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POVZETEK  

Branje in poslušanje pravljic pripomoreta k osebnostnemu, čustvenemu in moralnemu razvoju 

otroka in sta pomembna pri vzgojno-izobraževalnem delu v osnovni šoli. Veliko avtorjev v 

svojih delih, namenjenih tudi mlajšim bralcem, uporablja problemske teme, ki spodbujajo 

problemsko-ustvarjalni pouk. Učitelji z uporabo pravljic pri pouku spodbujajo empatijo pri 

učencih in tako omogočajo dobre medosebne odnose ter boljše razumevanje lastnega 

življenja. Teoretični del magistrske naloge obsega čustvene značilnosti učencev prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja in vpliv pravljic na empatijo otrok ter njen pomen za njihov 

nadaljnji razvoj. V teoretičnem delu predstavljam tudi različne definicije pravljic, 

klasifikacijo pravljice ter teoretične pristope pri njeni obravnavi. Prav tako se v delu 

osredotočam na interpretativno branje pravljic s problemsko tematiko in njegov vpliv na 

čustveni in socialni razvoj učencev. V empiričnem delu sem z izvedbo problemsko-

ustvarjalnega pouka in opazovanjem ter ocenjevanjem otrok želela ugotoviti socialno-

čustvene značilnosti otrok in kako interpretativno branje ter poslušanje pravljic Deklica brez 

rok, Sirotica in Te že vidim, te že vidim!, katerih avtorica je Anja Štefan, vplivata na empatijo 

otrok. V raziskavi so vzorec predstavljale skupina učencev prvega razreda (N = 22), skupina 

učencev drugega razreda (N = 23) in skupina učencev tretjega razreda (N = 29). Problemsko-

ustvarjalni pouk je vključeval različne dejavnosti, s katerimi sem spodbujala empatijo pri 

učencih in opazovala njihova čustva in vedenje ob tem. Dejavnosti so bile učencem zanimive, 

saj so bile drugačne in so bili lahko sami aktivnejši pri pouku. Največ navdušenja so pokazali 

ob uvodnih motivacijah in dramatizaciji. Med prvim delom prebrane pravljice so pri učencih 

zaradi žalostnega in nenavadnega konca prevladovala neprijetna čustva, ki so se po koncu 

pravljice spremenila v prijetnejša. Največji napredek na področju strpnosti in empatije do 

vrstnikov je bil viden v tretjem razredu. Večina učencev je napredovala pri izražanju čustev in 

empatiji, a je vseeno bilo nekaj učencev, ki bi za vidnejši napredek potrebovali več časa. Z 

izvedeno raziskavo smo pripomogli k izboljšanju uporabe interpretativnega branja pravljic s 

problemsko tematiko in s tem  spodbudili empatijo učencev prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja.  
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ABSTRACT 

Fairy-tale reading and listening helps with child’s personal, emotional, and moral 

development and is important for educational work in primary school. Many authors in their 

works, which are intended for younger readers, use problem topics that encourage creative 

lessons. Teachers encourage pupils’ empathy and consequently enable good interpersonal 

relations and better life understanding by using fairy-tales in class. The theoretical part of my 

master’s thesis includes emotional characteristics of pupils during the first three years of 

primary school, fairy-tale influence on children’s empathy and its importance for their further 

development. I present different fairy-tale definitions, fairy-tale classification and theoretical 

approaches to it in the theoretical part. In the thesis I also focus on interpretative reading of 

fairy-tales with problem topics and its effect on pupils’ emotional and social development. In 

the empirical part of my thesis I wanted to find out about socially-emotional characteristics of 

children and how children’s empathy is influenced by interpretative reading and listening of 

the following fairy-tales: Deklica brez rok, Sirotica and Te že vidim, te že vidim! whose author 

is Anja Štefan. To achieve findings, I performed creative lessons based on problem topics and 

I observed and assessed children. The research included a group of first grade pupils (N = 22), 

a group of second grade pupils (N = 23), and a group of third grade pupils (N = 29). The 

creative lessons based on problem topics included different activities, encouraging pupils’ 

empathy. I also observed their feelings and behaviour during activities. Pupils found the 

activities interesting, since they were different and demanded more action in class. They were 

most enthusiastic about the introductory motivations and dramatization. A sad and unusual 

end during the first part of a fairy-tale caused uncomfortable feelings of pupils. However, 

after the end of a fairy-tale, they turned into more pleasant feelings. The biggest tolerance and 

empathy improvement was observed in the third grade. Most pupils improved at showing 

feelings and empathy. Nevertheless, some pupils would still need more time for an obvious 

improvement. With this research, we helped to improve the interpretative reading of fairy-

tales with problem topics. Consequently, we encouraged empathy of pupils of the first three 

grades of the primary school. 
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I UVOD 

Pravljice bogatijo otroka in odraslega in so nepogrešljive pri vzgoji. Danes starši in učitelji 

raje ne berejo pravljic s problemsko tematiko, ker menijo, da pri otrocih vzbujajo neprijetna 

čustva, pred katerimi jih je treba zaščititi in orisati zgolj svetle plati življenja. Na zmotno 

razmišljanje je opozoril B. Bettelheim (1999), ki je dejal, da življenje ni lahko in samo lepo. 

Otroka je treba naučiti, da se v življenju bori in spopada s stiskami, saj le tako lahko vse 

premaga in zmaga – to pa je sporočilo pravljic.  

Vključevanje pravljic v pouk je sestavni del učnih načrtov za slovenščino že od leta 1998. V 

učnem načrtu so za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje predlagane pravljice, kot so Grdi 

raček, Moj dežnik je lahko balon, Pekarna Mišmaš, Pepelka, Rdeča kapica, Sovica Oka, 

Šivilja in škarjice, Trnuljčica, Vžigalnik in še nekatere druge, a se učitelji pogosto izogibajo 

branju pravljic s problemsko tematiko. Premalo pozornosti namenjajo čustvovanju otrok ob 

branju pravljic. Poslušanje pravljic pripomore k osebnostnemu, čustvenemu in  moralnemu 

razvoju otroka ter je pomembno pri vzgojno-izobraževalnem delu v osnovni šoli. Veliko 

avtorjev v svojih delih, namenjenih tudi mlajšim bralcem, uporablja problemske teme, ki 

spodbujajo problemsko-ustvarjalni pouk. Najpogosteje omenjene problemske teme so smrt, 

družina in različne oblike nasilja. Problemske situacije, v katerih se velikokrat znajdejo tudi 

literarni liki v pravljicah, avtorji poenostavijo in s tem omogočijo, da se otrok s problemom 

spopade ter ga reši.  

Književni pouk v osnovni šoli temelji na razvijanju recepcijske zmožnosti s tvorjenjem in 

ustvarjanjem ob besedilu, med katere sodi tudi interpretativno branje, a ga učitelji ne 

uporabljajo pogosto ali pa besedilo obravnavajo tako, da ne upoštevajo dialoške odprtosti 

(Učni načrt, 2011). Ravno to je priložnost za izboljševanje vpliva branja na čustveni razvoj 

oz. čustveno opismenjevanje otrok in njihovo socialno opismenjevanje.   

V teoretičnem delu so predstavljene socialne in čustvene značilnosti učencev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja, podrobneje se usmerjam na srednje otroško obdobje, v katerem so 

tudi učenci prvih treh razredov. Značilnosti učencev povezujem z branjem, ki je v prvih letih 

šolanja bistveno. Z dobrim branjem učitelja in ustreznim izborom pravljic pri učencih 

spodbujamo zanimanje in povečamo bralno razumevanje. Poleg tega predstavljam razvoj 

bralca in različne načine branja. Osredotočila sem se predvsem na interpretativno branje 

pravljic s problemsko tematiko, v katero sodijo nasilje, spolnost, smrt, družine, drugačnost, 

bolezni idr., ter na njegov vpliv na razvoj empatije otrok. Pravljico predstavljam po različnih 

teoretičnih pristopih, osredotočam pa se predvsem na psihološki pomen po teoriji Bruna 

Bettelheima. Pri definiciji pravljice je v ospredju  predvsem literarna teorija Maxa Lüthija, za 

njeno boljše razumevanje pa sem vključila še klasifikacijo in način didaktične obravnave. 

Znotraj teoretičnega dela sem vključila tudi problemsko-ustvarjalni pouk in tipe motivacij, s 

katerimi spodbudimo literarnoestetsko doživljanje otrok in ustvarjalnost.  

V empiričnem delu so predstavljene značilnosti čustvenega doživljanja in socialnega 

opismenjevanja otrok glede na obravnavano pravljico. Z opazovanjem in ocenjevanjem sem 

poskusila ugotoviti, s katerimi problemskimi vprašanji se otrok sooča in kako mu pravljica pri 

tem lahko pomaga. Z interpretativno prebranimi pravljicami Deklica brez rok, Sirotica in Te 

že vidim, te že vidim! pravljičarke Anje Štefan je bilo po metodi akcijskega raziskovanja 

prikazano, kako učenci razvijajo empatijo, v katere literarne like se vživljajo in kateri 

dejavniki na to vplivajo. Čeprav imajo na socialni in čustveni razvoj velik vpliv starši in 

vrstniki, imajo pri tem pomembno vlogo tudi učitelji, ki pogosto predstavljajo zgled učencem, 

zato je pomembno, da prepoznamo njihova čustva, jih razumemo in sprejemamo. Rezultati 



Lazić, K. (2018). Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.  

2 

 

raziskave v empiričnem delu predstavljajo vpliv večkratnega interpretativnega branja in 

problemsko-ustvarjalnega pouka na razvijanje čustev in empatije učencev v prvem triletju.  

Raziskave na področju didaktične obravnave pravljic v šoli in njegovega vpliva na otroke niso 

nekaj novega, a te niso usmerjene na povezovanje interpretativnega branja s čustvenim 

doživljanjem in razvojem empatije otrok. Magistrsko delo se zato osredotoča na 

interpretativno branje kot sredstvo za spodbujanje empatije pri učencih. Vključen 

problemsko-ustvarjalni pouk omogoča različne oblike dela, ki pri pouku niso najbolj 

zastopane, a pozitivno vplivajo na socialni in čustveni razvoj učencev ter jih motivirajo za 

delo. S povezavo interpretativnega branja pravljic s problemsko temo in različnimi metodami 

in oblikami dela sem želela raziskati in predstaviti vpliv na socialno in čustveno vedenje otrok 

ter tako prispevati k izboljšanju dosedanje prakse in motivirati učence za branje mladinske 

književnosti.  
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II TEORETIČNI DEL 

1 RAZVOJ OTROKA  

Otrokov razvoj poteka od spočetja do mladostništva, v tem času se telesno, spoznavno in 

psihosocialno razvija, to so poudarili tudi D. E. Papalia in drugi. Pri preučevanju otrokovega 

razvoja je potrebno upoštevati medosebne razlike, saj so si otroci med seboj različni po spolu, 

telesni zgradbi, inteligentnosti, osebnostnih lastnostih in čustvenih odzivih in se zato vsak 

razvija drugače. Kljub razlikam se vsa področja razvoja med seboj povezujejo. Otrok lahko 

sam sooblikuje razvoj, na katerega lahko vplivata kulturno in zgodovinsko okolje. To, kako se 

bo otrok razvil v otroštvu, vpliva na njegovo nadaljnje življenje, saj zgodnje izkušnje vplivajo 

na poznejši razvoj. Razvoj in izkušnje v otroštvu so povezani z razvojem skozi ves življenjski 

ciklus.  

Razvoj posameznika je kompleksen, med seboj se prepletajo različni procesi, zato dejavnikov, 

ki na razvoj vplivajo, ne moremo natančno izmeriti. Otrokov razvoj je pogojen z dednostjo, z 

notranjim in zunanjim okoljem (družina, kultura, družbenoekonomski status, etičnost) ter z 

zorenjem telesa in možganov.  Za preučevanje in razumevanje podobnosti in razlik v razvoju 

moramo upoštevati tudi vpliv časa in prostora. Z razvojem postajajo vse pomembnejše razlike 

v prirojenih lastnostih in življenjskih izkušnjah (Papalia in drugi, 2003).  

Na preučevanje otrokovega razvoja pomembno vpliva spoznanje, da je razvoj posameznika 

sestavljen iz več različnih obdobij, v katerih se značilnosti otroka razlikujejo. Kljub razlikam 

mora otrok zadovoljiti nekatere potrebe in opraviti naloge, da njegov razvoj lahko poteka 

normalno. V otrokovem razvoju se pojavljajo stalnice in spremembe, sama se osredotočam na 

značilnosti psihosocialnega razvoja. Razvojnih obdobij je pet, v nadaljevanju se bom 

osredotočila na srednje otroštvo, ki poteka od šestega do enajstega leta (Papalia in drugi, 

2003).  

Povzamem lahko, da je razvoj otroka sestavljen iz več različnih razvojnih obdobij, razvojne 

značilnosti posameznika pa se v njih razlikujejo. Med seboj se področja razvoja prepletajo in 

dopolnjujejo. Pomembno je, da učitelj prepozna in upošteva razvojne značilnosti učencev, saj 

se ti med seboj razlikujejo in razvijajo različno. S preučevanjem in poznavanjem razvoja 

otroka lahko prilagodimo način poučevanja, otroku lažje pomagamo in ga vključimo v pouk 

ter tako z uspešnim razvojem vplivamo na njegovo nadaljnje življenje.  

1.1 RAZVOJNA PODROČJA IN OBDOBJA 

Spremembe in stalnice se pojavljajo na različnih razvojnih področjih, zato je preučevanje 

razvoja otroka kompleksno. Strokovnjaki ločijo spoznavni, telesni in psihosocialni razvoj. 

Področja so med seboj povezana in vplivajo eno na drugo vse življenje.  

Pri telesnem razvoju D. E. Papalia in drugi (2003) navajajo rast možganov in telesa, razvoj 

motoričnih spretnosti, čutnih sposobnosti ter zdravje. Spoznavni razvoj temelji na 

spremembah in stalnicah v mentalnih sposobnostih, kot so  spomin, učenje, govor, mišljenje 

in ustvarjalnost. Psihosocialni razvoj vključuje razvoj osebnosti ter razvoj družbenih in 

čustvenih kompetenc. 

Za psihosocialni razvoj je značilna otrokova osebna zrelost, ki jo oblikujejo otrokove 

emocionalne in socialne kompetence. Psihosocialni razvoj je povezan z osebnim in socialnim 

razvojem, pri katerem imata velik vpliv družina in družba.  
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Področja se med seboj povezujejo. Otroci, ki so socialno kompetentni, hitreje in lažje 

navezujejo stike in vzdržujejo dobre medosebne odnose ter so bolj empatični. Prepoznajo 

lastna čustva in jih znajo nadzorovati, zato lažje prilagodijo vedenje v konkretnih situacijah in 

uspešneje rešujejo konflikte.  

D. E. Papalia in drugi (2003) navajajo pet razvojnih obdobij, in sicer: prenatalno obdobje (od 

spočetja do rojstva), obdobje dojenčka in malčka (od rojstva do tretjega leta), zgodnje 

otroštvo (od tretjega do šestega leta), srednje otroštvo (od šestega do enajstega leta) in 

mladostništvo (od enajstega leta do dvajsetega). V omenjenih obdobjih se pojavijo posamezne 

značilnosti otroka, starostne meje pa so povprečne.  

