, stari od 5 do 6 let, so povprečno uporabili 163,7 besede. 

Opazimo lahko, da so otroci, stari od 4 do 5 let, v svojih zgodbah povprečno uporabili približno 

polovico več besed kot njihovi leto starejši in tudi mlajši vrstniki. Hkrati pa so najstarejši otroci 

v svojih pripovedih povprečno uporabili le 19,6 besede več kot dve leti mlajši otroci. 
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Nekateri avtorji (Bloom, Tinker in Margulis, 1993; Carey, 1978; Miller, 1986, v Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010) so pri določenih starostih, tj. dve leti in šest mesecev, 

tri leta, tri leta in šest mesecev in štiri leta in šest mesecev ugotovili opazno povečanje 

besednjaka.  

 

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in A. Podlesek, (2010) so v raziskavi, v kateri so med 

drugim ugotavljale tudi povprečno število besed, ki so jih otroci uporabili ob pripovedovanju 

zgodbe ob slikanici brez besedila z naslovom Rokavička, ugotovile sledeče. Rezultati njihove 

raziskave, ki je vključevala 156 otrok, so pokazali, da so 3- do 4 letniki povprečno uporabili 56 

besed, 4- do 5-letniki so jih uporabili povprečno 68, 5- do 6-letniki pa 102. Raziskava je 

potrdila, da starost otrok vpliva na dolžino vsebine zgodbe ter da otrokov besednjak v času 

zgodnjega otroštva hitro napreduje. 

Rezultati, ki sem jih dobila v raziskavi, nasprotujejo rezultatom omenjene raziskave. Ugotovila 

sem, da starost do neke mere res vpliva na dolžino zgodbe, hkrati bi dodala, da na dolžino 

vsebine zgodbe pomembno vpliva tudi spodbujanje verbalnih spretnosti. 

 

8.3 Povprečno število samostalnikov 

 

Zanimalo me je povprečno koliko samostalnikov so otroci glede na starost uporabili pri 

pripovedovanju zgodbe. 

 

Tabela 6: Povprečno število uporabljenih samostalnikov 

Starostna skupina Frekvenca Odstotek 

3–4 let 37,5 31,4 

4–5 let 55,5 46,4 

5–6 let 26,6 22,2 

Skupaj 119,6 100,0 
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Graf 3: Povprečno število uporabljenih samostalnikov 

 

 

Rezultati so pokazali, da so 3- do 4-letniki povprečno uporabili 37,5 samostalnika ob 

pripovedovanju zgodbe. 4- do 5-letniki so uporabili 55,5 samostalnika. 5- do 6-letniki so 

uporabili 26,5 samostalnika. Opazimo lahko, da so otroci srednje starostne skupine uporabili 

največ samostalnikov in približno polovico več kot najstarejši otroci, ki so jih uporabili 

najmanj. 

 

Ta podatek nam, glede na zgoraj ugotovljeno, da so 4- do 5-letniki ob pripovedovanju 

povprečno uporabili veliko več besed kot leto mlajši in leto starejši otroci, pove zelo malo, zato 

sem izračunala še povprečen delež samostalnikov posameznih starostnih skupin glede na 

celotno pripoved. Ugotovila sem sledeče.  
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Graf 4: Povprečno razmerje med samostalniki in ostalimi pridevniki 

 

 

Glede na povprečno dolžino pripovedovanja oz. vseh uporabljenih besed posameznih starostnih 

skupin so povprečno največ samostalnikov uporabili 3- do 4-letniki. Samostalniki so v njihovih 

pripovedih predstavljali povprečno 26,0 % zgodbe. Manj samostalnikov so glede na dolžino 

zgodbe uporabili 4- do 5-letniki, kjer so samostalniki predstavljali 17,8 % uporabljenih besed. 

Zanemarljiva je razlika o deležu samostalnikov med srednjo in najstarejšo skupino. Pripovedi 

5- do 6-letnikov so namreč vsebovali 16,2 % delež samostalnikov.    

 

Raziskava (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2006) je pokazala, da med tretjim in četrtim 

letom pomembno naraste število samostalnikov ob pripovedovanju zgodbe. Hkrati pa je S. 

Kranjc (1999, v Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2006) pri otrocih, starih približno dve 

leti in pol opazila upad deleža samostalnikov in naraščanje deleža pridevnikov. 

 

Rezultati raziskave, ki so pokazali, da so glede na celotno dolžino zgodb največ samostalnikov 

rabili od 3 do 4 let stari otroci, lahko komentiram z ugotovitvijo, da so najmlajši v zgodbah 

največkrat naštevali osebe in predmete, ki so jih videli na ilustracijah. 
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8.4 Povprečno število pridevnikov 

 

Zanimalo me je povprečno koliko pridevnikov so otroci glede na starost uporabili ob 

pripovedovanju zgodbe. 

 

Tabela 7: Povprečno število uporabljenih pridevnikov 

Starostna skupina Frekvenca Odstotek 

3–4 let 0,7 8,2 

4–5 let 6,3 74,1 

5–6 let 1,5 17,7 

Skupaj 8,5 100,0 

 

Graf 5: Povprečno število uporabljenih pridevnikov 

 

 

Najmlajši, 3- do 4-letniki so v svojih zgodbah uporabili povprečno 0,7 pridevnika. Potrebno je 

omeniti, da so od desetih otrok pridevnike uporabili le trije otroci, in sicer dva otroka sta 

uporabila dva pridevnika, eden pa tri. 4- do 5-letniki so povprečno uporabili 6,3 pridevnika. 

Trije otroci pridevnikov niso uporabili, hkrati pa so otroci, ki so povedali pomembno daljše 

zgodbe, uporabili tudi pomembno več pridevnikov. Najstarejši otroci so povprečno uporabili 

1,5 pridevnika v celotni pripovedi. Dva otroka v svojih pripovedih pridevnikov nista uporabila, 

drugi so v svojih zgodba uporabili med enim in tremi pridevniki.  
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Tudi tu sem nadaljevanju izračunala povprečen delež med pridevniki in ostalimi besedami 

posameznih starostnih skupin glede na celotno pripoved in ugotovila sledeče.  

 

Graf 6: Povprečno razmerje med pridevniki in ostalimi besedami 

 

 

Glede na povprečno dolžino povedanih zgodb so najmlajši uporabili najmanj pridevnikov. 

Pridevniki so v njihovih pripovedih predstavljali 0,4 % zgodbe. Pri otrocih, starih od 4 do 5 let, 

so pridevniki predstavljali 2 % zgodbe, kar je več kot pri najstarejših otrocih, pri katerih so 

pridevniki predstavljali 0,9 % zgodbe.  

 

Bolj ko otrok usvaja slovnico, več je v njegovih izjavah pridevnikov oz. pridevniških besed, saj 

z njimi lahko opisuje lastnosti predmetov (Karmiloff in Karmiloff - Smith, 2001; Marjanovič 

Umek, 1984, 1990 v Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2006). 

 

Med tretjim in četrtim letom, kot je pokazala raziskava, število pridevnikov ob pripovedovanju 

zgodbe pomembno naraste (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2006). Podobno je ugotovila 

že S. Kranjc (1999, v Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2006), ki navaja, da s starostjo v 

otrokovem govoru narašča delež pridevnikov. To je ugotovila že pri otrocih, starih dve leti in 

pol. 
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Rezultati, ki sem jih dobila v analizi pridevnikov v zgodbah otrok, so zanimivi z vidika, da je 

srednja starostna skupina dosegla najvišje rezultate. Tudi to ugotovitev bom komentirala z večjo 

mero spodbude, ki so jo, kot lahko opazimo, deležni 4- do 5-letniki pri razvijanju verbalnih 

spretnosti. 

 

9 POMEN VLOGE ODRASLEGA V RAZVOJU GOVORNO-JEZIKOVNIH 

SPRETNOSTI 

 

Rezultati so pokazali, da so otroci, stari od 4 do 5 let, v svojih zgodbah povprečno uporabili 

bistveno več besed, ko so pripovedovali ob slikanici brez besedila, kot leto starejši in tudi leto 

mlajši otroci. Uporabili so tudi povprečno največ pridevnikov. Razlika v količini povprečno 

uporabljenih samostalnikov pa je v primerjavi s količino samostalnikov, ki so jih uporabili 5 do 

6-letniki, zanemarljiva. Opaziti je razliko v primerjavi rezultatov raziskav, ki sem jih navedla. 

Pogovarjala sem se z vzgojiteljico srednje starostne skupine, ki mi je razložila, da področju 

govorjenja in spodbujanja pripovedovanja nameni veliko pozornosti. Govorne sposobnosti 

spodbuja s pomočjo vaj, ki ji jih posredujejo starši otrok, ki hodijo k logopedu. Pravi, da se 

otroci ob izvajanju vaj počutijo dobro, veselo, nagajivo in sproščeno. Tudi s pomočjo 

logopedskih vaj sta s pomočnico vzgojiteljice h govorjenju spodbudili tiste otroke, ki na začetku 

leta skoraj niso govorili. Pravi, da otroka, ki ne želi govoriti, nikoli ne izpostavljata in spoštujeta 

njegovo individualnost, hkrati pa ga spremljata in opazujeta. Ti otroci se pogosto odprejo 

kasneje in spontano začnejo govorno sodelovati. Tudi v jutranjem krogu, kjer vsak lahko pove 

kar želi, nekateri otroci ne želijo povedati ničesar. Takim otrokom nežno in občutljivo 

predlagata, naj nekoliko razmislijo in lahko povedo kasneje. Na začetku leta ti otroci tudi 

kasneje niso ničesar povedali. Rezultati njunega način dela so se začeli kazati po približno treh 

mesecih, ko so ti otroci začeli govorno sodelovati. V projektu Veseli bralček, v katerega je 

skupina vključena, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice izvajata tako, da otrok knjigo, ki jo 

je prebral s starši, individualno predstavi eni izmed njiju. Zgodbo, ki jo pove ob pomoči 

ilustracij, dobesedno zapišeta in priložita k risbi, ki jo otrok nariše. Z vsakim se pogovorita še 

o avtorju in ilustratorju slikanice. Na ta način spremljata otrokov napredek pri pripovedovanju. 

Dosledno opazujeta vsakega otroka in njegove jezikovne zmožnosti, ki jih ima, glede na 

ugotovitve krepita in gradita njegovo jezikovno izražanje.  

Vzgojiteljica se močno zaveda svoje vloge na področju jezika. Pomembno se ji zdi, da imajo 

otroci v vrtcu čim več možnosti za komuniciranje, saj se njihov jezik le tako lahko razvija. 

Hkrati poudarja, da je njegovo zahtevanje tišine napačno, saj zavira razvoj in krati potrebo po 
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komunikaciji. Smiselno je poslušati in opazovati otroke med komuniciranjem, saj to predstavlja 

povod za nadaljnje dejavnosti (Beguš, 2009). 

 

Način dela vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v skupini otrok starih od 4 do 5 let, ki so 

sodelovali v raziskavi, dokazuje, da je z navedenim načinom dela mogoče spodbujati otrokov 

govor in njegovo pripovedovanje. Kot je zapisano tudi v Kurikulumu vrtca (1999), je vloga 

odraslih seznanjanje otroka s knjižnim jezikom, spodbujanje komunikacije in komunikacija v 

nepopačenem jeziku z otrokom. Vzgojiteljeva naloga je poslušanje komunikacije, ki poteka 

med otroki, se z njimi pogovarjati o raznih stvareh, dogodkih idr. Pomembno je poznati otrokov 

jezikovni razvoj in spodbujati jezikovne zmožnosti s pomočjo pravljic, pesmi in iger. Vloga 

odraslega je pripovedovanje, branje pravljic, ugank, pesmi otrokom in jim omogočiti igro s 

knjigo, otroke spodbujati k pogovoru o prebranem in jim nuditi možnost ustvarjanja knjig. 

Potrebno je omogočiti še druge dejavnosti, situacije in okolje za razvoj jezika, kot je zapisano 

v Kurikulumu vrtca (1999). Ko vzgojitelj komunicira z otroki, opisuje, razlaga, pripoveduje, 

daje navodila idr. izpolnjuje svojo pomembno vlogo v razvoju govora pri otrocih. Prav tako je 

za razvoj govora pomembna tudi komunikacija, ki jo imajo otroci med seboj (Browne, 1996; v 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012). Raziskava (NICHD, 2000; v Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012) je potrdila, da govorne spodbude vzgojitelja pomembno 

vplivajo na govorne spretnosti otrok. Pripovedovanje zgodbe, ki prav tako spada v govorno 

kompetentnost, spodbujamo z rednim in načrtovanim branjem kakovostne otroške literature 

(Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja in Lešnik Musek, 2002). Eden od dejavnikov, ki prav tako 

vpliva na stopnjo koherentnosti pripovedovanja zgodbe, je, kot so ugotovile avtorice (Fekonja 

Peklaj, Marjanovič Umek in Kranjc, 2010; v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 

2012), kdaj so bili otroci vključeni v vrtec. Otroci, ki so bili v vrtec vključeni pri treh letih, so 

pripovedovali zgodbe na višji koherentni ravni kot otroci, ki so bili v vrtec vključeni po tretjem 

letu ali ko so bili stari eno leto. Da so bile zgodbe otrok, ki so v vrtec hodili že pri enem letu, 

koherentno nižje od otrok, ki so vrtec začeli obiskovati pri treh letih, si avtorice razlagajo in 

hkrati opozarjajo, da v prvih starostnih obdobjih ostajajo nekatere neizkoriščene možnosti za 

različne dejavnosti, ki bi pripomogle k razvoju govornih zmožnosti. Vrtec in kakovostno delo 

vzgojitelja v njem nedvomno spodbujata otrokov govor. Hkrati pa je potrebno omeniti, da ni 

samo vrtec tisto okolje, ki lahko močno vpliva na razvoj govora v zgodnjem otroštvu. Raziskava 

(Marjanovič Umek in Fekonja, 2006) je pokazala, da izobrazba staršev, zlasti matere, ter 

posledično kakovost družinskega okolja pomembno vpliva na razvoj govorne kompetentnosti 

otroka. Otroci, katerih matere imajo višjo izobrazbo, so bolj govorno razviti kot otroci mater z 
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nižjo izobrazbo, ki imajo posledično manj kakovostna družinska okolja. Ne glede na rezultate 

raziskave je potrebno poudariti, da vrtec pozitivno vpliva na govorno manj kompetentne otroke 

in lahko nadomesti nekatere primanjkljaje, ki so rezultat življenja v manj kakovostnih 

družinskih okoljih.    