1.2 SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ 

Značilnosti psihosocialnega razvoja v srednjem otroštvu, ki traja od šestega do enajstega leta,  

predstavljajo nadgradnjo prejšnjega obdobja in podlago nadaljnjemu. V nadaljevanju bom 

predstavila nekaj značilnosti, ki so jih navedli različni avtorji. 

Otroci se v srednjem otroštvu bolj zavedajo lastnih čustev in čustev drugih, kar je tudi pogoj 

za čustveno pismenost. Sposobni so uravnavati in izražati čustva v socialnih situacijah ter se 

odzivati na čustvene stiske drugih. Pojavijo se kompleksnejša čustva, kot sta sram in ponos. 

Otroci postanejo bolj empatični in stremijo k prosocialnemu vedenju, to pomeni, da je njihovo 

vedenje družbeno sprejemljivo, neprijetnih čustev je manj. Zavedajo se razlike med 

doživljanjem čustva in izražanjem. Pomembno vlogo imajo starši, ki s svojim odzivom na 

izražanje čustev otroka vplivajo na čustveni razvoj. Otroci, ki jih starši in družba sprejemajo 

ter spodbujajo k izražanju čustev, imajo bolj razvite socialne spretnosti.  

Na socialni in čustveni razvoj poleg družine vplivata tudi šola in okolje. V šoli prihaja do 

različnih oblik sodelovanja med vrstniki in učitelji. Pri učencih mora učitelj razvijati in 

spodbujati prijetna čustva, kot so ljubezen, zadovoljstvo in veselje, in zavirati ter onemogočati 

razvoj neprijetnih čustev, zaradi katerih bi se otrok lahko počutil zapostavljenega in 

nesprejetega. Vsekakor je učence potrebno navajati na sprejemanje in obvladovanje lastnih 

čustev, če želimo, da bi bili v nadaljnjem življenju uspešni. Učenci prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja spoznavajo sebe in svet okoli. Naloga učitelja je tako tudi 

spodbujanje učenčevega socialnega spoznavanja. Z vključevanjem pogovorov, načinov 

reševanja sporov in raznolikih odnosov v pouk ustvarjamo spodbujevalno okolje za razvoj 

socialnega spoznavanja (Benkovič, 2011). 

Razumevanje čustev je pogojeno z leti otrok. Z razvojem kognitivnih sposobnosti in 

izkušnjami začnejo otroci s kompleksnejšim razumevanjem čustev.  

Čustveni in socialni razvoj sta med seboj povezana. Čustva urejajo odnose med vrstniki in 

starši in so pomembna za ustvarjanje medosebnih odnosov. Pokažejo nam, ali so odnosi med 

ljudmi uspešni ali so potrebne spremembe. Vpliv družine na čustveni in socialni razvoj 

razlaga Benkovič (2011). Razumevanje in ljubezen s strani staršev močno vplivata na razvoj 

otrokovega značaja. Otrok mora čutiti varnost in spodbudo, da bi izražal čustva in se spoprijel 

s težavami ter jih premagal. Opora staršev in njihova ljubezen otroku ne nudita zgolj varnosti, 

temveč mu dajeta moč in pogum, da zaupa sam vase, da zna navezati stik z ljudmi in da se 

izogne neprijetnim čustvom, ki bi ga v življenju lahko bremenila.  
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Na socialni razvoj otroka močno vplivajo tudi vrstniki. S starostjo otrok pridobiva vedno več 

stikov, ki so podobni njegovi socialni stopnji. Preko igre otrok prevzema različne vloge, ki mu 

jih odrejajo vrstniki, njihov vpliv igra pomembno vlogo pri socialnem učenju (Benkovič, 

2011).  Čustva pomembno vplivajo na vedenje otrok, zato jih moramo razumeti, če se želimo 

z njimi soočiti (Mekota, 2011).  

V šoli imamo pomembno vlogo učitelji, ki s kakovostno interakcijo in komunikacijo ter  

spodbujanjem in omogočanjem različnih oblik izražanja vplivamo na razvoj socialno-

čustvene kompetence. S spodbujanjem različnih oblik izražanja in komunikacije omogočimo, 

da otrok izrazi odnos do sebe in drugih ter se uspešno poveže in sodeluje z vsemi, ki ga 

obkrožajo (Golob in Medvešek Ivič, 2011).  

Razumevanje  čustev v zgodnjem otroštvu  

Za otroke je v zgodnjem otroštvu (od 3. do 6. leta) značilno, da namesto čustvenega 

doživljanja opisujejo vedenje in telesne odzive ob čustvih. Otroci razumejo, da posamezna 

čustva sprožijo zunanji dejavniki. Po njihovem mnenju lahko na podlagi zunanjih znakov 

prepoznajo čustva, ne razumejo pa, da se ob določenih čustvih ljudje lahko tudi pretvarjajo. 

Prepričani so tudi, da ljudje lahko doživljajo samo eno čustvo, in ne dveh različnih sočasno 

(Smrtnik Vitulić, 2004).  

Razumevanje čustev v srednjem otroštvu 

V zgodnjem otroštvu otroci razumejo, da so čustva odvisna od posameznikovih pričakovanj in 

želja. Mlajši otroci prepoznajo čustva na podlagi telesnih izrazov in dejavnosti ter vedo, da se 

jih ljudje zavedajo. Razlika pri razumevanju čustev med otroci zgodnjega in srednjega 

otroštva je v strategiji nadzora čustev. Otroci v srednjem otroštvu (od 6. do 11. leta) stremijo k 

aktivnemu načinu ravnanja s čustvi, kar se kaže kot dlje trajajoča miselna aktivnost. 

Pretvarjanje pri čustvih razumejo kot razliko med posameznikovim izražanjem in 

doživljanjem čustev. Proti koncu obdobja zgodnjega otroštva otroci razumejo, da posameznik 

lahko doživlja dve čustvi hkrati, ampak samo zaporedno (Smrtnik Vitulić, 2004).  

1.3 RAZVOJNO OBDOBJE SREDNJEGA OTROŠTVA 

S starostjo in razvojem se otroci bolj zavedajo lastnih čustev in čustev drugih ter postanejo 

bolj empatični. Otroci so zmožni nadzorovanja neprijetnih čustev. Zaradi zaposlenosti staršev 

in hitrega tempa življenja ter potrebe po izobraževanju otroci več časa preživijo v šolah ali 

varstvu, tako si s starši niso več blizu kot nekoč (Hofferth in Standberg, 1998, 331 v D. E. 

Papalia in drugi (2003)). Na otrokov razvoj pa ima družinsko okolje velik vpliv. 

Nadzorovanje lastnega vedenja se skozi otroštvo prenese s staršev na otroka. Starši naj bi 

otroke naučili obvladovanja čustev in empatije do drugih ter jih usmerjali k pozitivnemu 

reševanju konfliktov. Otroci, katerih starši zavračajo čustva ali označujejo čustveno reakcijo 

kot neprimerno, otroku škodujejo, saj tako težko razvija pozitivno samopodobo in posledično 

medosebne odnose, kar ima za nadaljnje življenje velike posledice (Panju, 2010). Poleg 

družine imajo vpliv tudi vrstniki. Otroci veliko časa preživijo v skupinah, ki se ne razlikujejo 

po spolu, imajo podobne interese in starostno ne odstopajo preveč. S pomočjo skupin se 

naučijo vlog in pravil, poglabljajo odnose in pridobivajo zaupanje. Mnenje vrstnikov vpliva 

na otroka in njegovo samospoštovanje (Papalia in drugi, 2013).  

Za otroke v srednjem otroštvu sta značilna stadij predoperativnega mišljenja in stadij 

konkretnih operacij. Otroci postajajo sposobnejši za videnje različnih dejavnikov, ki vplivajo 

na dogodke. Po teoriji Piageta si otroci razlagajo sanje in naravne pojave skozi animizme, 
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finalizme, realizme in artificializme. Določene prvine najdemo tudi v pravljicah, za katere je 

značilno  pripisovanje značilnosti živih neživim stvarem. Od 8. leta postane mišljenje otrok 

bolj konkretno. Uporabljati začnejo miselne operacije, ki so uspešne ob konkretnih in jasnih 

objektih (Batistič Zorec, 2006).  

1.4 VPLIV ŠOLE NA OTROKOV SOCIALNO-ČUSTVENI RAZVOJ 

Domače okolje je prvi kraj, kjer se učenci naučijo socialnih in čustvenih kompetenc. Starši s 

svojim odnosom do otroka vplivajo na njegov socialni in čustveni razvoj. Otroci, katerih starši 

so emocionalno sposobnejši, lažje kontrolirajo svoja čustva in so sposobni empatije do drugih, 

zato so tudi uspešnejši pri tvorjenju medosebnih odnosov. Poleg doma pa otroci razvijajo in 

nadgrajujejo svoje socialne in čustvene kompetence tudi v šoli, kjer preživijo ogromno časa. 

V šoli so učenci v kontaktu z učitelji, vrstniki in drugimi pedagoškimi delavci – to jim 

omogoča, da se učijo o osnovnih življenjskih spoznanjih ter odpravljajo napake na svojem 

čustvenem in socialnem področju (Panju, 2010). Ker v šoli prihaja do različnih oblik 

sodelovanja, lahko s pogovorom, reševanjem konfliktov in pojasnjevanjem spodbujamo 

socialno spoznavanje. Delo v šoli naj bi bilo usmerjeno v spodbujanje primernih in prijetnih 

čustev, saj lahko na tej osnovi razvijamo druga socialna čustva, na primer spoštovanje drugih, 

prijaznost itn., pomembno pa je, da otroku zmanjšamo možnosti za negativna čustva, zaradi 

katerih se počuti nesrečen in zapostavljen, saj tak otrok težje funkcionira in obvlada 

življenjske situacije (Benkovič, 2011).  

2 ČUSTVA 

2.1 OPREDELITEV POJMA ČUSTVA 

Po Smrtnik Vitulić (2004: 10) so čustva zapleteni in sestavljeni procesi, ki vključujejo 

kognitivne, fiziološke, izrazne in vedenjske odzive. Omenjeni procesi sestavljajo čustva le, če 

si sledijo v določenem zaporedju. Poleg zaporedja ločenih procesov naj bi čustva razumeli kot 

posameznikov celostni odziv v situaciji, ki jo je ocenil kot pomembno. Čustva so odvisna od 

tega, koliko so posamezniku stvari pomembne in kako si jih je zamislil. Če nam je situacija 

pomembna, se bomo nanjo tudi čustveno odzvali (Mekota, 2011).  

2.2 DELITEV ČUSTEV 

Milivojević, Smrtnik Vitulić, Marjanović Umek idr. avtorji v svojih delih čustva delijo po 

različnih parametrih, da bi jih lahko med seboj primerjali. Najpogosteje so osnovni parametri 

naslednji:  

• prijetnost čustva, 

• intenziteta čustva, 

• trajanje čustva in 

• časovni okvir. 

Prijetnost čustva 

Čustva delimo na prijetna in neprijetna. Prijetna čustva doživljamo, ko menimo, da situacija 

potrjuje neko našo vrednoto. Po drugi strani neprijetna čustva doživljamo, ko menimo, da 

situacija ogroža našo vrednoto (Milivojević, 2008). Prijetnost čustva lahko označimo tudi z 

valentnostjo, v tem primeru govorimo o pozitivni in negativni valenci. Pozitivno valenco torej 
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doživljamo, ko uresničimo cilj, negativno pa, ko cilja ne moremo uresničiti ali doseči 

(Smrtnik Vitulić, 2011).  

Prijetna in neprijetna čustva so za posameznika pomembna, saj ga pripravijo in prilagodijo na 

določeno situacijo (Smrtnik Vitulić, 2011).  

Intenziteta čustva 

Na podlagi intenzitete čustev jih ocenjujemo kot šibka, srednje močna, močna in zelo močna. 

Čustva, ki so zelo močna, imenujemo afekti (Milivojević, 2008). Življenje ljudi je pogojeno s 

čustvi, saj vplivajo na motivacijo, kognitivne procese, intenzivnejša čustva pa tudi na 

motorične funkcije. Šibkejša čustva povečajo hitrost mišljenja, iznajdljivost, ustvarjalnost ter 

spodbudijo in povežejo miselne procese. V primeru večanja intenzivnosti čustev lahko pride 

do paralize psihičnih funkcij organizma (Smrtnik Vitulić, 2011). Intenzivnost čustev pogosto 

predstavlja težave v našem življenju. Za lažje prepoznavanje se zanje uporabljajo posebne 

besede, kot so gnev, bes, groza, panika itn. Bolj ko je stimulusna situacija za človeka 

pomembna, intenzivnejše čustvo bo občutil (Milivojević, 2008). 

Trajanje čustva  

Eden izmed parametrov za delitev čustev je tudi trajanje. Najpogosteje avtorji ločijo 

kratkotrajna, srednje trajna in dolgotrajna čustva. Vse tri stopnje se med seboj razlikujejo po 

trajanju. Kratkotrajna čustva trajajo od nekaj sekund do minute, srednje trajna več minut ali 

uro, dolgotrajna pa več dni, tednov in celo mesecev. Pojem čustvo se uporablja za 

kratkotrajna čustva,  za srednje trajna in dolgotrajna čustva pa se uporablja izraz razpoloženje 

(Milivojević, 2008). 

Enostavna ali temeljna čustva 

Temeljna čustva pri ljudeh nastopijo zelo zgodaj, zanje so značilni obrazni izrazi, vzorci 

možganske dejavnosti in prilagoditven pomen. Njihovo izražanje in prepoznavanje sta v vseh 

kulturah enaki (Smrtnik Vitulić, 2011). Med temeljna čustva večina avtorjev šteje veselje, 

presenečenje, sprejemanje, strah, jezo in žalost (Smrtnik Vitulić, 2004). Po mnenju M. 

Nikolajeve (2013) so osnovna čustva univerzalna in neodvisna od verbalnega jezika. 

Prepoznamo jih po obrazni mimiki in telesni drži. Kotički ust nam povedo, ali smo žalostni ali 

veseli, široko odprte oči in zaprta usta predstavljajo strah, široko odprta usta označujejo strah 

ali jezo, široko odprte oči pogosto označujejo presenečenje ali strah, privzdignjene obrvi pa 

lahko pomenijo, da smo jezni. (Nikolajeva, 2013).   

Kompleksna 

V nasprotju s temeljnimi čustvi se kompleksna pojavijo pozneje, pri večini šele po 2. letu 

starosti. Kompleksna čustva so delno povezana z osnovnimi čustvi in kulturno pogojena 

(Nikolajeva, 2013). Da bi lahko razvili kompleksna čustva, je potrebna sposobnost 

samozavedanja, zato jih imenujemo tudi čustva samozavedanja (Smrtnik Vitulić, 2011). 

Mednje uvrščamo: ponos, ljubezen, zavist, sram, krivdo, ljubosumje, ponos in hvaležnost. 

Kompleksna čustva ljudje doživljajo glede na druge, zato tudi njih uvrščamo med socialna 

čustva (Smrtnik Vitulić, 2004).   