Z rezultati raziskave, ki sem jo izvedla, lahko potrdimo, da spodbujanje otrokovega govora 

močno vpliva na njegov razvoj v obsegu pripovedovanja zgodbe in tudi stopnje koherentnosti. 

Kot kažejo rezultati, je stopnja koherentnosti kljub vsemu nedvomno povezana z otrokovo 

starostjo, hkrati pa lahko rečemo, da spodbujanje govornega razvoja pozitivno vpliva na razvoj 

pripovedovanja zgodbe. Vzgojitelj ima torej zelo pomembno vlogo v razvoju verbalnih 

spretnosti in zato njegova vloga ni zanemarljiva, saj mora vsem otrokom ne glede na okoliščine, 

iz katerih prihajajo, nuditi okolje v katerem se bodo optimalno razvijali. 

 

Naj poudarim še, da raziskava, ki sem jo izvedla v diplomskem delu, temelji na majhnem 

vzorcu, zato jo težko posplošimo. Za veljavnejše rezultate bi potrebovala večji vzorec. V 

nadaljevanju bi bilo smiselno izvesti raziskavo o razlikah med 4- in 5-letniki, ki so sodelovali 

v raziskavi, in njihovimi sovrstniki, katerih govor in pripovedovanje vzgojiteljica razvija 

drugače. Smiselno bi bilo raziskati še, kako izobrazba staršev vpliva na pripovedovanje zgodbe 

4- do 5-letnikov, ki so sodelovali v raziskavi, in hkrati ugotoviti, kako življenje v vrtcu vplival 

na govorni razvoj otrok, ki prihajajo iz družin z različnim socialno-ekonomskim statusom.  
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10 SKLEP 

 

L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in A. Podlesek (2010) so ugotovile, da starost otroka 

vpliva na kompetentnost pripovedovanja zgodbe z vidika dolžine, vsebine in slovnične 

strukture. V diplomskem delu sem ugotovila, da spodbujanje govornih spretnosti v vrtcu 

pomembno vpliva na dolžino pripovedovanja zgodbe in tako lahko prehiti dejavnik starosti. 

Hkrati pa moje ugotovitve ne dokazujejo, da izključno spodbujanje govornih spretnosti vpliva 

na stopnjo koherentnosti pripovedovanja zgodbe, zagotovo pomembno vpliva, a ima starost pri 

tem pomembno vlogo. Hkrati moram poudariti, da na razvoj otrokovega pripovedovanja 

zgodbe poleg starosti in spodbujanja govora v vrtcu vplivajo še socialno okolje, branje staršev 

otroku, izobrazba staršev, obisk kulturnih prireditev, knjižnice, število knjig, ki so otroku na 

voljo, spodbujanje zgodnje pismenosti idr. (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek 

2010). Torej zaradi razloga, da na obseg in stopnjo pripovedovanja zgodbe vpliva mnogo 

dejavnikov, ne morem trditi, da je izključno vrtčevsko okolje vplivalo na rezultate raziskave, 

hkrati pa lahko trdim, da je pri tem imelo pomembno vlogo. 

Vzgojitelj ima v času dela z otroki pomembno vlogo pri govorno-jezikovni vzgoji. Dolžan je 

zagotoviti spodbudno okolje, v katerem so vsi otroci, predvsem tisti, ki izven okolja vrtca niso 

deležni zadostnih spodbud, v vrtcu deležni načrtovanih in nenačrtovanih dejavnosti, ki v kar 

največji meri spodbujajo razvoj sporazumevalnih zmožnosti in hkrati zmanjšujejo razlike, ki 

nastajajo zaradi morebitnih socialno-ekonomskih ali drugih razmer. Seveda vzgojiteljeva vloga 

ni ključna le na področju jezika, ampak na vseh področjih življenja in dela vrtca.  
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12 PRILOGE 

 

12.1 Zapis zgodb otrok 

 

12.1.1 Starostna skupina od 3 do 4 let 

 

Zgodba 1 

Sonček. Luna. Ptička. Medved. Medved. Medved. Medved, pa medved, pa medved, pa medved, 

pa medved, pa medved, pa medved. Umiva zobke. Ubleku se bo. Pa zbudil se je. Se usedu pa 

kakov je. Tle so pa čebelice, ka je med. Kle ga pa not usujejo. Kle je pa balon gor dou in zdej 

ga ne doseže. In zej je tle ptičk. In zej se u pesku igra pujsk. Po ma pa rojstni dan. Pa krava. Kle 

je pa pujsk, k hod in mu je to dal, številko. In u smeti je dal. In kle je bil kuža. To je pa muck. 

To pa koza. Rumen balon mu je dau. Kle so pa smeti, pa še smeti, pa še smeti. Kle so pa baloni. 

Zdej je pa konec. 

 

Zgodba 2 

Medo spi. Sonce je pršu. Spi medo. Luna. Putka. Medo. Zobe si bo umil. Tuki se bo pa obrišu, 

zobe še umiva. Tuki pa na kahlco šu. Tuki pa je ustov. Tuki ga pa lulat. Tuki pa joka. Tuki se 

pa obleku. Tuki bo pa jedu. Tuki bo jedu. Tuki ma neki u rokah. Ne doseže balona. Čevle si bo. 

Je. Bo stola vzel in bo gor stopu, pol bo pa balona dol dau. Krava, kuži muci, ptičk, beca, beca, 

ptičk, medo, pujs, koniček, pujs, koza, krava, bobr, putka, ptičk, raca, miška, muci, miška, žaba, 

zajc, kuža in čebela. Krava, krava, zajc, beca, pujs, putka, krava, krava, miška, muci, kuži, muci, 

ptičk, medo, medo, beca, balon, muci, ptičk, pujs, čručk, koničk, putka, krava, kuži, miška. 

Krava, muci, putka, miška, pujs, čručk, koza, medo. Mucka, pujs, pujs, mucka, kuži, kuži. Ptičk, 

ptičk, ptičk. Krava, medo, zajc, noga, roka, balon, kuži, muci, medo, pujs, medo, ptičk, kanta, 

medo, ptičk, ptičk, ptičk, ptičk. Baloni so ga odnesl. Koza, pujs, pujs, koza, miška, čebela, beca, 

putka, žaba, čručk, zajčk, muci, krava, kuži, medo, ptičk, ptičk, ptičk in medo in čručk, miška, 

pujs, koza. Urata. 

 

Zgodba 3 

Sonce. Zvezda. Medved. Kokokoš. Medved. Medved. Medved se joka. Ta pa hoče zobke umit. 

Ta pa spi na kahlci. Ta pa spi. Zobke umil. U birsačo je se. Po pa se je sleku, je pa šel jest. Je 

pa jedu med in je jedu številke. Kle je pa tale. A je juho? Ta je tut juho. Medved. On pa hoče 

balona. Stol. Do balona hoče. Pa ga je dosegu. Poj je pa šou mamic povedat. Poj so se pa igrali. 
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Enga je v rit štoknu. En je pa hotu tega lovit. Pa balona. Ka pa poj? Udarla se je. Pa hoče špiknt 

balona. To pa balon. Kaj pa tukej? Ta pa hoče tukej ga ujamt, pa ga špiknt. Od kerga so te roke? 

Ta se je pa jokov. Kača je prišla pa miška. On se je pa takoj jokov. Kaj je pa poj se začelo? 

(skomigne) On je pa kr vzletel pa padu. Pa enga balona onmu dal, enga onmu, enmu tega. On 

je pa jokov. On pa nobenga ni mel. Poj je pa mel balone, poj je pa hotu padt na cesto. Po pa so 

ga vrgl u smeti. Pa je hotu spustt balona. 

 

Zgodba 4 

Toj pa sonce, tak žark ma. To pa medved. Pa to medved. Umiva se. To tut medved. To pa tut 

medved. To je pa tut medved. Pa balon ma. Balon je dau naviu. Žaba. Ta je pa u mivki. To je 

pa petelin. To je pa zajc. To pa raca je. To je pa kača. To je pa ptičk. To je pa medved. To je pa 

tut medved. To je pa tut medved. To je pa tut medved. On se je pa spustu z balonami. Tuki pa 

tut medved je tut. Tuki je pa tut medved. Tuki pa tut je. Tuki pa ni. 

 

Zgodba 5 

Sončk. Medvedek. Kokoška. To je pa mededo. To je tut medo. To tut medo, to tut, to tut, to tut. 

Ta se oblači. Ta se umiva. Ta se umiva tut. Ta gre pa na en sprehod. On pa kle sedi. On pa aja. 

On ga pa lulat. To je balon. To je pa medo. To je medo, to je medo, to je medo, to je medo. Kle 

se pa medo igra. Medo. To je zajček, to je ovca, to je prašiček, to je pa ovn. On je šu pa domov, 

on pa laufa, on pa tut laufa, on pa daje neki u smeti. On ma dinrček, on je pa prašiček. On pa 

joka. To je pa miška, to je krava, to je pa medo, to je pa prašiček. Ovv, glej, kašn balon. To je 

roka. To balon, to balon, to balon, to balon, to balon, to balon, to je balon, to je balon, to balon, 

to balon, to balon, pa to je balon. To je medo pa balon, pa medo, pa smeti. Pa smeti, pa smeti, 

use je smeti. On je pa v smetih, ja, jooj. Oo. Konec je. 

 

Zgodba 6 

Petelinček je pršu. Sončk je pršu. Luna je pršla. Medvedk spi. Zbudil se je. Umiva si roke. 

Obleče se. Lačn je. Balon se je gor prvezov. In je prnesu stol in je gor splezov in so mu čebele 

odnesle med, k je že sit pojedu. Zej pa gre z balonm vn in pol je prnesu stol in je na njega 

splezou in ga je dobu. Na igrišču je in papiga pleza in petelin pleza in se u peskovniku pujski, 

dva pujska igrata in en osličk. Muce se pa lovijo in se gujsajo. Mali medvedek pa je pršu z 

balonom na igršče. Zej so pa vsi veseli, k je medvedk prnesu balon in so si ga vsi podajali. 

Potem pa so se vsi gor v nebo ga spustili in je prletel h nam. Pol so pa našli ulupke in so vse 

pospravli, ampak medvedk se je jokov, ker je balon poču. In se je pa zato jokov. Potem pa je 
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gor šu in potem pa je mel veliko balonov in so vsi meli balone, ampak medvedk pa ni ga mel, 

zato pa je mel vse balone in je poletel v zrak in ni mogu več na tla. Po pa so počl in je naravnost 

u lonec padu. Potem je pa pristov v loncu in je mel samo še en balon. Urata so. 

 

Zgodba 7 

Luna. Sonce. Pa še ena banana. Pa še en petelin, pa medvedk. Kle pa so sami medvedki. Jejo. 

Tuki pa še vn so šli. Tuki so pa bli prijatelji od prašička. Po pa so prijatelji šli na sprehod. Po 

so pa še enga srečal. Po so ga pa odnesli baloni gor, po so pa prijatelji ga hotl uzet. Pol so ga pa 

spet še nesl, po so ga pa popokal ptice balone in poj je on lepo padu. Po je pa šou domov. Po 

pa zdej že konec. 

 

Zgodba 8 

Luna. Sonček. Spet luna. Medved. Kle pa kuhajo. O, ta ma pa čebelo. Kle se pa joka. Kle se pa 

umiva, kle pa zobe čisti. Kle tut joka. Kle pa neki je, pa čebele so. Ena, dva, tri. Poglej tega. 

Medvedk pa ne more dt ta čevl gor, kle. Kle pa ne more ujet balona, ka je smešn. Kle pa nese 

stol. Kle so pa živali. Kle tut. Kle tut. Kle pa joka. Kle so pa baloni. K so mel rojstni dan. Ni 

več. 

 

Zgodba 9 

Medvedk. Medvedk ka se joka. Na stranišču. Kuha. Čebelice. Na stolu. Hoče balon. Tukej gre 

pa dol. Pujsk je u pesku. Žaba je na gujsnci. Igrajo se. Ta ne more it vn. Ta se joka. Teče, teče, 

teče. Predal. Smeti. Baloni. Tuki so baloni. Zaka pa ta nima balona? Muca copatarica mu nese. 

Krava mu nese. Tički. Letijo. Ta bo na glavo padu. Pa ga dajo gor. Tuki so ga pa dal u smeti. 

Zakaj? K jim je nagajov. Ta gre pa domov sm. Tuki je pa nočka.  

 

Zgodba 10 

Medvedk spi. Kokoška. Zobke pere. Krtačo ma. Kaka. Joka. Jedu bo. Je. Balona hoče. Splezou 

bo na stol. Pa ga je dosegu. Hoče it vn. Enga brca, kravico. En se u peskovniku igra. Gleda. En 

hoče tudi v peskovnik. Igrajo se. Padu bi na kravico balon. Je poču. Balon u zraku. Joka. Poj je 

pa kokoška rekla, zakaj joka. Poj pa še kravica rekla. Poj pa še miška rekla. Poj pa še muc. Hotu 

je k mamici. Poj je bil pa še tale muc. Poj je pa nekej hotu. Poj pa pogledou tukej not. Potem je 

pa vouk pršu. Kle je pa ušu, da ga ni dosegu ta. Poj ga pa ni mogu uzet. Potem gaj pa kravica 

dosegla. Tukej je hotu zajčka ga dol dat. Tukej je pa ga poj vovk že vzel. Poj pa čmoknu u 

stranišče. Poj bi pa hmau padu. Padu je tm k gaj kakat. Potem gaj pa hotu z balonm ujet. 
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12.1.2 Starostna skupina od 4 do 5 let 

 

Zgodba 1 

Sonce pa medika spi, pa kura al petelin se dere. Pa en medi se je pa že skori zbudu. Pa kle je še 

ena luna. Kle pa en medi joka, en pa odpira vodo, en pa smrči, en pa zobe umiva, en pa se 

splakuje, en pa je jezn, en pa gleda čebele pa med. Po so pa čebele mediju polile med na glavo. 

Medi je šibov po stopnicah z balonom in na obešalnik ga obesu. Pa še stol prnesu. In lačen je 

bil, pa ko je hotu dol uzet, pa je pozabu stol in ga ni mogu. Kle je bil pa bik, pa kuža, pa muc, 

pa ptičk, pa čebela, pa še en ptičk, pa koza, pa še ena koza, pa pujsk, pa osličk, pa še ena zebra 

rjava, pa še bik, pa zajčk z enmu okrogumu obročm, pa še papagaj, pa putka, pa dve mravle, 

črvičk so plezal na ograjo. Pa medi je pršu tut z balonm in krtk je pa kopou krtino, da bi šu notr. 