2.3 RAZVOJ ČUSTEV  

Čustva nas spremljajo od rojstva. Že kot dojenčki z jokom izražamo neugodje, z nasmeškom 

pa ugodje, ki ga doživimo ob nežni skrbi. Dojenčkovo čustvovanje je podrejeno biološkim 
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funkcijam in služi samoohranitvi, zato dojenček čustev ne skriva (Benkovič, 2011). 

Posamezni avtorji se razlikujejo v mnenjih o čustvih dojenčkov. Nekateri menijo, da o 

izražanju čustev kmalu po rojstvu lahko govorimo, če o čustvih sklepamo prek vedenjskih 

vzorcev in fizioloških sprememb (Izard v Smrtnik Vitulić, 2004). Oatley in Jenkins (2003) 

opozarjata, da ne moremo točno vedeti, ali dojenčki dejansko izražajo čustva ali pa le neke 

fiziološke in vedenjske vzorce. Za lažje presojanje, kdaj lahko govorimo o čustvih, so določili 

posamezna merila. Prepričani so, da lahko o čustvih pri otrocih govorimo, ko dosežejo 

določeno stopnjo kognitivnega in motoričnega razvoja, ki sta osnova čustvenega odzivanja. Z 

njihovim razvojem čustvovanje postaja vse bolj zavestno.  

»Emocija je odziv subjekta na dražljaj, ki ga je le-ta ocenil za pomembnega in ki 

visceralno, motorično, motivacijsko in mentalno pripravlja subjekt na prilagoditveno 

dejavnost« (Milivojević, 2008: 20).  

Značilnosti otrokovih čustev se glede na čustva odraslih razlikujejo, na kar je opozorila 

Smrtnik Vitulić  (2004): 

− Otroci tudi v trivialnih situacijah doživljajo čustva,  

− z razvojem se pogostost čustev otroka spreminja, odzivati se začne primerno za 

odrasle, 

− za razliko od odraslih otroci hitreje prehajajo iz intenzivnega doživljanja čustev k 

drugemu, 

− moč posameznih čustev se z otroškim razvojem spreminja (str. 52). 

Otroci čustva doživljajo in izražajo na drugačen način kot odrasli. Katera čustva bodo izražali 

in kako, je pogojeno s starostjo in z njihovim kognitivnim ter motoričnim razvojem. 

Prepoznavanje čustev in razumevanje sta za učitelja pomembni, saj le tako lahko razvija 

empatičen odnos do učencev in jim pomaga.  

3 ČUSTVENA PISMENOST IN ČUSTVENO OPISMENJEVANJE 

Čustva imajo velik pomen na vseh področjih posameznikovega življenja. Posameznik se mora 

najprej zavedati svojih čustev, da bi razumel sebe in druge. Odkritja na področju človekovih 

čustev, njihovo zavedanje in sprejemanje so pripeljali do novih pojmov, kot sta čustvena 

pismenost in čustvena inteligentnost (Milivojević, 2008).  

3.1 ČUSTVENA PISMENOST  

Čustvena pismenost je sposobnost prepoznavanja, razumevanja in ustreznega izražanja lastnih 

čustev in čustev drugih in je potrebna, da bi bili v življenju uspešni. Pomanjkanje čustvene 

pismenosti privede do različnih težav moderne družbe, kot so nasilje, zdravstvene težave, 

droge in drugo.   

S preučevanjem čustvene pismenosti so se ukvarjali različni strokovnjaki, med njimi tudi 

Claude Steiner, ki je čustveno pismenost opredelil kot sposobnost, da se zavedamo čustev pri 

sebi in drugih, jih razlikujemo, prepoznamo njihovo intenziteto in poznamo vzroke, zaradi 

katerih se pojavijo. Da bi bil človek pismen, mora znati čustva primerno izražati, jih nadzirati 

in poznati njihov vpliv na druge ter prevzeti odgovornost za posledicami, ki jih povzročijo 

(Steiner, 2010).  Po Milivojeviću (2008) se čustvena pismenost prične s sposobnostjo človeka, 

da izrazi čustvo z besedo. Kadar govorimo o čustveni pismenosti, lahko rečemo, da gre za 
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družbeno kategorijo, saj s kulturnim vrednotenjem čustvovanja čustva pridobivajo svoja 

imena, s katerimi jih lahko poimenujemo in izrazimo (Milivojević, 2008).  

Na podlagi predstav o sebi ima človek zmožnost, da doživlja različna čustva pri sebi in 

drugih. Da bi človek oblikoval odnos do sebe in lastnega življenja, mora poznati pojme, s 

katerimi doživljanje poimenuje in opiše ter ga razlikuje. Za čustveno pismenost je tako  

potrebno poznavanje in razumevanje lastnih čustev in čustev drugih. Pri razvoju čustvene 

pismenosti so ključnega pomena starši, ki s svojimi čustvi kažejo odnos do otroka in mu s tem 

oblikujejo pozitivno sliko o sebi (Milivojević, 2009).  

3.1.1 Pomen čustvene pismenosti 

Človek stremi k temu, da bi vzpostavil skladnost med seboj in svetom, se adaptiral, da pa bi to 

dosegel, mora biti čustveno pismen. Človek, ki ničesar ne čuti, zavrača svoje telesne občutke, 

je otopel, torej čustveno nepismen. Taka oseba je nezmožna ustvarjati dobre medosebne 

odnose, pojavijo se različne bolezni, njeni neustrezni odzivi pa lahko privedejo do konfliktov. 

V življenju se je potrebno spoprijeti s težavami,  a zaradi pomanjkanja čustvene pismenosti so 

lahko ta čustva pretirana, neustrezna, s strani okolice nesprejeta, zaradi česar oseba svojih 

težav ne more rešiti, zato se zateka k uporabi drog in nasilju (Milivojević, 2008).  

Čustva so pomemben vidik stvarnosti. Človek, ki upošteva lastna čustva in čustva drugih, ima 

lahko dobro predstavo o realnosti in na podlagi tega tudi ustrezno ravna v življenju 

(Milivojević, 2008).  

Čustvena pismenost vpliva na različna področja v našem življenju in nam omogoča dobre, 

pozitivne medosebne odnose in kakovostnejše življenje ter je potrebna za naše nadaljnje 

uspešno življenje.  

3.2 ČUSTVENO OPISMENJEVANJE 

Čustveno opismenjevanje je dolgotrajen in kompleksen proces, s katerim razvijamo in 

izboljšujemo čustveno pismenost (Filipčič in Muršič, 2010).  

3.2.1 Načini čustvenega opismenjevanja 

V šoli učenje čustvenega opismenjevanja temelji na prepoznavanju lastnih čustev in čustev 

drugih, komuniciranju in aktivnem poslušanju, z namenom, da bi učenci uspešno reševali 

konflikte in postali bolj empatični ter posledično bili socialno spretni. Usmeritvi, po katerih 

poteka čustveno opismenjevanje, sta naslednji: 

• Učenje poteka brez truda. Poznavanja in sprejemanja ter odziva na čustva se naučimo 

ob stiku z družino, vrstniki in širšim družbenim okoljem, npr. doma, v šoli, prek 

medijev itn.  

• S pomočjo različnih aktivnosti izboljšujemo nadzor nad našimi čustvi in odzivi nanje.  

Učitelji imamo velik vpliv na čustveno opismenjevanje, saj učencem predstavljamo vzor. S 

svojim ravnanjem v razredu dajemo zgled. Mlajši učenci so dovzetni za posnemanje, zato 

moramo paziti, kako se čustveno odzivamo, kako rešujemo konflikte in da ne izločamo 

nobenega izmed učencev. Pri pouku si lahko pomagamo z naslednjimi dejavnostmi (Panju, 

2010):  
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− Igra vlog: Učenci se z igro iz resničnih življenjskih situacij urijo v čustvenih, socialnih 

in vedenjskih spretnostih.  

− »Čas za krog«: Učenci predstavijo svoje čustvene stiske in se urijo v aktivnem 

poslušanju svojih vrstnikov, sprejemanju čustev ter medsebojno komunicirajo. 

− Branje zgodbic in čustveni premor ter pogovor pripomorejo k izražanju čustev in 

razumevanju dejanj. 

− Uporaba kvizov spodbuja empatijo in čustveno inteligentnost. 

− Poučevanje eksplicitnih tehnik, ki jim omogočajo, da se umirijo, razmislijo o svojem 

ravnanju ter se izognejo dejanjem, ki bi bila nevarnejša in bi jih obžalovali. 

Branje pravljic nam omogoča, da spoznamo sebe in druge, zato odlično pripomorejo k 

spodbujanju čustvene pismenosti (Nikolajeva, 2013).  

Na čustveno pismenost vplivajo različni dejavniki, a imajo pri tem najpomembnejšo vlogo 

starši, pozneje tudi učitelji in vrstniki. Šole čustveno pismenost zaradi njenih pozitivnih 

učinkov vključujejo v svoj učni načrt, ki ima za to predvidene različne dejavnosti, s katerimi 

jo razvijajo in spodbujajo.  

4 EMPATIJA 

Sposobnost prepoznavanja in razumevanja čustev drugih je eden izmed najpomembnejših 

dosežkov človeške evolucije (Commer Kidd in Castano, 2013: 1). Omogoča nam uspešne 

medosebne odnose in pripomore k empatičnim odzivom, ki odnose vzdržujejo. 

Raziskovalci razlikujejo med sposobnostjo prepoznavanja in razumevanja drugih ter med 

sklepanjem in predstavljanjem prepričanj, namenov drugih. Empatijo povezujejo s 

sposobnostjo razumevanja in prepoznavanja čustvovanj drugih. Da bi pri otrocih spodbudili 

razumevanje drugih in empatično odzivanje v medosebnih odnosih, lahko uporabimo 

pravljico. Na podlagi rezultatov, pridobljenih v raziskavi o vplivu branja literarne fikcije in 

stvarne literature ter primerjavi med njima, je bilo ugotovljeno, da branje pravljic povečuje 

empatijo in bogati naše mišljenje o lastnem življenju ter življenju drugih. Omogočajo nam, da 

razumemo razlike med seboj. Pravljice vplivajo na sposobnost razumevanja drugih, saj nas 

vključujejo v bralno razumevanje in značilnosti literarnih likov. Z branjem literarne fikcije 

spodbujamo procese teorije uma in jo izboljšujemo. Stik z literarno fikcijo je pomemben, saj 

so v ospredju čustveno-doživljajske prvine, ki spodbuja našo zavest in bogatijo naše življenje 

(Commer Kidd in Castano, 2013).  

Avtorji opredeljujejo empatijo kot posameznikovo sposobnost, da prepozna in razume čustva, 

misli in perspektive drugih ali da je sposoben vživljanja in podoživljanja čustva drugih. Pojem 

empatija (gr. Empatheia) je v uporabi od začetka 20. stoletja, ko sta razmišljanje in 

razpravljanje o empatiji doživeli večji razvoj, a zametke izraza empatija zasledimo že zgodaj. 

Ljudje so poznali, kaj pojem označuje, a so za te pojave uporabljali pojme, ki so empatiji 

podobni, ne pomenijo pa tega, kar slednji označuje. Pogosto empatijo zamenjujejo s pojmi 

simpatija, sočutje in razumevanje, saj vsi označujejo podobne psihološke procese. Omenjeni 

pojmi so med seboj različni pojavi, a tudi povezani. Otroci pod vplivom socialnih dejavnikov 

in z razvojem socialnokognitivnih sposobnosti postajajo z leti vedno bolj sposobni 

empatičnega razumevanja drugih ljudi.  

S pojmom empatija so se ukvarjale različne znanosti, med njimi filozofija, psihologija in 

psihoanaliza. Georg Herbert Mead (v Lamovec, 1988) je empatijo opredelil kot sposobnost 

razumevanja drugega. Poudarek je dajal posameznikovi sposobnosti prevzemanja vloge 
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drugega, kar predstavlja sredstvo, s katerim razume, kako nekdo drug vidi in doživlja svet. 

Izrednega pomena je za socialno interakcijo, saj nam pomaga predvideti dejanja drugega in s 

tem ustreznega odziva.  

Podobno kot Mead je empatijo opredelila Maria Nikolajeva (2013), ki pravi:  

»Empatija, to je sposobnost razumevanja čustev drugih in je brez dvoma 

najpomembnejša sposobnost, ki ločuje ljudi od drugih živih organizmov. Empatija je 

tudi ena izmed najpomembnejših družbenih spretnosti« (str. 249). 

 Otroci naj bi bili sposobni empatije pri štirih letih, a se ta razvija tudi v dobi adolescentnosti. 

Za različne teoretične pristope pravljice je zanimivo vprašanje, kako pravljica lahko potrdi 

teorijo uma, ki je nepogrešljiva socialna veščina. Branje pravljic, v katerih se prepletajo 

dogodki, polni čustev, otroka pripravijo na soočanje z empatijo v realnem življenju. Empatija 

se začne razvijati  s prepoznavanjem osnovnih čustev, kot so veselje, strah, jeza in žalost. Z 

leti otrok postaja čustveno in socialno zrelejši. Sposoben je sodelovanja z drugimi ljudmi, 

prepoznavanja in razumevanja čustev drugih ter empatije. Pravljice so pomembne pri 

spodbujanju bralnega razumevanja. Otroke aktivno vključujejo v razumevanje literarnih likov, 

njihovih čustev in posledično sebe ter drugih. Pravljice vključujejo različne like, s katerimi se 

otrok poistoveti, prevzame določene vedenjske vzorce in napreduje v bralnem razumevanju 

(Nikolajeva, 2013).  

Empatija izhaja iz predpostavke, da smo si ljudje različni, zato je potrebno razumeti njihove 

vrednote in odnos do stvari ter si predstavljati, kako bi se v določenem položaju počutil 

človek, ki razmišlja na ta način (Milivojević, 2009).  

Za učitelja je empatija pomembna, saj mora izvedeti in razumeti razmišljanje drugih, da bi 

lahko učil in pomagal. Z empatičnim odzivanjem učitelja učenec hitreje in enostavneje 

razume druge, se z njimi poistoveti in jim pomaga. 

4.1 FUNKCIJA EMPATIJE 

Empatija predstavlja glavni temelj vseh socialnih spretnosti, zato jo moramo v šoli razvijati in 

spodbujati. Otroci, ki so zmožni empatije, so pogosto boljši v socialnih situacijah in ustvarjajo 

boljše medosebne odnose tudi v odraslosti. Učitelji lahko z razvijanjem in spodbujanjem 

empatije zmanjšajo nasilje med vrstniki in zvišajo njihovo čustveno inteligenco, ki je 

potrebna, da bi bilo življenje otrok kakovostnejše in uspešnejše. Pomembno je, da se kot 

učitelji zavedamo, da so v razredu različne socialne skupine, saj to lahko vpliva na klimo v 

razredu. Pri učenci naj bi spodbujali empatijo, kajti ko učenci dojamejo, kako se drugi 

počutijo, imajo možnost o tem premisliti in povezati z lastnimi izkušnjami in čustvi. 

Posledično se zmanjša verjetnost trpinčenja sošolcev, odnosi v razredu se izboljšajo, pa tudi 

proces učenja je kakovostnejši (Panju, 2010).  

4.2 RAZVIJANJE EMPATIJE V RAZREDU 

Učitelj lahko z različnimi metodami in oblikami razvija empatijo pri učencih. Panju M. (2010) 

63–64) je za razvoj empatije navedla naslednje načine: 

• Usmerjanje učencev k njihovim občutkom. 