Balon je odpihnu, ko ga je mel bik. Bik se je pa jezu in je razpoču, ko je ga z roglm piknu in 

medo je mel balona pa še ptičk ga je hotu prepokat, pa še bik ga je, bik ga je gledov, pa še muck, 

pa lisjak, pa miška, pa beck, je bil tut, pa pujs, pa šen zajčk, pa balon je letu po zraku. Pa bik ga 

je gledov, k je letu pa še ena kura. In muck je pa teku pa medi je jokov, pa bik je bil žalostn, k 

je poču. Pa še ptičk je bil žalostn, pa miška, pa muc, pa še en ptičk, pa koza, pa še petelin, pa 

pujsk je pa teku pa še dau mu je en kovanc kle. Pa muck je dal u koš neki, pa kuža je neki iskov 

pa poj teku. In balon je napihnu medi in ga je odneslo. In tri ptički so gledal pa še bik, pa pujsk, 

pa zajčk, pa bik mu je prnesel novga balona, pa zajček je dobil svoja ušesa pa svojo glavo. Pa 

kle je še en steku z balonm, pa lisjak je dobu pa muck. Medi je pa jokov, k ga nima, pujsk je bil 

pa tut vesel. In koš je bil odprt, k je nesla, poj pa koš zaprt, poj pa spet odprt in medi je pa jokov, 

k je dol padu. Ptičk je pa ga gledov, pa spet ga je odneslo, pa kle je bla še ena hiša. Pa ptičk, pa 

ptičk, pa ptič, pa ptičk. Enga je že skor prebondlu. Pa kle je bil medi, pa kle so bli pa ta mali 

biki. Pa medi je pa stekel z rumenim balonom in v koš je padu pa bi ga gledov. Pa muck, pa 

zajčk, pa lisjak, pa tale žaba, pa čru, pa še petelin, pa beck, pa pujsk, pa koza, pa mravla, pa 

miška. Pa kle so ble vrata, pa kle je bla koza, pujsk pa miška, pa še črv spodi. Pa kle so ble 

vrata, pa okn, pa kluka, k so ble odprte pa temno je blo, pa črke so šle vn z vrat.  

 

Zgodba 2 

Tapru je spal, poj je pa šekr spal, poj je pa lunica pokukala, poj pa tigr putrkov. Poj pa kokoš 

not pršla, medvedk je pa spat šu. Po se je pa putka zadrla, luna je pa hodla vn. Poj pa večerjov, 

po si je pa šu roke umit, poj si je pa obrz umil, poj pa si zobe umil pa je obrisou. Pa je šel v 

pižamo, po je pa spet jedu. Poj je pa skoz okn pogledov, je pa tale piščk potrkov. Poj je pa spet 

pojedu, poj je pa hotu balon, poj pa ga hotu dosežt, pa je bil prvezan. Poj pa stol nesu, po ga je 
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pa dosegu, poj pa dol šou po stopnicah, pa ga je hotu mamic pokazat. Poj pa tok žival srečov, 

da ni vrjel, k je pršou vn. Po so pa vse živali. Tale je hotla zaspat. Tale krava pa petelin mu je 

pa petelin hotu neki povedat, k je hotu balon. Po so se pa s temu balonm. Poj pa koza hotla, da 

more mu ga vzet. Po so pa vsi zbežal, poj pa tale medvedk jokov, ker so mu ga vzel. Poj je pa 

mu kravca velik balonov novih dala. Poj pa z njim poletel. Po so mu pa vsi novga prnesel. Po 

so ga pa hotl ptiči počt. Poj so ble pa dlake u smeteh poj pa spet jokov, k so mu ga ptiči počl, 

poj pa spet bil koš. Po so mu pa spet enga novga dal. 

 

Zgodba 3 

Nekoč je medo spal v svoji posteljci, ampak vendar je potem že sonce ga prebudel, in se je takoj 

odbudu. Kokoška je kikirikikikala, kokor je medo glih spal. In medo je tako spal, da bi kr še 

nazaj zaspal. Potem si je zobe umil in je tapru aaamm nrdil, ki se je vendar zbudil. Potem je šu 

zobe umit in potem je šu tapru lulat, potem je šu zajtrk jest. Tapru se ji oči umil, potem se je 

preoblekel in kukr je pojedu, in potem je šu kosilo jest, potem je pojedu kosilo, in potem si je 

zobe umil. Potem je pa med jedu. In medo je naredu kkk, kako je dobro. Potem je kr zamižiknu 

oči, kukr je ceu med pojedel. Potem je srečal ptička in potem glih kokr si je en čevl gor dou in 

zavezov, ga je glih čakal ptič pred ogledalom. In potem si je še en čevelj gor dau in potem mu 

je balon ušu na tm, kokr se dajo bunde in to. Je skoču balon, potem je stol uzel in ga je s stolm 

odvezov. Potem je stecil po stopnicah dol in je vrata odpru in je vn šu. Mogoče ma danes rojstni 

dan, ne vemo. Vsi otroci so bli že kle pred uhodom, ki je mogoče res rojstni dan imel. Res je 

zabavno to. Ampak ptič, kokr se je ovca guncala. Ptič je pa na taki drobni žici sedel in je žalostn 

bil, ampak ne vemo, zakaj. Potem je raca. In potem je ovn naredu tko (skomigne), ker je bil 

mogoče še mal utrujen, al je pa bil žalostn, ne vemo. Galeb je imel kiklico in je pel tako naglas, 

al je kričal, ne vemo. Miška, miška je pogledala tako za drevesom, kako je goska pela. Koza je 

imela tako dolge ušesa, da se je kr že smejala pujsom, ampak ne vem. Potem je pujsek kr dal 

tako ušesa, tako špičasto. Potem so se vsi smejali in še koničk se je smejov, zarad tega, ker je 

valda od krave rit brcou, ampak ne vemo. Kuža in miška in muca so se šli lovivca. Krava se 

noče guncat zarad tega, ker žaba žalostna je. Tudi žuželke nekaj morjo delat. Papiga je pa jezna 

bla na kokoško. Kokoška se je tako tm držala in potem ni bolhe vidla, in potem je dol čmoknla. 

Potem je tale modr ptič, je medo pršu h modrmu ptiču. Potem je vidu balon in ga takoj s klunm 

poču. Al ga pa ni. Zravn take puhaste mucke je bilo in tudi zravn muce. Kokoška se je zdela, 

da kot ne vem, kdo je to. Potem je bik zagledal ta balon in je poj naredu tako, ampak ne vemo, 

kaj je to, al ga je trebuh bolu. Ne, počil je balon. O, joj, joj, joj, joj, joj. Medo se je jokal, zarad 

tega, ker mu je bik počil balon. Potem je kuža, kukr je kle mel malo pik in črna ušesa. Nehaj se 
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jočiti medo. Vse bo vredu, novga ti bomo kupili. In potem ptič gledal volka, ki je tako se smejal. 

Muca se je malo nasmehnila. Pujs je pa bil žalosten. Potem se je dvignil medo z balonom v zrk, 

zarad tega, ker jih je gor odpihnilo in preveč balonov so mu dali, uh. Se je kr še gor odzignil. 

Tako je, spet so mu počli baloni. In potem so mu hotli ptiči počt balone, da ne bi odletel daleč, 

daleč, daleč. Potem so dobili balon, potem mucka je bla razveselena, vsi so bli veseli, ki je medo 

najdel v smeteh balon. 