• Oblikovanje skupnosti učencev. 

• Urjenje vživljanja v položaj drugega. 

• Izpostavljanje dražljajem, ki vzbujajo čustva. 
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• Predstavljanje zgledov empatičnega vedenja (2010: 63–64). 

Usmerjanje učencev k njihovim občutkom 

Preden se učenci vživijo v položaj drugega, je potrebno zavedanje lastnih čustev, zato jih 

moramo usmerjati, da razumejo in analizirajo svoja čustva ter jih povežejo s situacijo, le tako 

bodo sposobni vživljanja v druge.  

Oblikovanje skupnosti učencev 

Pri učencih z različnim delom, pogovori, dejavnostmi spodbudimo zanimanje za drug drugega 

in jim omogočimo, da se med seboj pogovorijo in pri tem izpostavijo svoje dobre lastnosti.  

Urjenje vživljanja v položaj drugega 

Prepoznati in razumeti čustva drugega ter se vanj vživeti, ni lahka naloga. Eden izmed 

učinkovitih načinov je igra vlog, prek katere učenci prevzamejo položaj drugega. Z branjem 

pravljic zelo pripomoremo k razvijanju empatije, saj otroci radi prevzemajo vloge literarnih 

likov. Po dejavnostih lahko sledi pogovor, v katerem učenci povedo, ali jim je bilo težko 

prevzeti in odigrati različne vloge. Pravljica nam omogoča, da čustvujemo skozi slike in 

besede. Z branjem opišemo čustva in razpoloženja, kar otrokom omogoča hitrejše in lažje 

prepoznavanje čustev. Otroci si tako lažje predstavljajo literarne like, kar nam omogoča 

razumevanje čustev drugih v realnem svetu. V pravljici lahko otroci sočustvujejo tudi s 

pravljičnimi bitji, živalmi ter predmeti, katerim pripisujejo človeške lastnosti in tako bogatijo 

svoje čustveno področje in postopno spoznavajo svet okoli sebe (Nikolajeva, 2013).  

Izpostavljanje dražljajem, ki vzbujajo čustva 

Z uporabo fotografij, video posnetkov različnih dogodkov (npr. revščina, nesreče) 

pripomoremo, da učenci razmišljajo o drugih in njihovih vrednotah. S pomočjo slik 

spodbudimo čustvovanje, saj otroci ob prijetnih slikah občutijo veselje, pri neprijetnih, 

zastrašujočih slikah pa doživljajo strah. Njihovi odzivi so podobni tistim v realnem življenju. 

Ob doživljanju  slik in opazovanju ter posnemanju literarnih likov otroci čustvujejo kot v 

realnem življenju, to pa moramo razumeti in sprejeti (Nikolajeva, 2013).  

Predstavljanje zgledov empatičnega vedenja 

Zavedati se moramo, da kot učitelji učencem predstavljamo zgled, zato nas pogosto opazujejo 

in posnemajo, kar pripomore k povečanju empatije. Pomembno je, da empatijo izrazimo na 

primeren način in otroku pojasnimo, zakaj njegovo dejanje je ali ni bilo primerno. Ker se 

empatija začne, ko otrok sprejme in se zaveda občutkov druge osebe, kar se z leti spreminja, 

moramo paziti, da uporabljamo empatične izjave, ki so primerne razvojni stopnji otroka.  

Vseskozi je pri izražanju empatije potrebno sprejemati občutke, ki jih ima oseba v določenih 

situacijah (Panju, 2010).  

5 PRAVLJICA 

Pravljica je krajša pripovedna proza, v kateri so poudarjeni nadnaravni elementi. Namenjena 

je tako otrokom kot odraslim. Priljubljena je predvsem pri otrocih in mladostnikih, ker jim je 

razumljiva in ustreza njihovim razvojnim stopnjam. 

Pravljica nima ene same definicije, skozi čas se je njen pomen spreminjal. Poznamo različne 

teoretične definicije in klasifikacije pravljice.  
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»Pravljica je vsevključujoča pustolovska zgodba, povedana v prefinjenem, 

sublimiranem slogu. Z neverjetno lahkoto izolira in zadržuje svoje figure. Ostrost 

njenih linij ter čistost forme in barv se ujemata z značilnostjo, da zavrača 

interpretacijo delujočih povezav znotraj sebe. Njeni bistveni sestavini sta čistost in 

skrivnost« (Lüthi, 2011: 98–99). 

Interpretacij pravljic je veliko, a se te med seboj razlikujejo. Lüthi je v svojem delu zapisal, da 

je pravljica zgodba, povedana v prefinjenem, sublimiranem slogu. V njej naj bi se prepletali 

čistost in skrivnost. Pravljica vključuje različne motive in mnogo epizod, a je vseeno odločna. 

Od preostalih pripovednih form se loči po tem, da se njena funkcija ne prepozna takoj. 

Vsekakor pa na svoj način odgovarja na vprašanja o človekovem obstoju in to nam prinaša 

zadovoljstvo. Sama tako ne prikazuje idealov in nima želje po olepševanju in poveličevanju 

sveta. Njen svet sestavljajo junak, protijunak, pomočnik in nasprotnik. Ne prikazuje nam 

lepega sveta, ampak svet tak, kot mora biti (Lüthi, 2011). 

Otroci imajo v šolskem obdobju različne potrebe, zato so za vsako obdobje primerne 

drugačne pravljice, ki vsebujejo temo, primerno tej stopnji. Večina pedagogov meni, da je 

pravljica ključnega pomena pri vzgoji otrok. Z vplivom pravljice na otroka se ukvarja tudi 

psihoanalitik B. Bettelheim. Meni, da pravljice otroka zabavajo, a hkrati govorijo o njem 

samem ter tako pospešujejo razvoj njegove osebnosti.  

»Pravljice so edina književna oblika, ki otroka usmerja k odkrivanju lastne identitete 

in poklicanosti ter mu tudi pokaže, katere izkušnje potrebuje za nadaljnji razvoj 

značaja« (Bettelheim, 1999: 32).  

Pogosto pravljico zamenjujejo s povedko, z mitom in legendo. Za lažje razumevanje pravljice 

sem se odločila za primerjavo z drugimi literarnimi vrstami.  

Povedka po Lüthiju (2011) govori o: 

»(…) posebnem, nenavadnem dogodku, doživlja in vidi ga kot nekaj pomembnega in 

ga kot takega tudi opisuje. Poskuša pokazati povezave, ne daje pa dokončnih 

odgovorov« (str. 99).  

Med seboj so si te literarne vrste podobne in se dopolnjujejo, a med njimi obstajajo tudi 

bistvene razlike. Delo Lüthija temelji ravno na preučevanju podobnosti med literarnimi 

vrstami. Za povedko so značilni pomembni dogodki in osebe. Verjame v resničnost 

pripovedovanega. Drugačnega sveta ne tolmači, ob morebitni razlagi pa to stori na sprejemljiv 

način, v nasprotju z legendo, ki vsemu daje smisel in vse povezuje v skupno točko. Obe imata 

velik vpliv na čustva ljudi, a legenda stremi k razčiščevanju in utrjevanju. Podobnosti se 

kažejo tudi pri nastanku, saj obe nastajata med ljudmi, a legenda vsebuje kristijanizirane 

prvine. Povedka nam omogoča vprašanja, na drugi strani pa legenda daje odgovore. V 

primerjavi z legendo, ki razlaga in nam hoče biti v oporo, pravljica opušča potrebo po razlagi, 

ne interpretira in od nas ne zahteva nič (Lüthi, 2011).  

Po Proppu (2005) je mit:  

»(…) odgovor na vprašanja o stvarjenju in delovanju sveta, smislu življenja in silah, ki 

vladajo človekovi usodi, in temelji na nasprotjih med dobrim in zlim, minljivostjo in 

večnostjo, srečo in nesrečo« (Propp, 2005: 8). 

Mit in pravljica se med seboj povezujeta, a med njima obstajajo tudi bistvene razlike. B. 

Bettelheim (1999) razlaga povezavo med obema literarnima vrstama in pravi, da so se 
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nekatere pravljice razvile iz mitov, druge pa so bile vanje vključene, kar je vidno še danes, saj 

pogosto ni jasne meje med ljudsko pravljico in mitom. Bettelheim (1999) predstavi tudi 

razlike med njima. Mit nam tako kot pravljica govori v jeziku simbolov, ki predstavljajo 

nezavedno vsebino, hkrati pa nagovarjajo našo zavestno in nezavedno duševnost. Na 

simboličen način nam tako pokaže naše notranje konflikte in možnosti njihovega reševanja, a 

je to predstavljeno na nedostopen način, z vključevanjem božanskosti v podobi nadčloveških 

junakov, zato se nas ne dotakne tako kot pravljica.  

V svojem delu psihoanalitik B. Bettelheim (1999) predstavi še nekaj značilnosti pravljice ob 

primerjavi z mitom:  

− V obeh se pojavljajo iste tipične osebe in situacije ter nadnaravni dogodki, a so ti 

predstavljeni na različne načine.  

− Dogodki v mitu so veličastni, zbujajo grozo in se ne morejo zgoditi navadnim 

smrtnikom, nasprotno pa so v pravljici dogodki običajni, namenjeni tudi nam.  

− Pomembna razlika je tudi v koncu, saj je pri mitu pogosto tragičen, v pravljici pa 

zmeraj srečen. Tako bi lahko rekli, da je mit pesimističen, pravljica pa optimistična.  

− Značilnost mita je tudi konflikt med zahtevami jaza ter dejavnostmi, ki jih motivira 

ono (Bettelheim, 1999). 

Lüthi značilnosti pravljice predstavlja s primerjavo z drugimi literarnimi vrstami in podaja 

zaključek: 

»Pravljica pa vključuje motive, ki so se razvili v teh preprostih pripovednih formah, 

jih sublimira in jih spremeni v sestavne dele pripovedi. Posega na široko in lahko 

vsebuje mnogo epizod, kljub temu pa ostaja odločna« (Lüthi, 2011: 99).  

Po mnenju Lüthija pravljica zasenči vse druge literarne vrste, saj se njena funkcija ne 

razpozna takoj.  

5.1 KLASIFIKACIJA PRAVLJICE 

Klasifikacija pravljice je po V. J. Proppu ena od prvih stopenj znanstvenega opisa in je 

izredno pomembna, saj je  vsako nadaljnje preučevanje odvisno od ustreznosti klasifikacije. V 

svojem delu poda najbolj običajno delitev pravljic s čudežno vsebino, na realistične in 

živalske pravljice. Opozarja tudi na problem take delitve, saj se značilnosti med njimi 

prepletajo. Obstajajo številne delitve pravljice glede na kategorije, nastopajoče junake in 

motive, ki so jih predstavili različni avtorji. 

Wilhelm Wundt v delu Psihologija ljudstev predstavi delitev pravljice v sedem kategorij: 

mitološke pravljice – basni, čiste čudežne pravljice, biološke pravljice in basni, čiste živalske 

pravljice, pravljice o izvoru, šaljive pravljice in basni ter moralne basni. Kot je zapisal Propp, 

gre za veliko bogatejšo klasifikacijo, a zbuja pomisleke, saj izraz basen ni pojasnjen, ravno 

tako pa tudi pojem šaljiva ni ustrezen. Sprašuje se tudi, kakšna je razlika med čisto živalsko 

pravljico in moralno basnijo (Wundt v Propp in Propp, 2005).  

Omenila sem, da se pravljico lahko deli na kategorije, obstaja pa tudi delitev na sižeje. 

Volkov (1924) pravljice deli na sižeje. Fantastična pravljica tako pozna 15 sižejev: o tistih, ki 

so po nedolžnem preganjani, o junaku bedaku, o treh bratih, o tistih, ki se spopadajo z 

zmajem, o priskrbi nevest, o modri deklici, o zakletih ali začaranih, o nosilcu talismana, o 

imetniku čudežnih predmetov, o nezvesti ženi itd. Odkritje teh sižejev je nepojasnjeno, zato ta 

klasifikacija ni znanstvena in je zelo dvomljiva (Volkov v Propp, 2005).  
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Pri klasifikaciji moramo omeniti Anttija Aarneja, ki je s svojim seznamom in oštevilčenjem 

sižejev, ali kot jih sam poimenuje – tipov, izredno pripomogel k preučevanju pravljic. Vendar 

ima tudi ta seznam pomanjkljivosti, saj avtor ne priznava živalskih pravljic za pravljice v 

pravem pomenu besede, vprašljiv pa je tudi pojem anekdota. Velika pridobitev je tudi uvedba 

podkategorij. Aarne je čudežne pravljice razvrstil v podkategorije, ki vsebujejo naslednje 

kategorije: čudežni nasprotnik, čudežni mož, čudežna naloga, čudežni pomočnik, čudežni 

predmet, čudežna moč ali spretnost in drugi čudežni motivi (Propp, 2005). S knjigo »The 

Types of International Folktales: A Classification and Bibliography«, ki temelji na sistemu 

Anttija Aarneja in Stitha Thompsona, je Hans Jorg Uther seznam dopolnil in izpopolnil.   

5.1.1 Delitev pravljice 

Po Marjani Kobe (1987) pravljice delimo na:  

• ljudske pravljice, 

• klasične (umetne) pravljice, 

• sodobne pravljice oz. moderne, ki se delijo na kratke sodobne pravljice in fantastične 

pripovedi. 

5.1.2 Ljudska pravljica 

Ljudske pravljice sodijo med najstarejše in najbolj razširjene literarne žanre. Prenašale so se 

ustno in zato spreminjale ter prilagajale v podrobnostih. Prvi stik s pravljico ima otrok 

najpogosteje v družini, v kateri mu starši pravljico berejo ali pripovedujejo. Sama sem rada 

poslušala in brala ljudske pravljice in z njimi navduševala tudi druge.  

Po zaslugi poslušalcev, ki so bili precej svobodni pri izbiri in obdelavi teme pravljice, v njih 

ni manjkalo problemske tematike, kot so spolnost, nasilje in smrt (Bettelheim, 1999). Bruno 

Bettelheim je zapisal, da ljudske  pravljice izhajajo iz otrokovega dejanskega psihološkega in 

čustvenega stanja. O otrokovih notranjih stiskah pripoveduje na način, ki ga otrok nezavedno 

razume in mu ponuja primerne začasne in trajne rešitve problemov, ki otroka mučijo. Zaradi 

tega otroci v njih bolj uživajo kot v drugih pravljicah in so zato nepogrešljive pri vzgoji otrok. 

Značilnosti ljudske pravljice v Uri pravljic opredelijo Martina Šircelj, Marjana Kobe in 

Alenka Gerlović (1972:  17): 

• Podobe, liki in dogajanja so v ljudskih pravljicah skrbno izbrani, urejeni in med seboj 

povezani, 

• avtor je v pravljici neznan, 

• podobe in liki so vključeni v dogajanje,  

• je enodimenzionalna, 

• liki so črno-beli,  

• je časovno neomejena (pred davnimi časi), 

• značilen je optimizem (zlo je kaznovano, dobro nagrajeno),  

• v ljudski pravljici so značilne ponovitve elementov, ki dajejo poslušalcu zadoščenje 

izpolnitve,  

• ne upošteva razsežnosti med realnim in domišljijskim svetom,  

• ljudska pravljica resničnost stilizira (stvari imenuje in ne opisuje).  