 

Zgodba 4 

Sonce je, pa Brundo pa petelin. Spi. Pa petelinčk ga budi. Brundo je šu najprej lulat na kahlico, 

potem si je pa umil zobe, potem pa dal vodo v usta in je spleknu si zobe, potem pa vodo zapru. 

Tuki se je pa še umil, potem se je obleku. Potem je šu jest. Tuki se je pa glih preubojov. Tuki 

se je pa spreobleku. Pa dau je slinčk gor, da se ni pupacou. Potem je že pojedu. Potem je vidu, 

da je balon obešen, pa ga ni mogu dat dol, k je bil preveč mejhn, potem si je čevle šivov. Potem 

ga je pa lahko dosežu, ker je prinesu stol. Potem se je pa polizov, da je bil čimprej čist, ka je 

pojedel. Tukile so se pa gujsal. Pa becka se je gujsala. Pa potem koničk je pa rito brcou. Potem 

je pa še on pršu vn pa je reku, lejte, moji prjatli, js mam balon in becka je rekla, mi se pa 

zabavamo pa se gujsamo, je rekla. Petelinček pa tuki stoji in mravlice pa hodijo po taki lojtri. 

Tuki so pa dajal pesek, da je bla polna kanglica. In tuki sta se pa koza pa žaba sta se pa gujsala. 

Črv je pa tut lezu gor. Muca pa volk sta pa plesala. Miška se je pa skrivala za drevo, da je ne bi 

nihče vidu. Potem je pa koza rekla, to je od medvedka Brunda balon, rumen je. Potem, dej še 

men ga kupi, ja to je pa na guni vejici obešen, je reku Brundek. Potem je pa kozo začel fejst 

trebušček bolet. Potem je šu pa domov. Potem se je pa jokov, ker ni vidu niker več balona. 

Potem se je pa balon izgubu. Potem pa volk reku, poiščimo ga balona od Brundoka. Brundo, ga 

bomo poiskali je reku volk. Ja res ga bomo je reku pujsk. Potem so pa hitr stekli pogledat. Niker 

ga ni bilo. Potem je pa mel dva balona. Potem je pa vsem razdelu. Potem pujsk edini ni imel 

nobenga balona, k on bi mel rd tri balone. Potem so vsi tekli in Brundu in so rekl hvala. Potem 

je pa Brundo ostal brez balona, potem so rekl, oprosti Brundo, ampak mi smo hotl imet tut 

balone. Zej jm pa nikol več ne bom dal balona, je reku Brundo. Potem, je pa on imel spet vse 

balone. Roza, potem modrga, potem rumeno roko, potem rumen balon, potem zelen balon, 

potem pa mel še oranžnga balona. Potem ga je v zrak ponesel in ptice so tudi zletele. Fejst je 

bil tko vetr in nevihta. Tuki ga je pa srbel nosk. Potem, ojoj, domov morm, je reku. Bom mogu 

dat tole v smeti. Potem so meli pa vsi balone in so ga najdl. Potem so bli vsi veseli. Volk je 

rekel, Brundo nikoli več ti ne bomo ukradl balone. No, prov, samo bodmo zdej prjali, ampak 

prov res. Je grem zej v svojo hišico. Drugi so pa rekl adijo. Adijo, je rekel Brundo. Konec. 



48 

 

Zgodba 5 

Luna. Pa medvedk kukr spi, poj je pa sonce, pa medvedk še kr spi. Poj teče stran luna, pa 

kikirika petelinček. Medved se počas poj zbudi. Poj se raztegne, gre iz postelje vs zaspan. Gre 

poj kakat. Poj si umit roke. Poj si umit zobe, se obrisat, se preoblečt. Gre za mizo, pa čebelice 

poj pridejo z medm, poj ga pa poje medo. Poj se medo oblizne. Čebele nesejo prazn kozarc u 

panj. Poj se gre obut čevlje. Pa ptič mu neki pove. Poj vid balončka, pa ga ne more dosežt. Poj 

prnse stol, ga pa odveže pa doseže. Steče po stopnicah ves vesel vn. Odzunaj je pa velika 

zabava. Vsi nekaj delajo. Poj pa pride medvedk ves vesel, pa se neki igrajo. Poj pa medvedka 

odnesejo baloni v zrk. Poj mu pa vsi popokajo, pade v smetnak. Poj je pa žalostn, ker nima 

balona, mu počjo baloni. Pade v smetnjak. Pride vn z enmu balončkm. Gre domov, reče adijo, 

poj pa konc. 

 

Zgodba 6 

Spi. Petelin je zakikirikov. Se je zbudil in je roke umil in je se pretegnil in je lulat šu. In si je 

obrisov obrz, zobe umil, se oblečil in jedel. In je že pojedel. Še je dal in je balon ke šu. Poj 

kokoš vidu. Poj se je še enkrat naredu. Poj je pa stol prnesu. Poj stopnice še skoču, pa balon je 

mel zravn. In so se lepo igral, on se je pa pridn pršu in je srečal ene pujske. So se lepo igrale, 

on je pridn pršu in so se naprej. Poj so se pa vsi igral. On je gledov, so zelo veseli bli za balonam. 

On je žalostn bil, pa še kravica je žalostna bla in je muca šla. In je on zletu, medvedk, so mu 

vsi dal tele balone. So dal balone. In je on vzleti. Črka. Se je držov za balon. In je ptička balon 

počla in je dol padu o koš. In je šu domov, so ga vsi gledal. In on je spal in to za vedno. 

 

Zgodba 7 

Da je bil dan, poj bla pa noč. Poj pa luna dobila noge, pa je zbežala. Po se je pa ulegu, pa zobke 

umil, pa umil roke, pa se obrisu, pa se je usedu, po je pa začel jest. Poj pa mel samo enga zobka, 

ne samo dva zobka. Poj je pa pogruntu, pa je šu stran od mize. Po ga je pa trebuščk bolel. Po je 

pa tuki zagledov čebelice. Pa so tuki zlil med notr, poj pa ena kaplica šla tmle. Ena kaplica pa 

notr. Poj je šu pa po štengah. Poj pa stol vzel, da bi dobu balon. Poj je ptičk pršu. Poj pa začel 

jest. Poj pa šu dol pogledat, če je balon še dol. Po so pa čebelice odšle, kokr so mu dale med. 

Poj pa zagledov oslička, pa pujska pa še enga pujska, pa ovco, pa miško, pa racmana, pa bivola, 

pa ovco. Pa še eno ovco, pa konička, pa bika, pa mucka, pa kužka. Poj pa še krtka zagledov, pa 

še črva, pa še mravlce, pa kokoši, pa papigo, pa še bika je bolel trebuščka. Poj pa bik uprašu 

petelina, poj pa so se podajali balon. Poj jm je pa medvedk uzel. Po so se pa igral, kdo ujame 

balon. Poj pa kužk pogledu u svojo omaro, muck je pa pogledu u smeti. Poj pa še pujsk dal eno 
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številko kužku. Poj pa muck steku, pa pujsk. Poj pa krava dala kukr nihovi dojenčki pili mleka, 

pa še zajčk, pa še kuža. Poj je pa pujsk izvedu, da leti medvedk. Poj pa so vsi zagledali gor, da 

medvedk leti. Po se je pa medvedk udaru. Poj pa pristal v smeteh. Poj pa ni mogu letet, pa se 

igrt. Ga je ptičk rešu. Poj pa medved se zahvalu. Poj so ga pa vsi pogledal, da je bil v smeteh. 

 

Zgodba 8 

Spi, pa rjav je, kle pa je svetl. Kaka. Ublači se, zobe umiva, oblači se, umiva se. Roke si umiva. 

Smrči, pa lulat ga. Naliva, se smeje pa čaka, pa je jezen. Balon hoče, ptičk ga gleda, pa še on 

ga gleda, pa si obuva čevle. Pa balon hoče, pa hoče met. Kle je dal stol, da bi balon uzel, kle pa 

potiska stol, pa teče. Kle je pa pršu čez orata, pa so vsi prjatli bli. Tuki je pa z balonom pršu. 

Klele so prjatli. Kle je pa se igrov, kle je pa pršu pa so ga prjatli, so rekl. Kle pa sta se te dva 

igrala, pa te dva sta se igrala, kle pa so se vsi igral. Kle pa se je jokov. Kle je pa neki ta skrivov, 

kle je pa ta dal koš, ta pa je dobu medaljo. Ta pa teče, teče, teče. Kle pa so se igral. Kle je pa so 

vzel balon, pa so se spustil, pa tečejo. Zej u zraku. Kle so pa igral, ker nima ta balona. Kle je pa 

vzletel pa so gledal prjatli, ki so. Kle pa je odneslo, pa so ptiči pršli pa so pokluval balone. Kle 

pa je padu u koš. Kle pa so se igral, pa je šu ta domu.  

 

Zgodba 9 

Brundo spi, potem pride sonce. Kaj pa poj? Poj pa kikiriki zapiska. Medved pa spi, pa poj 

spiska, pa ga zbudi. Zdej pa naprej. Poj pa si umije učke. Poj pa gre zobe umit. Poj pa večerjo 

skuha, poj pa jo je. Pa poj pa balona hoče dol uzet. Poj pa tič pride pa vezalke zaveže si medved. 

Poj pa tič pride pa ga pogleda. Poj pa še ovce dve gujsata na gujslch, poj pa še tič pride na eno 

gujslco, tukile gor. Pa še krava rito konjiču. Poj pa on, konjič brcne rito od krave. Krt poj lukno 

kope, poj pa zagleda kravo, k žabo nos. Pa zajčk se vozi. Poj pa krava reče ejj, zakaj se voziš, 

poj gre pa on hitr stran pa reče, sej grem hitr stran. Poj pa gre. Poj pa krava miško, k so jo vsi 

ustišval. Poj se pa medved začel jokat. Pa je volk ga zagledov. Poj pa je on volk šu po darilo, 

da pozdrav, da ne bo več jokov. Pujs neki hotu vzet, poj pa ene kremple mu vidu, da so od 

muca. Pa denar je mel v rok. Krava je dala medvedu balone, poj pa je medved jh mal spustu, 

poj pa je gor zletu, poj pa so tiči za nemu šli. Pa volk pa pujs, pa zajčk so ga gledal. Pa smeti. 

Pa je medvedk hišo vidu. Pa je zagledu balone, poj pa je pogledov tiče, poj pa so počl baloni. 

Poj pa je tič reku, zasmejel se, pa ostali so pa bli pr mir. 
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Zgodba 10 

On je spal. Spal je. Poj pršla kura, je ga zbudila. Poj pa hmal sonce že se zbudil. Poj pa zazehov, 

poj pa je zobke šu umivat, poj pa se obleku, poj pa šu med jest. Poj pa ni dosegu balona. Poj pa 

čevle si dal gor. Pa čebelice so še. Poj pa šu med je mal. Poj pa stol dau on. Pol pa je dobu 

balona. Poj je pa je šu vn. Poj pa šu je se igrt z velikm prijateljimi. Poj pa šu še so naredl krog. 

Po pa so je medvedk jokov, zato k ni balona več. Pol so vse balone dobil, pol ga je odpihnlo. 

Poj pa je vse ptice so mu pomagale. Po pa je bil v koša. Pol so se pa zaprla vrata.  

 

12.1.3 Starostna skupina od 5 do 6 let 

 

Zgodba 1 

Ko je petelin zakikirikal, je Brundo zelo močno zazehal. Zbudil se je in ga je tiščalo lulat. O, 

kako me lulat. Šel si je umiti zobke, lulov je, šel se je umit, zobke umil, oblekel se. Potem je pa 

čakal na med. Potem je pa čakal na med, ko so mu čebele prinesle med. Potem so mu pa zlile 

med v lonček. Ko so mu že zlile, so ga šle še pripraviti. Ptiček je rekel, Brundo pridi se igrati. 

Saj grem, samo, da svoj balon dosežem. Ko je pobrou balon, se je takoj šel igrati na igrišče. 

Živjo, prijatelji, pridite se igrati z mano. No, gremo se gnilo jajce. Tam k pride balon, tist mora 

ta balon podajat drugemu. Potem ko je krava počila balon, pok, potem balona ni bilo več. Groza, 

ojoj, moj balon. Potem je pa Repko dobil eno idejo. Dajmo mu še en balon napihniti. Dobra 

ideja. Jes bom našla vse balone. Pujsek je dobil en balon za en evro. Izvoli, dali smo ti balon. 

Veliko balonov sem dobil, je rekel. Ojoj, koliko veliko balonov, odneslo ga bo. Vse ptice so 

mu pomagale, so pokale balone, a jim je uspelo. Potem so odprli koš. O ne, padel bom v koš. 

Tup. Potem je pa padel v koš in koš se je zaprl. Potem je pa šel domov. Adijo, je rekel. Potem 

še doma mu je počil balon, o groza. Konec.  

 

Zgodba 2 

Medvedek je ponoči spal. Potem se je sonce zbudilo, kokoška je šla na vsako hišo pogledati, da 

je jutro. Ustal je in je šu lulat, potem je umil roke z milom in se je ubrisou, potem si je umil 

zobke. Potem se je šu oblečt, si je za zajtrk dou ceu med. Use je pojedel in ni videl svoje jakne. 

Vzel je balona. Potem so se igrali. Koza se je gujsala, krava in žaba sta se gugala, in je pršu še 

medo. Bli so vsi njegovi prijatelji. Potem je igral bik balona, počil ga je svojimi rogovi. Potem 

je medo jokov. Vsi so nekaj nardili. Potem mu je vsak naredel balona, ampak je letel. Ptice so 

mu pomagale. Potem so počile balone in je padel. V koš je padel. In potem je bil vesel. Vsi so. 

Konec. 
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Zgodba 3 

Luna je še bla, pa je poj pršou sonček. Pa se je zbudil, pa šekr je spal. Pol je zakikirikau 

petelinček, tko glasno, da se je tko zbudil, da je kr hotu še spat. Poj pa šekr mau zaspau. Po si 

je umil roke, pa je zazehov. Pa si je umil zobe, pa je šu jest. In po se je šu slečt. Po si je umil 

obrz, pa roke, pa se je šou oblečt. Po je šu po stopnicah, pa je obesil balon, k ma zabavo. Po so 

prišli vsi, pa so imeli tko zabavo, da bomo kr jedli torto. Po so se igrt na gugalnce, pa na pesk, 

pa na plezala, pa so še kej delal. Pa lovivca so se šli. Pa še papiga je bla. Po so se šli eno igrco, 

poj na konc se je pa zgubil, pa je šou nazaj u hišo. Po je pa Brundo jokov. Pa ga sploh niso mogl 

umirit. Po so pa šli vsi pa je pomagau. Poj blo pa presenečenje. Poj so pa vsi dal balone. Poj pa 

je še prou odletu stran. Po se pa bliskalo, po je pa odletu stran, po so pršli ptiči pa so ga rešl. Po 

je pa Piko šu v smeti, pa so se šli tako igrco. Konec.  