Če povzamem, so ljudske pravljice nastajale med ljudmi in se ohranjale iz roda v rod. Ker so 

se prenašale ustno, so se skozi čas spreminjale. Zato ker ljudska pravljica izhaja iz človeškega 
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čustvenega stanja in zaradi svoje sporočilnosti, s katero omogoča trajne rešitve notranjih stisk 

ljudi, so še danes aktualne in zanimive.  

5.1.3 Klasična pravljica  

Klasične pravljice so nastale s preoblikovanjem ljudskih pravljic v skladu z moralnimi in 

drugimi zahtevam tedanjega časa. Preoblikovane pravljice naj bi bralce seznanjale z 

modrostmi, vrednotami in resnicami ter jih na tak način vzgajale. Pogosto starši in kasneje 

tudi vzgojitelji ter učitelji berejo pravljice bratov Grimm in H. C. Andersena,  kot so Grdi 

raček, Pepelka, Rdeča kapica, Sneguljčica … Uporaba klasičnih pravljic se z leti otrok 

spreminja, najpogosteje pri mlajših otrocih služijo kot sredstvo za »zabavo« otrok, kasneje pa 

z njimi  posredujejo različna sporočila, jih navdušujejo za pravljice in z njimi odgovarjajo na 

različna vprašanja otrok ter jih motivirajo za branje.   

S prilagoditvijo sta v 19. stoletju začela brata Grimm, ki danes veljata za najbolj znana 

predstavnika klasične pravljice. Njuna dela so znana po vsem svetu in so v otroštvu zasedala 

tudi naše knjižne police (Ilc v Bettelheim, 1999). 

Pogosto klasično pravljico zaradi njenega razvoja enačimo z ljudsko pravljico. D. Tancer 

Kajnih (1995) primerjavo umetne pravljice z ljudsko opredeli z naslednjimi besedami: 

»(…) termin pravljica najpogosteje in najbolj samoumevno enačimo z ljudsko 

pravljico. Tovrstna raba nikakor ni slovenska posebnost, ampak je zakoreninjena tudi 

v mednarodnem prostoru, saj zanjo obstajajo globlji razlogi: umetne pravljice so se 

nedvomno razvile iz bogate tisočletne tradicije ljudske pravljice, čeprav so se v svojem 

nekaj več kot 150-letnem razvoju tudi že močno oddaljile od tipičnih vzorcev 

priljubljenega in razširjenega ljudskega pripovedništva« (Tancer-Kajnih, 1995: 8). 

O razvoju in preoblikovanju ljudskih pravljic v klasične govori tudi Lüthi (2005): 

»Slogovno preoblikovanje Wilhelma Grimma je ustvarilo literarizirano pravljico, tako 

rekoč privzdignjeno pravljico, ki se jasno loči od svobodno izmišljene umetne 

pravljice. Ima pomembno funkcijo: zapolnjuje praznino, ki nastaja z usihanjem 

ustnega izročila, in je postala živa last otrok in odraslih« (str. 132).  

Pomembnosti in vpliva pravljic se je močno zavedal B. Bettelheim (1999), ki je za potrebe 

svoje raziskave preučeval manjše število ljudskih pravljic in izključil umetne pravljice, ki so 

po njegovem mnenju depresivne in pesimistične. Sam meni, da je pravljico potrebno brati in 

poslušati v njeni prvotni obliki, a ne poda pojasnila, kaj prvotna oblika je. 

»In tako se kmalu izkaže, da pomeni prvotna oblika isto kot klasična pravljica, ta pa 

spet ni nič drugega kot knjižna pravljica, za katero velja, da ima le malo skupnega z 

idealizirano ljudsko dediščino« (str. 435–436).   

B. Bettelheim svari, da danes večinoma nastajajo cenzurirane različice klasičnih knjižnih 

pravljic, ki so zgodovinsko, kulturno in ideološko cenzurirane različice ljudskih predlog.   

Raziskovalka mladinske književnosti M. Kobe (1999) poda definicijo klasične umetne 

pravljice. 

»Tako nam danes termin klasična umetna pravljica pomeni vzorec avtorske pravljice, 

ki se bodisi neposredno naslanja na model ljudske pravljice bodisi vztraja v tradiciji 
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izvornega vzorca avtorske pravljice iz 19. stol., predvsem tistih različic, ki se bolj ali 

manj odmikajo od modela ljudske pravljice« (Kobe, 1999: 5).  

Značilnosti klasične pravljice opredeli v svojem delu Dragica Haramija (2012: 17): 

• Klasična pravljica je po temi, motivu in svoji strukturi podobna ljudski, 

• postavljena je v sodobni čas,  

• pogosto ima standardizirane začetke (nekoč), 

• nastopajo pravljična bitja (škratje, palčki), 

• temeljni pravljični svet predstavljajo vaške pokrajine in gozdovi,  

• živali so poosebljene ali pa imajo nekatere antropomorfne lastnosti (živalim so 

pripisane človeške lastnosti). 

5.1.4 Sodobna pravljica 

Po klasični umetni pravljici je v prvi polovici 20. stoletja v ospredje prišla sodobna pravljica. 

Zametki sodobne pravljice segajo v 19. stoletje, k Andersenovi različici klasične umetne 

pravljice, ki se je povsem umaknil modelu ljudske pravljice (Haramija, 2012). 

Sodobno pravljico M. Kobe (1999) deli na kratko sodobno pravljico in fantastično pripoved.  

»(…) termin sodobna pravljica: prilastek »sodobna« opozarja na dejstvo, da je 

dogajanje v zgledih tega literarnega vzorca praviloma vpeto v sodobni prostor in čas« 

(Kobe, 1999: 5). 

Sodobna pravljica se od ljudske in nekaterih klasičnih pravljic razlikuje v 

dvodimenzionalnosti oz. dvoplastnosti dogajanja. M. Kobe je dogajanje v sodobni pravljici 

opredelila z naslednjimi besedami:  

»Dogajanje poteka na dveh ravneh: realni in irealni; značilna stalnica je vdor 

irealnih/iracionalnih/fantastičnih prvin v realni vsakdanjik glavnega otroškega 

literarnega lika, kar vzpostavi dve ravni dogajanja. Irealni svet je za otroški lik 

eksistencialno pomembnejši kot realnost. Irealna/iracionalna raven dogajanja 

omogoča razreševanje vsakršnih psihičnih stisk in problemov, ki jim otroški lik v 

realni vsakdanjosti ni kos« (Kobe, 1999: 7).  

Sodobna pravljica v nasprotju z ljudskimi pravljicami in nekaterimi klasičnimi umetnimi 

pravljicami, ki izvirajo iz ljudskih pravljic, ne moralizira. Avtorji v pravljicah izkazujejo 

veliko empatije do otroškega načina življenja in ga zagovarjajo.  

Po D. Haramiji (2012) so značilnosti sodobne pravljice naslednje:  

• Po strukturi, temi, motivih in književnih likih se sodobna pravljica zgleduje po ljudski 

in klasični umetni pravljici, 

• književni liki niso več tipi, temveč imajo individualiziran karakter, 

• v sodobni pravljici sta književni prostor in čas natančneje določena, 

• vključuje sodobne teme,  

• prikazane so sociološke spremembe, 

• pripovedovalec je v sodobni pravljici nevtralen (ne nagovarja bralca, osredotoča se na 

zgodbo samo). 
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Ljudska, klasična in sodobna pravljica se med seboj razlikujejo. Poleg dvodimenzionalnosti, 

ki je bistvena značilnost, po kateri se sodobna pravljica razlikuje od preostalih dveh, je 

posebnost tudi sporočilo pravljice. Sodobna pravljica ne moralizira in s svojim nesrečnim 

koncem ne zadovolji potrebe po varnosti otrok, zato je manj primerna za otrokov razvoj, na 

kar je opozoril tudi B. Bettelheim (1999).  

5.2 OBRAVNAVA PRAVLJICE PO RAZLIČNIH TEORETIČNIH PRISTOPIH 

Pravljica se je skozi čas razvijala in tako postala predmet raziskovanja cele vrste znanosti. Pri 

tem so nastali različni teoretični pristopi, ki se med seboj razlikujejo, a vseeno ohranjajo 

nekatere skupne značilnosti. Danes pravljico proučujejo slovstvene folkloristike in etnologije, 

psihologije ter literarne vede (Lüthi, 2005). 

»Folkloristika raziskuje pravljice kot kulturne in duhovne dokumente in opazuje 

njihovo vlogo v družbi. Psihologija ima pripovedi za izraz psiholoških procesov in 

raziskuje njihov vpliv na poslušalca ali bralca. Literarna veda poskuša določiti, kaj 

pravljico naredi pravljico; želi doumeti naravo žanra in tudi posamezne pripovedi in 

si zastavlja, tako kot folkloristika, še vprašanje o izvoru in zgodovini različnih tipov 

pravljice. Folkloristika se primarno zanima za funkcijo, biologijo tvorbe, psihologa 

pravljica zanima predvsem kot izraz potreb človekove duše, literarni teoretik pa se 

zanima za tvorbo samo in njeno mesto v svetu literature« (Lüthi, 2005: 129).  

M. M. Blažić (2014) predstavlja različne teoretične pristope pri obravnavi pravljice, njihove 

značilnosti ter avtorje: folkloristični (A. Aarne, S. Thompson, H. J. Uther), strukturalistični 

(V. Propp, A. J. Greimas), literarni (M. Lüthi), psihoanalitični (B. Bettelheim, C. Jung, M. L. 

von Franz), sociološki (J. Zipes), feministični (M. Tatar, M. Warner, C. P. Estes) in 

poststrukturalistični (M. Nikolajeva). 

Predstavnika folkloristične teorije sta finski znanstvenik Antti Aarne in Američan Stith 

Thompson, ki sta v 20. stoletju začela zbirati in raziskovati ljudske pravljice po vsem svetu. 

Odkrivala sta motive in podmotive, njun indeks je pozneje dopolnil Uther, ki se še danes 

imenuje ATU-sistem. K začetnicam so dodana še števila, ki predstavljajo motiv (Blažić, 

2014).  

Najpomembnejši predstavnik strukturalistične teorije je ruski folklorist Vladimir Jakovlevič 

Propp, ki je s svojim delom Morfologija pravljice postavil temelje za strukturalno-formalno 

analizo besedila. Ukvarjal se je z odkrivanjem spremenljivk in konstant ter določil 31 funkcij, 

ki so stalna sestavina pravljic in si sledijo v enakem zaporedju, a niso nujno prisotne v vsaki 

pravljici. Spremenljivke tako predstavljajo pravljične osebe, ki jih je razdelil v 7 arhetipskih 

vlog, njihove funkcije oziroma dejanja pa so stalna. Iz tega lahko sklepamo, da so v ljudskih 

pravljicah dejanja enaka, a jih izpolnjujejo različne nastopajoče osebe (Propp, 2005).  

»To strukturno shemo bi lahko imenovali tudi gramatika pravljice, saj predstavlja 

osnovno zgradbo ne le ruskih, ampak tudi drugih pravljic« (Propp, 2005: 6). 

Evropska pravljica je temeljno delo Maxa Lüthija (2005) in predstavlja neke vrste nasprotje 

strukturalistični teoriji V. Proppa. Z delom je postavil temelje teoriji pravljic in predstavlja 

edino literarnoteoretično analizo pravljic. Teoretično delo je tako temelj vsakemu 

znanstveniku, strokovnjaku in pedagogu, ki želi razumeti obliko in vsebino pravljice ter 

nadgraditi svoje znanje. Pri preučevanju evropskih pravljic se je osredotočal na podobnosti 

med njimi in zato posplošil njihove značilnosti. Tako je poudaril pet bistvenih značilnosti: 
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enodimenzionalnost, ploskovitost, abstraktni slog, izolacijo in univerzalno povezanost ter 

sublimacijo in vsevključenost (Blažić, 2014).  

Enodimenzionalnost pravljice je ključna. Onostranski svet se prepleta z realnim in nastopajoči 

liki nimajo občutka, da se pri srečanju z bitji iz onostranstva srečujejo s tujo dimenzijo. Za 

ploskovitost pravljice je značilna odsotnost stika književnih oseb s preteklostjo in 

prihodnostjo, torej manjka sama dimenzija časa. Nastopajočim poleg stika manjka tudi telesna 

in duhovna globina. Posledica zgoščenosti, s katero pravljica doseže ploskovitost, je 

pomanjkanje realizma. Abstraktni slog se v pravljici kaže s števili, zaporedji, ponavljanjem in 

različnimi obrazci ter na tak način pravljici da sijaj in določenost. Za pravljico sta pomembni 

tudi izolacija in univerzalna povezanost, ki se kažeta v odsotnosti čudenja, radovednosti in 

hrepenenja s stikom z bitji iz onostranstva. Zadnja značilnost je sublimacija in vsevključenost, 

s katero se pravljici omogoči sprejetje sveta, ki črpa motive iz vsakdanjega življenja in 

realističnih zgodb (Lüthi, 2005).  

Zanimanje za pravljico so začeli kazati tudi psihologi, kot sta Freud in Jung. Primerjali so 

pravljice s sanjami in s tem želeli prikazati, kakšne vrste nezavednega gradiva tvorijo podlago 

pravljici in v kakšni zvezi so s sanjami. Pravljice so ljudem zanimive, ker izražajo tisto, kar 

običajno ne more preiti v zavest. Njen izvor je tako v zavestnih in nezavednih vsebinah, ki jih 

je izoblikovala zavest. Kadar pravljica izpolnjuje zahteve zavestnega in nezavednega, jo ljudje 

radi berejo in poslušajo (Zalokar Divjak, 2002). Oba psihoanalitika sta bila zgled B. 

Bettelheimu (1999) in njegovi psihoanalitični teoriji na modelu ljudske pravljice. Avtor se je 

osredotočil na preučevanje modela ljudske pravljice, saj po njegovem mnenju otroku 

omogočajo podoživljanje in izživljanje negativnih čustev na simbolni ravni (Blažić, 2014). 

Sociološka teorija o pravljičnih memih Jacka Zipesa govori o memih oziroma motivih. Po 

njegovem mnenju jih je 50–75 in so osnovni ter enostavni, a je njihova interakcija 

kompleksna. Pogoj za njihovo širjenje so njihova relevantnost, ponovljivost in zapomljivost. 

Avtorja je zanimala predvsem moralna stran pravljic (Blažić, 2014).  

Feministična teorija obravnava vlogo spolov v pravljici. Njene predstavnice so M. Tatar, M. 

Warner, C. P. Estes, slednja je v delu »Ženske, ki tečejo z volkovi« analizirala arhetip divje 

ženske. Svojo teorijo je izoblikovala na podlagi Jungove arhetipske teorije in feministične 

teorije (Blažić, 2014).  

Strukturalistični pristop V. Proppa in psihoanalitično teorijo C. G. Junga združuje 

poststrukturalistična teorija, katere avtorica je Maria Nikolajeva. Osnovo teorije predstavlja 

strukturalistični pristop, na kateri temelji zgradba pripovedi, vsebino pa predstavlja arhetipska 

teorija Junga (Blažić, 2014).  