 

Zgodba4 

Na vse zjutraj Brundo še malo spi, potem pride edn skoz vrata in zakikirika. Potem se gre umit 

zobe, še prej ostane. Potem gre lulat, potem se obleče in gre k zajtrku. Potem medo Jaka vidi 

balon, hoče ga vzeti, ampak je previsoko. Potem si prinese stol in ga vzame. Potem gre skoz 

vrata lepo in leno. Odzunaj je veliko živali. Skoraj že vse polno. Potem, ko prideta skoz vrata, 

je vse polno, ko pride skoz vrata. In potem malo hodi. Potem dobi nove prijatelje. Potem medo 

Jaka joka, ker je počil balon. In potem se zmislijo, da mu napihnejo nov balon in veliko več 

balonov. Potem je skoraj že v zraku bil, potem je bil je o zraku. In potem, ko so počili baloni, 

je skoraj padel v smetnjak. Hotela ga je ptica ujeti, ampak ga ni mogla. Potem je srečen šel 

domov.  

 

Zgodba 5 

Brundo je spal in je bila noč. Potem je posijalo sonce in Brundo se je zbudil. Petelinček je 

zakikirikal in Brundo se je prebudil. Potem je šu lulat, si je šu umit zobe. Si je umil obraz, umil 

si je zobe, potem se je oblekel, potem je pojedel zajtrk. Potem je šel ven z balonom in ga najprej 

ni mogel dosežti. Brundo je šu na igrala. Potem so ga njegovi prijatelji videli, in so se igrali z 

balonom. Potem je Brundo jokal, ker je počil balon. Potem je kuža imel idejo in so iskali, da bi 

naredili balon. Potem so Brundotu dali balone in toliko jih je imel, da je poletel v zrak. Potem 

se je spustil in ptice so hotele vse balone in Brundo je pristal v smetnjaku. Potem je šel nazaj 

domov in je zaspal.  
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Zgodba 6 

Zej medvedk spi, ker je še luna. Poj pa ustane, ker zakikirika petelin in luna odteče. Poj se zbudi 

in lulat ga tišči, tuki lula, se umije roke in obrz, potem se obriše, skrtači zobe, se obleče. Potem 

čaka na zajtrk. Med mu čebele prnesejo in ga nalijejo. In potem ga je že pojedel. In je hotu 

balon. In je stol prnesu in ga je uzel. In je po stopnicah teku dol. Vsem živalam je ga pokazu. 

In potemu je ušu. Potem je nad rogovom šu in potem je poču, ker se je na rogove zapiču. In 

potem je medvedk jokov. In je kuža dobil idejo. Kuža je stekel tja, mačka tja, pujs tja in kuža 

je iskou po predalh, mačka po košu za smeti, pujs je pa kupil balon. In potem so vsi šli do 

medvedka in so mu pokazali. In poj je vse balone dobil. In potem jh preveč mel in je vzeletel u 

zrk. Poj so ga pa ptiči pršli rešt. Potem so ptiči popokal jo in je padu naravnost v koš za smeti 

in se je zapru. In so vsi veseli bli. 

 

Zgodba 7 

Tukej je en čudn štor, al luna gleda vn. Tuki neki zzzrrrh, kle pa rh, kle je že sonce, vn kuka. 

Kle je petelin. Zej je na zajtrku. Si more tapru zobe umit, pa more si obrz umit. Poj pa kle, more 

se preoblečt, kle je poj za zajtrk. Poj klele se je najedu. Poj klele se gre vn igrt z eno ptico. Poj 

kle bi rd dosegu balona. Poj se je pa domislu, da bi lahko prnesu stol pa ga je vzel. Poj je dol 

skakov po stopnicah, pa se je šu vn igrt z eni prjatli na igrišče. Po so se pa eno igrco šli. Poj pa 

neki pok. Balon je poču. Po se je pa on joku, al kaj. Poj pa je neki se je tale vovk, al karkol že 

je, domislu ene domisli, po so mu pa spet nove nrdil, al kaj. Poj je pa letu, pa so ptice vse 

popokale. Kanta, tof. Haam. Nnnnnk. Poj pa pršu, pa je bil še živ. Poj je pa šu nazaj domov. 

Tras. 

 

Zgodba 8 

On je spau. Poj se je zbudu. Poj ga je petelinčk, od petelinčka mama zbudila. Tapru se je zbudu. 

Poj slabe volje je bil. Poj si zobe. Poj se umil. Poj se je obrz obrisov. Poj se je zobe umil, poj 

se je pa preobleku. Poj je šu jesti. Poj je šu se skrivat. Poj od nega balon šu iskt. Poj šu dol. Poj 

od balona gor šu. Kle je blo pa so se vsi prjatli igrali. Poj so se vsi imeli radi. Poj muj pa krava 

prnesla od ne seske. Poj so ga pa črke dvignle, poj so ga pa še od hiše gor dvignli. Po so bli pa 

vsi veseli. Konec. 

 

Zgodba 9 

Brundo je ustov, k je petelinček zakikirikal. Takrt, k se je sonce zbujou, je še malo pospal, k je 

bla še noč pa je spal. Tapru je ustou in šu tapru kakat. Poj si je mau umil glavo in poj si je 
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umivov zobke in poj se je napravil. Poj je pa zajtrkoval. Čebele so mu prnesle med in takrt so 

ga mu zlile v lončk, takrt je to pomalčau in takrt, k je to pomalčou je šou si obut čevlje. Poj k 

je pa videl balona, ga je stol prnesu in ga je odvezou in se šu vn igrt. Takt so se igrali otroci v 

vrtcu, Brundo je pršel in ni vedel, kaj naj se igra. Vsi so noreli okrog nega. Takrt so se šli eno 

igro: ujemi balon. In un k ga je ujel je bil tat in pol so unga lovili in takt je Brundo jokov, zato 

k mu je počil balon. Vsi so mu hotli prnesti balona, da so kr leteli. Brundo je kr poletel in takt 

je padel v koš. Bojel se je višine, zato je dobil nov balon in rekel papa. Takt k je rekel, takt je 

šu u svojo hiško in je lepo zaspal. 

 

Zgodba 10 

Luna spi. Sonce se je zbudu. Kikiriki. Nato se je medo zbudil. Medo si je umil zobe. Nato si je 

zavezal slinček in govoril: mami lahko za jest. Nato si je privezal balon na obešalnik in ga ni 

mogel doseči. Nato si je obu čevlje. Mu je rojstnodnevno zabavo. Nato so se igrali. Nato so 

hotli vsi balon in so se podajali in medo je jokal, ko so mu počli balon. Nato je imel kužek 

domišljijo. Prinesli so mu balone. Nato je odletil. Nato so še prišli ptiči. Nato je kuhal kavo. 

Mu je rojstnodnevno zabavo in konec.  
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12.2 Slikanica brez besedila Brundo se igra 
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