5.3 IZBIRA PRAVLJIC 

Anja Štefan je sodobna slovenska mladinska avtorica, ki se je rodila 2. 4. 1969, kar je tudi 

rojstni datum Hansa Christiana Andersena (1805). Predana je predvsem ljudski pripovedi, ki 

jo zbira in izbira, prireja in prevaja ter pripoveduje tako otrokom kot odraslim. Piše pesmi, 

slikopise, uganke in pravljice za otroke. Tudi v njenih avtorskih delih je mogoče zaznati 

ljudsko pripoved. Avtorica je aktivna na različnih področjih, tako že od leta 1998 vodi 

pripovedovalski festival Pravljice danes.  

V knjigi Za devetimi gorami je zbranih 54 slovenskih ljudskih pripovedi. Namen knjige je 

predstaviti izvirne ljudske pripovedi, ki so manj znane, a otroke nagovarjajo še danes. Knjiga 
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je motivno raznovrstna, živalske pravljice, ki so predstavljene na začetku, so primerne za 

najmlajše bralce, zatem sledijo daljše povedke in na koncu razvite čudežne pravljice, ki so 

primerne za starejše bralce. V knjigi je zapisana tudi spremna beseda avtorice, v kateri je 

predstavljeno dolgoletno delo ob nastajanju te zbirke. Anja Štefan je bila pri izbiri in 

oblikovanju pozorna na to, da zgodbe pritegnejo bralca s humorjem in napetostjo, da 

odslikavajo življenje ter so vsebinsko bogate. Pravljice je avtorica nekoliko priredila, a je 

spremenila zgolj obrobne podrobnosti, ki bi lahko v današnjem času povzročile nestrpnosti in 

privedle do nasilja in krutosti. Knjiga je obogatena z ilustracijami dveh avtorjev – Ančke 

Gošnik Godec in Zvonka Čoha, ki s svojo raznolikostjo zajameta celoten pravljični svet in ga 

skozi sliko predstavita (Jamnik, 2011).  

S pravljicami v zbirki lahko učencem prenesemo pomembna sporočila o tem, kako ravnati v 

življenju, za kaj se odločiti. Učenci s pomočjo literarnih likov prevzamejo določene vedenjske 

vzorce in ob srečnem koncu dobijo občutek varnosti, ki ustreza njihovemu optimizmu. V 

življenju se tako lažje spopadejo s svojimi stiskami, jih premagajo in zadovoljijo svojo 

potrebo po varnosti. Anja Štefan z zbirko ohranja folklorno dediščino in jo posreduje 

sodobnim bralcem.  

Pri izbiri pravljic Deklica brez rok, Sirotica in Te že vidim, te že vidim! sem bila zelo pozorna 

na temo in sporočilo, ki ga posredujejo, saj je bil moj namen, otrokom približati problemske 

tematike, jih spodbuditi, da se nanje odzovejo in podajo svoja mnenja ter občutke.  Predstavila 

sem jim ljudske pravljice, ki jih je zbrala Anja Štefan. Pravljice so se mi zdele primerne za 

učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, saj so prirejene otrokom, a hkrati ohranjajo 

elemente groze, strahu in sočutja. S pomočjo pravljic sem želela učence spodbuditi k 

razmišljanju o problemski tematiki, empatiji do junakov pravljice, sprejemanju drugačnosti 

ter reševanju težav.  

6 POMEN PRAVLJIC 

6.1 PSIHOLOŠKI POMEN PRAVLJICE 

Otroci se dandanes srečujejo z ogromno težavami, ki si jih zaradi različnih situacij ne upajo 

izreči in poiskati pomoč. Pravljice zadovoljujejo in bogatijo tako otroka kot odraslega. S 

pomočjo pravljice, ob katerih uživajo, se otroku lahko približamo in omilimo oz. rešimo 

stisko. Danes veliko staršev in učiteljev ne bere pravljic s problemsko tematiko oziroma 

menijo, da jih ni potrebno seznanjati s temami, ki v njih vzbujajo neprijetne občutke. Po 

njihovem mnenju naj bi otroku orisali le dobre plati zgodbe, toda ni tako.  

Eksistencialna stiska 

V svojem delu je B. Bettelheim zapisal, da današnja kultura rada prikriva človekove temne 

plati in poudarja svetlo plat življenja, kar je zmotno, saj življenje ni niti najmanj lahko in 

svetlo. S tem, ko se nezavedni del vključi v zavest in se s pomočjo domišljije, ki jo 

omogočajo tudi pravljice, predela, ne more škodovati otrokovi osebnosti in drugim. Otrok se 

v življenju mora boriti in spopadati s svojimi stiskami in problemi. Pravljice sporočajo ravno 

to, da se v življenju ni mogoče izogniti spopadanju s težavami, in če se jim postaviš po robu, 

kljub temu da so lahko nezaslužene, na koncu vse premagaš in zmagaš (Bettelheim, 1999).  

Avtor v delu opozori na to, kako zmotno je razmišljanje staršev, da morajo svoje otroke 

obvarovati pred zgodbami, ki se otrokom zdijo strašne. Otroci se ob boljši seznanitvi s tako 
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pravljico znebijo grozljivega vidika in kmalu začnejo prevladovati pomirjajoče lastnosti, saj 

se otrok s tesnobo uspešno sooči in jo premaga.  

Starši določenih tem, ki so vključene v pravljice in so po mnenju nekaterih tabujske (nasilje, 

smrt), pogosto ne berejo otrokom. Toda s tem, ko zanikajo otrokove želje in menijo, da je 

treba misli, ki po njihovem mnenju niso v skladu s splošno sprejetim, preprečiti, stremijo k 

nemogočemu in škodijo otroku. Pogosto pozabljajo na pomirjajoča sporočila, ki jih vsebujejo 

pravljice.  

»Kadar otroku prepovemo zgodbo, ki mu izrecno pripoveduje o tem, da tudi drugi 

gojijo podobne fantazije, v njem vzbujamo občutek, da si takšne reči zamišlja samo on. 

Zaradi tega postanejo njegove fantazije resnično grozljive. Po drugi strani pa nam 

spoznanje, da tudi drugi gojijo iste ali podobne fantazije, daje občutek, da smo del 

človeškega rodu, in pomirja naš strah, da so nas uničevalne misli porinile čez mejo 

splošno sprejetega« (Bettelheim, 1999: 177).  

Pravljice imajo nenadomestljiv pomen za normalen razvoj otrokove osebnosti. Psihologinja 

Charlotte Bühler (1991) je odnosu med ljudskimi pravljicami in otroško domišljijo za otrokov 

psihični razvoj pripisala tolikšno vlogo, da je obdobje od 4. do 10. leta poimenovala »doba 

pravljic«. V svoji raziskavi je iskala vzroke za otrokovo željo po pravljici. Zanimalo jo je, kaj 

pravljica daje otroku in na katere elemente v njej se domišljija opira. Ugotovila je, da imajo 

pri tem pomembno vlogo literarni liki, ki so poosebljeni, predvsem pa svet, ki je otroku blizu.  

Za otroka so v pravljici izredno pomembni literarni liki, ki imajo nadnaravne sposobnosti, s 

katerimi povzročajo napetost v zgodbi. Ob njihovem pojavu v zgodbi otrok pričakuje, da se 

bo zgodilo nekaj nenavadnega. Tipiziranje oseb po zakonu polarizacije zadovolji otrokovo 

zmožnost abstraktnega mišljenja na tej stopnji. Črno-beli literarni liki omogočajo otroku lažjo 

predstavo o eni pomembni lastnosti, ki je pri literarnem liku močno potencirana, zato se 

hitreje in enostavneje poistoveti z njo (Haramija, 2012). Delitev na dobre in slabe obstaja tudi 

v realnem svetu, a meje niso tako očitne. Med liki poteka boj, v katerem na koncu vedno 

zmaga dobri lik, ki se bojuje za pravičnost. Otrok tako dobi občutek, kaj pomeni dobro in kaj 

slabo ter da se slabo ravnanje ne obrestuje. Pogosto otroci izberejo literarni lik, ki je dober, saj 

ta na koncu zmaga, s tem se razvijajo v dobre osebe in gradijo svojo osebnost. Konec ustreza 

otrokovemu optimizmu, saj je srečen. Dobro premaga zlo, kar ustreza otrokovi potrebi po 

varnosti, po tem, da se kljub vsem težavam in oviram na koncu vzpostavi etično ravnovesje.  

Otroci izredno uživajo v posnemanju in oponašanju literarnih likov, h kateremu so podvrženi 

zaradi svojega načina razmišljanja, s katerim živalski svet in neživo naravo dojemajo za sebi 

enako. V svetu pravljic, ki je poln analogij, uživajo in se počutijo kot doma. Avtorica v svoji 

raziskavi poudarja z razvojno stopnjo pogojeno otrokovo potrebo po pravljici in domišljijo, 

kot stično točko med otroškim ter pravljičnim svetom. Domišljija ima za otrokov osebnostni 

razvoj izredno pomembno vlogo in ji moramo zato namenjati pozornost tudi v šoli. S 

pravljico lahko spodbujamo, razvijamo in bogatimo domišljijo pri otrocih (Šircelj, Kobe, 

Gerlovič, 1972).  

6.2 SOCIOLOŠKI POMEN PRAVLJICE 

Preden predstavim vpliv pravljice na socialni in čustveni razvoj otroka, bom povzela 

sociološko teorijo Jacka Zipesa.  J. Zipes je uvedel meme (tip/motiv), za katere meni, da so 

enostavni in osnovni, a je njihova interakcija kompleksa. Avtor jih opredeli kot enoto 

kulturnega prenosa, v obliki idej, zgodb, vezanih na pravljico, za katere so značilne 



Lazić, K. (2018). Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.  

22 

 

relevantnost, repetativnost in zapomnljivost, kar jim omogoča tudi širjenje in ohranjanje 

(Blažić, 2014).  

Po mnenju J. Zipesa se pravljice povezujejo z življenjem naših prednikov in interakcijo med 

ljudmi. Pravljice tudi danes pomembno vlivajo na socialni in čustveni razvoj otroka, saj 

predstavljajo nit, povezavo med otrokom in družino ter širšim družbenim okoljem (Zipes, 

2013). Starši so zelo pomembni pri socialnem razvoju otroka. S svojimi odzivi na otrokova 

čustva in vedenje, s pogovorom, poslušanjem ter branjem pravljic spodbujajo mišljenje in 

razvoj otroka. Za starše in učitelje je pomembno, da izberejo pravljice, ki so primerne 

otrokovi stopnji razvoja, in da vedo, kdaj ter kako jih lahko uporabijo (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2003).  

Pravljice nam pomagajo pri usmerjanju in določanju lastnega položaja v skupini, kar je 

bistveno za ustvarjanje uspešnega življenja. Pogosto nam posredujejo sporočila in pravila, ki 

nam pomagajo, da se lažje integriramo s skupino in okoljem. Za pravljico so značilni 

vsakdanji ljudje, ki premagajo ovire in dosežejo uspeh, zato se otroci z literarnimi liki lahko 

poistovetijo, postanejo uspešnejši v medosebnih odnosih, najdejo način, kako si lahko 

pomagajo, ter s srečnim koncem pridobijo občutek varnosti. Čudežna pomoč, ki nastopi v 

pravljici, predstavlja energijo in naš potencial, da postanemo uspešni z lastnim delom (Zipes, 

2004).  

Za mlajše otroke je značilen egocentrizem, zato imajo težave pri vživljanju in sprejemanju 

drugih. Z leti pa se otroci postopoma začnejo zavedati sebe in drugih ter svoje pripadnosti 

skupinam. Z vstopom v šolo nastopi sekundarna socializacija. Šola naj bi bila prijetna in 

otroku varna, pri tem imajo veliko vlogo učitelji, vrstniki in drugi, s katerimi se otroci 

srečujejo, zato ti predstavljajo glavne sekundarne dejavnike. Otrok se ob vstopu v šolo sreča z 

novimi pravili in ljudmi, pri tem se pokaže stopnja socializiranosti otroka (Ropret, 2011: 112–

113). Vključevanje pravljic v pouk tako predstavlja pomemben dejavnik socializacije, saj 

otroku na razumljiv in zabaven način posreduje pravila in norme, ki jih je potrebno usvojiti, 

da bi bil družbeno sprejet (Kucler, 2002).  

6.3 RAZVOJNI POMEN PRAVLJICE 

Pravljice so primerne za vsako razvojno stopnjo, a se razlikujejo po vsebini, zahtevnosti in 

sporočilnosti, ki mora biti primerna otrokovi razvojni stopnji.  

Recepcijski razvoj otroka se razvija sočasno z njegovim emocionalnim, kognitivnim, 

moralnim, socialnim in jezikovnim razvojem in je pogojen z osebnostnim razvojem. Otrokov 

recepcijski razvoj po Kordigel Aberšek, M. (2008), delimo na: 

»Senzomotorno obdobje, ki traja do konca prvega leta, obdobje otrokove praktične 

inteligence, ki traja do 2./3. leta, obdobje intuitivne inteligence, ki traja od 2./3. leta 

do 7./8. leta, obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij, ki traja od 7./8.  leta 

do 12. leta, in obdobje abstraktne inteligence, ki se začne po otrokovem 12. letu« 

(Kordigel Aberšek, 2008: 46). 

Obdobij recepcijskega razvoja je več, a sta za magistrsko nalogo pomembni obdobje 

intuitivne inteligence in obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij. Značilnosti obeh 

obdobij bom opisala v nadaljevanju. 

Obdobje intuitivne inteligence 
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Glede na otrokove recepcijske zmožnosti delimo obdobje na dve fazi: 

− obdobje egocentrične recepcije in 

− naivno pravljično obdobje. 

V obdobju egocentrične recepcije otrok zaznava besedilne signale, ki so mu blizu oz. imajo 

velike podobnosti z realnim svetom. Otrok se začne srečevati z literarnimi svetovi, ki jih 

delimo na realne in nerealne, domišljijske svetove. Svetova se razlikujeta po miselni shemi, ki 

je pri realnem svetu objektivna in pri domišljijskem subjektivna. Za objektivno miselno 

shemo so značilne zgodbe, ki vključujejo elemente iz realnega in naravnega okolja. 

Subjektivna miselna shema prav tako vključuje elemente resničnosti, a le v odnosu do 

lastnega jaza. Obe miselni shemi se razvijata vzporedno. Otroka v obdobju egocentrične 

recepcije bolj zanimajo dela, v katerih se spoznava, mu omogočajo široka vrata za 

identifikacijo, mu ponujajo možnost razmišljanja o svetu in njegovih pravilih.  

Opazovanje in doživljanje mladinskega literarnega besedila mu omogočata identifikacija in 

projekcija. Oba mehanizma sta pomembna za literarnoestetsko doživetje, saj omogočata 

povezovanje motivov literarnega besedila z lastnimi izkušnjami otroka in jih na tak način tudi 

vrednotita. Za otroka je pomembna identifikacija, saj mu omogoča, da prevzema vedenjske 

vzorce in sisteme veljavnih vrednost ter se tako prilagaja svetu, v katerem živi.  

Proces identifikacije 

Branje lastnih čustev je predpogoj za branje čustev drugih. Sočutno odzivanje na čustva 

drugih imenujemo identifikacija (Milivojević, 2009). Gre za psihološki mehanizem, s katerim 

se čustveno poistovetimo z drugo osebo in prevzamemo njene misli, čustvene odzive in 

osebnostne značilnosti (Fekonja in Kavčič, 2004).  

Metka Kordigel Aberšek je identifikacijo opredelila kot: 

»… postopek, s pomočjo katerega otrok ponotranja zahteve in vedenjske vzorce, 

norme in vrednote svoje okolice, seveda le, če jih posreduje oseba, ki jo ima otrok 

rad« (Kordigel Aberšek, 2008: 50).  

Pogosto literarni liki, ki nastopajo v pravljicah, predstavljajo le posamezne karakterne tipe in 

na tak način opravljajo funkcijo ključnega dražljaja, s katerim izzovejo reakcijo, ki je ne more 

noben drug dražljaj. Funkcijo ključnega dražljaja lahko opravlja literarni lik, ki ima jedrnato 

izoblikovan in izražen karakter in tako v bralcu vzbudi potrebo po posnemanju. Poleg 

ključnega dražljaja je potrebna še notranja pripravljenost bralca, s katero se iščejo možnosti, 

ki sprožijo reakcijo v otrokovi notranjosti. Da zadovoljimo ta pogoj, moramo izbrati 

književnost, ki zadovoljuje potrebe, značilne za določeno starost otroka, ter vsebuje 

problemsko tematiko, s katero se otrok srečuje v vsakdanjem življenju (Kordigel Aberšek, 

2008).  

Proces projekcije 

Ena izmed značilnosti pravljic so črno-beli literarni liki. Najpogosteje se otroci identificirajo z 

dobrimi literarnimi liki, ni pa nujno. Zaradi določenih stisk se identificirajo tudi z negativnimi 

liki in na tak način v notranjosti premagajo konflikt ter dosežejo trenutno olajšanje (Avsec in 

Rode, 2015). Z vključitvijo literarnih likov, ki so negativni, pravljice omogočajo otroku 

priložnost za projekcijo želja in občutkov, ki jih na drugi osebi potem lahko obsodi.  

M. Kordigel Aberšek (2008) projekcijo definira takole: 
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»Projekcija je postopek, ko človekov jaz projicira impulze, potisnjene v podzavest, na 

neko drugo osebo, da bi se potem lahko proti njim boril, jih skušal odstraniti ali jih 

vsaj glasno obsoditi« (Kordigel Aberšek, 2008: 49).  

Poznavanje psiholoških mehanizmov identifikacija in projekcija je za učitelja pomembno pri 

razumevanju, zakaj in kdaj otrok nekaj v besedilu razume in vrednoti.   

6.4 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI POMEN PRAVLJICE 

Pravljice ugodno vplivajo na socialno in čustveno kompetentnost otrok, zato je pomembno, da 

jo vključimo v pouk. Prek pravljic lahko govorimo in razpravljamo o socialnih, političnih in 

kulturnih problemih, ki se zrcalijo v njih. Uresničevanje vseh vzgojnih in učnih ciljev ter 

dejavnosti ni enostavno, saj so učitelji pogosto pod pritiski nadrejenih in staršev, ki od njih 

pričakujejo, da svoje delo opravljajo brezhibno, zato zaradi administrativnega dela pogosto 

zmanjka časa za dejavnosti, s katerimi otroke vzgajajo (Zipes, 2004). Zaradi pomanjkanja 

časa in vse več administrativnega dela se zmanjšuje vrednost vzgojnih dejavnosti. Pri tem se 

mi odpira vprašanje, zakaj, kako in kdaj uporabiti pravljico, s katero bi dosegli cilje in 

vzgojne namene.  

Otroci se z literarnimi liki v pravljici identificirajo in na tak način naučijo, kaj je dobro in kaj 

ne, saj dobro, ki premaga zlo, postane nagrajeno, zlo pa je kaznovano. Veliko lažje in hitreje 

se bodo učenci naučili primernega vedenja in resnice, ki sta predstavljena v pravljici, saj je 

identifikacija z literarnim likom tako močna, da z njim doživljajo dogodke ter se nanje 

odzivajo (Kucler, 2002).  

Z M. Kucler se strinja tudi M. Kordigel Aberšek (2008), ki pravi, da domišljijsko-čutne 

zaznave in poistovetenje z literarnimi liki omogočajo doživljanje situacij, ki so bodisi 

podobne bodisi nasprotne otrokovim izkušnjam. Prek identifikacije z literarnim likom se 

spremenijo vedenja in ravnanja ter čustvovanja otroka (Kordigel Aberšek, 2008). Otroci z 

identifikacijo literarnih likov prevzemajo različne vloge in rešujejo konflikte (Avsec in Rode, 

2015).  

Kako pomembna je pravljica za psihosocialni razvoj, B. Bettelheim pojasni z naslednjimi 

besedami: 

»Pravljica je zdravilna, ker otrok najde lastne rešitve s premišljevanjem o tem, kar 

zgodba, kot se zdi, posredno pripoveduje o njem in o njegovih notranjih konfliktih v 

nekem določenem obdobju njegovega življenja« (Bettelheim, 1999: 34).  

Na tak način pravljica vzgaja, ker pa izhaja iz ustnih izročil naših prednikov, hkrati uči o 

običajih in kulturi. Otroci se v pravljici srečujejo z vsakdanjim življenjem ljudi ter tako 

spoznavajo različne življenjske razmere.  

Pravljica hkrati vzgaja in poučuje, saj omogoča, da se otrok čustveno, socialno in moralno 

razvija, brez izključevanja in ocenjevanja. Bistveno pripomore k razvijanju osebnosti, na 

način, ki je otrokom blizu in ga razumejo. V pravljici zaradi enostavne delitve literarnih likov 

in jasnih sporočil otroci sprejemajo in razumejo svet okoli sebe.    
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7 BRANJE 

V učnem načrtu sta književni in jezikovni pouk opredeljena kot samostojni, a povezani 

področji, saj se pri obeh spodbujajo vse štiri sporazumevalne zmožnosti (branje, pisanje, 

poslušanje, govorjenje), ki so potrebne za sprejemanje in tvorjenje različnih besedil. Cilji pri 

književnem pouku so predvsem naravnani na sposobnost učencev branja, sprejemanja in 

interpretiranja besedila ter literarnega vrednotenja besedil (Erhartič in Štih, 2007).  

Za prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje so v učnem načrtu predpisane različne 

pravljice, ki naj bi ustrezale otrokovemu starostnemu in razvojnemu obdobju. Seznam pravljic 

za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje vsebuje ljudske in klasične umetne pravljice ter 

sodobne pravljice tako slovenskih kot tujih avtorjev. Za prvi razred so predpisane naslednje 

pravljice: Kdo je napravil Vidku srajčico, Maček Muri, Mojca Pokrajculja, Muca Copatarica, 

Rdeča kapica in Sneguljčica. V drugem razredu učenci obravnavajo pravljice, kot so Pepelka, 

Sovica Oka, Šivilja in škarjice ter Trnuljčica. Učenci tretjega razreda pa po učnem načrtu 

berejo naslednje pravljice: Cesarjeva nova oblačila, Grdi raček, Kosovirja na leteči žlici, 

Pekarna Mišmaš itn.  

Ob pregledovanju učnega načrta je bilo opaziti, da se nekateri avtorji, npr. J. in W. Grimm, H. 

C. Andersen, E. Peroci, S. Makarovič, in njihova dela pojavljajo v dveh različnih razredih, kar 

se zdi smiselno, saj bralec ob večkratnem branju istega besedila pri različni starosti drugače, 

kompleksnejše razume besedilo in ga literarnoestetsko doživlja.  

Branje je ena izmed temeljnih komunikacijskih dejavnosti, v kateri bralec sprejema sporočilo 

besedila. Gre za zapleten večstopenjski proces, ki lahko poteka zgolj, če sta koda bralca in 

koda besedila usklajeni.   

Poznamo več načinov branja, a preden se učenec loti katerega izmed načinov, mora imeti 

usvojeno tehniko branja, ki je ustrezna njegovi starostni in razvojni stopnji ter socialnemu 

okolju (Erhartič in Štih, 2007).   

7.1 RAZVOJ BRALCA 

Eden izmed glavnih ciljev književnega pouka je branje. Za učitelja v šoli je pomembno, da 

pozna razvojne stopnje in sposobni otroka, saj le tako lahko razvija sposobnost sprejemanja. 

Razvoj bralca poteka skozi različne nivoje bralnega razumevanja raznolikih besedil in 

oblikovanja ter uporabe strategij na določenih nivojih. Po Appleyardu razvrstimo bralne 

strategije glede na nivoje: 

• branje in učenje z razumevanjem,  

• analitično in kritično branje, 

• branje z analizo in sintezo (Appleyard v Erhartič in Štih, 2007: 129). 

Appleyard razvoj bralca predstavi skozi pet vlog, ki jih bralec prevzema, to so: 

− igrivi bralec, 

− bralec kot junak ali junakinja,  

− razmišljujoči bralec,  

− bralec interpret ali interpretativni bralec,  

− pragmatični bralec (Blažić, 2011: 22–24).  
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Za učitelja prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je predvsem pomembno obdobje bralec 

kot junak ali junakinja. Pri pouku književnosti naj bi učitelj izbiral kakovostno literaturo, ki je 

primerna razvojni stopnji otroka in naj bi mu omogočala možnost identifikacije z literarnimi 

liki. Otroci se v tem obdobju zgledujejo po glavnih literarnih likih, predstavljajo jim vzor in 

identifikacijo, branje se tako močno dotika otrokove identitete. Učitelj mora z branjem 

spodbuditi proces identifikacije, ki je značilen za otroka v prvem triletju, tako da bi ta 

premagal strah in poiskal rešitve svojih stisk. Učenci imajo potrebo po pozitivni samopodobi, 

ki jo lažje  uresničijo skozi fantastični svet, v katerem se poistovetijo z literarnim likom in se 

izpopolnjeni vrnejo v realni svet (Blažić, 2011).   

7.2 BRANJE UMETNOSTNIH BESEDIL 

Pravljice v šoli uporabljamo v različne pedagoške namene, a naš osnovni cilj naj bi bil 

literarno vzgojen. Pri otroku si prizadevamo ob pravljici vzbuditi estetsko doživetje. Otroci so 

od 5. do 10. leta zmožni estetskega doživetja pravljic, zato moramo otroku omogočati stik s 

pravljico tudi v šoli (Šircelj, Kobe, Gerlović, 1972).  

Z branjem pri književni vzgoji ohranjamo in razvijamo naklonjenost do literature. Pri mlajših 

otrocih je pogostejša želja po večkratnem branju iste pravljice, kar je potrebno razumeti kot 

izraženo potrebo po literarnoestetskem, ki izvira iz srečanja z znanim. Otrokom je tako 

pravljica ob ponovnem branju vedno lepša.  

Pri pouku književnosti je pomembno, da učitelj obravnavano besedilo večkrat prebere, saj ob 

prvem poslušanju otroci ostanejo brez miselne energije, s katero bi lahko sestavili svoje 

domišljijskočutne podobe o književnih osebah, dogajalnem prostoru in drugem. Ob drugem 

poslušanju otrok že lahko ustvari domišljijskočutne zaznave o pravljičnem svetu. Z vsakim 

nadaljnjim branjem pa si že ustvarjene predstave prikliče v spomin in dopolni pravljično 

dogajanje (Kordigel Aberšek in Saksida, 2001).  

Branje pravljic daje otroku možnost umika iz realnega sveta in iskanje rešitve za nastale 

notranje konflikte, ki ga ovirajo v življenju.  

7.3 GLASNO IN TIHO BRANJE 

Oba načina branja sta izredno pomembna v našem življenju. Večino časa se poslužujemo 

tihega branja, glasno branje je v ospredju v začetku našega življenja in razvoja. Danes ima 

tako tiho branje večji pomen kot glasno. Pri branju umetnostnih besedil lahko opazimo, da je 

glasno branje redkost, pogosto jih beremo tiho. Učitelj je eden izmed poklicev, ki umetnostna 

besedila v šoli bere glasno.  

S tihim branjem, usmerjenim k ukvarjanju z literarnim besedilom, sta omogočena boljše 

literarnoestetsko doživljanje in večja bralna sposobnost učencev. Poleg spodbud za 

doživljanje besedila in pridobivanje informacij je tiho branje obvezna predpriprava na glasno 

branje, zato mu moramo v šoli nameniti pozornost in ga pri učencih tudi usvojiti.  

Pri pouku književnosti je glasno branje umetnostnih besedil večinoma interpretativno. V 

ospredju je predvsem čustveno doživljanje besedila s strani učitelja in učenca, obenem pa 

navaja učence na aktivno poslušanje. Glasno branje je potrebno, če želi otrok pridobiti čim 

večjo bralno pismenost in se je nanj potrebno tudi pripraviti, v nasprotnem primeru ni 

produktivno in ne sovpada s cilji literarne vzgoje. Otrokovo glasno branje naj bi bilo izrazno, 

kar pomeni, da otrok prebrano razume in je to sposoben tudi pokazati (Kordigel Aberšek, 

2008).  



Lazić, K. (2018). Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.  

27 

 

Glasno izrazno branje otrok doseže skozi tri stopnje: 

1. stopnja:  

− Otroci želijo samostojno prebrati slikanice ali besedila, ki jih zaradi večkratnega 

poslušanja znajo že na pamet. 

2. stopnja:  

− Literarno besedilo berejo po poslušanju, 

− neznano krajše besedilo tiho preberejo, 

− berejo naglas po pripravi nanj. 

3. stopnja: 

− Neznana umetnostna besedila berejo poltiho in tiho, 

− z zbranostjo berejo daljša besedila, 

− po pripravi glasno berejo in prebrano tudi razumejo. 

Opisane stopnje si pri vseh otrocih sledijo v enakem vrstnem redu (Kordigel Aberšek, 2008: 

191). 

7.4 FAZE ŠOLSKE INTERPRETACIJE 

S fazami šolske interpretacije omogočimo trajnejše pomnjenje informaciji, ki jih pridobimo. 

Ob učiteljevi spodbudi učenec literarno besedilo doživlja, razume in vrednoti ter tako razvija 

bralne sposobnosti. Šolska interpretacija poteka po stopnjah, ki so: 

1. doživljajsko-spoznavna motivacija, 

2. napoved besedila, 

3. umestitev in interpretativno branje, 

4. premor po branju, 

5. izražanje doživetij, 

6. analiza, sinteza in vrednotenje, 

7. ponovno branje z novimi nalogami (Krakar Vogel, 2004).  

Stopnje naj bi si pri izvedbi sledile, a lahko zaporedje prilagajamo razvojni in starostni stopnji 

otrok, njihovim željam ter besedilu. Stopnje so lahko različno dolge in ni nujno, da vključimo 

vse. V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na motivacijo in interpretativno branje, ki 

sta pri fazah šolske interpretacije zelo pomembna in se je zato treba ustrezno pripraviti.  

7.5 INTERPRETATIVNO BRANJE 

Posebna oblika glasnega branja, ki je primerna predvsem za branje umetnostih besedil, je 

interpretativno branje. Gre za čustveno izrazno, glasno in semantično ustrezno branje, ki je pri 

pouku književnosti izrednega pomena, saj je njegov namen spodbujanje estetskega doživljanja 

pri otrocih. Z branjem starši in učitelji aktivirajo doživljajsko poslušanje in povečajo 

zanimanje za književnost (Krakar Vogel, 2004).  

Kako pomembno je interpretativno branje pri poučevanju mladinske književnosti, opozarja 

tudi M. Kordigel (1994).  



Lazić, K. (2018). Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.  

28 

 

 »Interpretacijsko branje je trenutek, ko morajo otroci ugledati literarno delo v vsem 

bogastvu njegove spoznavne, estetske in etične strukturiranosti, trenutek, ko je stik z 

literarnim delom vir estetskega ugodja, trenutek, ko lahko govorimo o polnem 

literarnoestetskem doživetju v okviru otrokovih kompetenc« (Kordigel, 1994: 175). 

Vključevanje interpretativnega branja v pouk omogoča produktiven dialog med bralcem in 

besedilom. Učiteljevo interpretativno branje izhaja iz sporočilnosti in oblikovanosti besedila. 

Z neustreznim branjem pri otroku oviramo globlje doživljanje besedila, zato se moramo 

ustrezno pripraviti in pri tem upoštevati sporočilnost ter ustrezno oblikovanost slušnega 

gradiva, ki jo po Toporišiču (1984) tvorijo naslednji pojavi: 

1. strnjenost oziroma razčlenjenost s premori, 

2. jakostna izoblikovanost posameznih s premori razčlenjenih delov besedila, 

3. podoba tonskega poteka v delih besedila,  

4. relativna višinska lega tonskih potekov,  

5. relativna dolžina trajanja posameznih enot besedila, 

6. tipična obarvanost glasovja (Toporišič, 1984). 

Za uspešno interpretativno branje se mora bralec zavedati tudi vidnih nebesednih 

spremljevalcev. K. Podbevšek (1995) nebesedne spremljevalce razdeli na: 

− gestiko 

− mimiko, 

− očesni stik in 

− psihično vez z občinstvom. 

Danes velikokrat prihaja do neustreznega interpretativnega branja, s katerim učitelji vsiljujejo 

svojo interpretacijo ali pa so pri branju preveč čustveno zavzeti in s tem spodbudijo nasprotne 

učinke pri poslušalcih (Krakar Vogel, 2004). Da bi se izognili tem problemom, je potrebna 

ustrezna priprava na interpretativno branje. Glede na to, katero literarno zvrst učitelj bere, 

mora biti pozoren na različne prvine, kot so: izreka, glasnost in hitrost branja, naglaševanje, 

intonacija, premori, rime, tempo, ritem in glasovna barva. Pri slednjem učitelj ne sme 

pretiravati in očitno odstopati od lastne barve glasu in registra, saj s tem lahko povzroči 

nasproten učinek pri poslušalcu, kot je recimo posmeh. Učitelj naj bi z glasom predstavil 

značaje literarnih likov. Pomembno je, da je izreka jasna, primerno glasna ter hitra, le tako je 

lahko interpretativno branje učinkovito. Hitrost branja je odvisna od vzdušja, ki se pojavlja v 

zgodbi, ter značaja dogajanja, a lahko prehitro branje pri učencih povzroči nejasne predstave o 

poteku dogajanja (Šircelj, Kobe, Gerlovič, 1972). Pretiho ali preglasno, nerazločno, 

prepočasno ali prehitro branje predstavlja motnjo za poslušalca in mu onemogoča aktivno 

poslušanje (Podbevšek, 1998). Pozorni moramo biti tudi na ugoden položaj učencev v 

razredu, saj v nasprotnem otežujemo sprejemanje besedila. Med branjem moramo paziti na 

moteče dejavnike in jih, kolikor je to mogoče, odstraniti. Za večjo polnost in jakost estetskega 

doživljanja je bolje, da učenci ne spremljajo besedila med branjem.  

Pri izvedbi interpretativnega branja so pomembni tudi vidni nebesedni spremljevalci. Paziti 

moramo na telesno držo in sproščenost ter splošno urejenost. Zunanji videz in obleka sta 

pomembna, saj naredita prvi vtis. Z videzom pokažemo odnos do sebe in poslušalcev.  

Z napredkom tehnologije se danes v šolah pogosto uporabljajo različni zvočni posnetki, ki 

olajšajo delo učitelja, a nikakor ne morejo nadomestiti interpretativnega branja, kvečjemu 

zmanjšajo intenzivno doživljanje prebranega (Ilić v Saksida, 1994).  



Lazić, K. (2018). Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.  

29 

 

Otroci poslušajo pravljico z zanimanjem, a pogosto ne dobijo priložnosti za čustven premor, 

ki sledi po branju ali drugačne odzive nanjo. Zato je pomembno, da otrokom po 

interpretativnem branju namenimo dovolj časa, da o zgodbi premislijo, se vanjo potopijo, o 

njej govorijo, saj s tem veliko prispevamo k čustvenemu in intelektualnemu razvoju. B. 

Bettelheim (1999) opozarja tudi na ilustracije v pravljicah, ki so po njegovem mnenju prej 

moteče kot koristne. Brez poseganja ilustratorjev v našo domišljijo postane doživljanje 

zgodbe veliko bolj osebno doživetje.  

7.6 BRANJE PROBLEMSKE LITERATURE 

Kadar govorimo o otroštvu, ne moremo mimo izbora ustrezne literature, ta naj bi bila 

primerna razvojni stopnji otroka, saj je zanj v otroštvu značilen egocentrizem, kar književnost 

omejuje na svet, ki je otroku blizu. Vsako odstopanje od omejitev bi porušilo odrasle 

predpostavke o otroštvu. 

Omejenost naših miselnih predstav o otroštvu proizvaja cenzuro. Prisotna je v stališčih  

pedagoških delavcev, avtorjev in staršev, ki otrokom ne omogočajo branja knjig s problemsko 

tematiko ali pa je po njihovem mnenju prezahtevna (Saksida, 2001).  

7.6.1 Tabu v mladinski književnosti  

Otroci si želijo spoznati svet okoli sebe in ga razumeti, zato morajo vse, kar vidijo, slišijo in 

čutijo, poimenovati. Za srednje otroštvo je značilno obdobje spraševanja, v katerem otroci 

postavljajo vprašanja brez meja. Velikokrat starši na vprašanja, ki so po njihovem mnenju 

neprimerna, ne podajo odgovora ali pa je njihov odgovor skop. Tako v šoli kot doma se 

moramo na vprašanja otrok odzvati, če česa ne vemo, se pozanimamo. Otrok na tak način 

spozna, da si znanje pridobivamo vse življenje. Kako bomo odgovorili na postavljeno 

vprašanje, je pomembno, saj smo dolgo časa mi zgled otrokom, z odgovorom razkrivamo 

svoje mnenje, zato mora ustrezati ravni vprašanja. Zavedati se moramo, da nas otroci 

opazujejo in odgovore pridobivajo tudi iz naših nebesednih spremljevalcev, kot so obrazna 

mimika, kretnje rok, pogledi itn. Vloga učitelja je tako še kako pomembna za nadaljnji razvoj 

otroka, ki ves čas posnema in razkriva svet okoli sebe.  

Otroci se med seboj razlikujejo in postavljajo različna vprašanja, nekateri več, drugi manj. 

Zavedati se moramo, da otroke zanimajo vprašanja o bivanju in naša ravnanja v določenih 

situacijah, a se moramo na taka vprašanja pripraviti, če želimo dati ustrezne odgovore. Odrasli 

moramo biti do vprašanj otrok naklonjeni, da se ne bi naš strah in sram prenesla na otroka. 

Problemske teme, kot so spolnost, smrt in družina, vzbujajo v odraslih neprijetne občutke, 

pogosto so odgovori na vprašanja otrok o omenjenih temah zelo skromni ali pa uporabijo laži. 

Predvsem se pojavi težava, ker za razlago problemskih tem primanjkuje otrokom primernih 

izrazov. Odrasli morajo zbrati pogum in odgovoriti na vprašanja, saj brez odgovora zanikajo 

obstoj stvari (Schuster-Brink, 1994).   

Velikokrat odrasli postavijo mejo, kdaj otroška radovednost za njih postane neprijetna. 

Težave nastanejo, kadar se otroška vprašanja dotaknejo tabujev.  

I. Saksida opredeli tabu z naslednjimi besedami: 

»Tabu izhaja iz nasprotja med tem, kar odrasli od otroka pričakujejo, in tem, kar 

»otrok« (v stvarnosti dejansko, v književnosti pa seveda zgolj kot domišljijska tvorba) 

izreka in česar bi od njega »ne pričakovali« (Saksida, 2001: 5). 
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Otroštvo je iz perspektive odraslih ranljivo, nedolžno, milo in zato naj ne bi bilo primerno, da 

se ga izpostavlja neprimernim temam, ob katerih bi lahko otroci doživeli travmo in jim s tem 

odvzeli pravico do otroštva. Vsekakor je potrebno poleg pozitivnih plati življenja otroke 

navajati tudi na spoprijemanje z negativni platmi, saj nam življenje ponuja oboje. Strah, da 

otroci ne bi razumeli usodnih pojavov, kot sta smrt in rojstvo, je odveč, otroci namreč 

sprejmejo in razumejo pojave, če imajo odrasli ustrezen odnos in znajo otroke na taka stanja 

pripraviti (Zalokar Divjak, 2002). Za otroško obdobje je značilno posnemanje, zato 

književnost s svojo vsebino in literarnimi liki, s katerimi se otroci identificirajo ter 

prevzamejo različne vedenjske vzorce, vzgaja.  

V književnosti tabu predstavlja vsebinsko in izrazno prvino, to pomeni, da ga lahko zasledimo 

pri izboru besed ali pri sami temi. Izrazni tabu preseneti bralca z besedami, ki so slabšalne, 

vulgarne, neprimerne za besedilo. Pri vsebinskem tabuju se ta pojavlja na ravni teme, kot so 

smrt, nasilje, družina (Saksida, 2001).  

8 TIPI MOTIVACIJ 

Motivacija je pri pouku književnosti nepogrešljiv element, saj z različnimi oblikami 

motivacije pripravljamo otroka na literarnoestetsko doživljanje. Pri motiviranju otrok na 

poslušanje besedila moramo poleg izbire besedila paziti tudi na razvojno stopnjo otrok. Za 

ustrezno izbiro motivacije mora učitelj dobro poznati besedilo, ki ga bere učencem, 

osebnostne značilnosti in otrokove recepcijske zmožnosti ter predhodne izkušnje (Kordigel 

Aberšek, 2008). Za kateri tip motivacije se bomo odločili, vpliva tudi vloga dogodkov v 

besedilu (Saksida, 1994).  

Didaktika mladinske književnosti deli motivacijo na tri večje skupine, in sicer:  

• jezikovno, 

• nejezikovno in  

• kombinirano. 

Tipi motivacij se med seboj razlikujejo v vrsti znakov, ki prevladujejo pri določenem tipu. 

Otrok sistem diferenciranih znakov potrebuje, da lahko izrazi svoje želje in doživljanja ter 

sprejema navodila in pravila družbenega okolja. Na podlagi znakov uporabljamo za 

razmišljanje in sporazumevanje o stvareh pri jezikovnih motivacijah jezikovna sredstva, pri 

nejezikovnih sporočila risb, zvokov in giba ter pri kombiniranih motivacijah kombinacijo 

jezika in sporočila risb, zvokov in giba (Kordigel Aberšek, 2008). 

8.1 NEJEZIKOVNE MOTIVACIJE 

Metka Kordigel Aberšek (2008) med nejezikovne motivacije uvršča:  

• zvokovne/glasbene, 

• gibalne in 

• likovne. 

V predjezikovni in zgodnji fazi otrokovega razvoja prevladujejo nejezikovne motivacije. 

Diferencirane znake otrok uporablja zato, da bi razmišljal in razumel svet okoli sebe ter lahko 

bil njegov del, preden usvoji jezik in razmišlja zgolj z njim. Ljudje pa tudi, ko usvojimo jezik, 

kmalu ugotovimo, da ta ni dovolj v vsakdanjem življenju. Obstajajo namreč stvari, ki jih samo 

z jezikom ne moremo izpovedati. Učitelji že pri govoru in branju uporabljamo vrsto gibov in 

različno jakost glasov, da povemo dodatne informacije ali poudarimo stvari, ki so za otroka 
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pomembne. Nejezikovne motivacije so pri branju mladinske književnosti tako pomembne in 

uporabne, saj če otrok česa ne more izraziti jezikovno, lahko to stori prek nejezikovne 

govorice in izrazi literarnoestetsko doživetje (Kordigel Aberšek, 2008).   

V nadaljevanju bom natančneje opisala glasbene/zvokovne in gibalne motivacije, ki sem jih 

uporabila tudi pri svojih urah književnega pouka.  

Zvokovne motivacije 

Glasbene motivacije natančneje delimo še na glasbene motivacije, ki so povezane z 

zaznavanjem glasbe in njenega sporočila, ter zvokovne motivacije, s katerimi zaznavamo 

šume, zvoke in zvočne plati jezika (Kordigel Aberšek, 2008).  

V šoli je sposobnost poslušanja ključnega pomena za doživljanje literature in je tesno 

povezana z zaznavanjem zvoka. Sposobnost poslušanja je pomembna tudi za fonološko 

zavedanje, ki vpliva na opismenjevanje otrok. S poslušanjem lahko otrok zazna in prepozna 

književno vrsto, značaje literarnih likov in njihovo razpoloženje ter pripomore k razvijanju 

sposobnosti za domišljijskočutne predstave oseb, prostora in dogajanja. Učitelj pri 

interpretativnem branju prilagodi način in glasnost govora, prek katerega otroci prepoznajo 

literarne like in njihove značilnosti, jih posnemajo ter se tako enostavneje vživijo vanje. 

Glasbene motivacije  

Glasbeno doživetje, iz katerega izpeljemo občutje in ga dopolnimo z domišljijskočutnimi 

predstavami, ki so jih otroci dobili s predhodnimi izkušnjami, imenujemo glasbene motivacije 

(Kordigel Aberšek, 2008).  

8.1.1 Gibalne motivacije  

Motivacije so sestavni del faze šolske interpretacije, s katerimi otroka seznanimo z besedilom 

in ga pripravimo na literarnoestetsko doživetje. Pogosto jih kombiniramo z različnimi 

jezikovnimi motivacijami. Gibalne motivacije delimo na dva tipa:  

− opazovanje in posnemanje obrazne mimike ter 

− opazovanje govorice telesa. 

V šoli se ta tip motivacije uporablja predvsem, kadar želimo pozornost otrok usmeriti na 

značaje in razpoloženje literarnih likov. Pri mlajših otrocih nastopi težava, ker težko 

zaznavajo čustva literarnih likov in jih zato tudi ne morejo podoživljati in razumeti. Pri pouku 

je zato potrebno nazorno povedati in prikazati ravnanja in doživljanja nastopajočih, da bi 

dosegli otrokovo razumevanje in spodbudili njihovo empatijo do literarnih likov (Kordigel 

Aberšek, 2008). 

8.2 KOMBINIRANE JEZIKOVNE IN NEJEZIKOVNE MOTIVACIJE 

Igra vlog, s katero otrokom omogočamo, da razmišlja o stvareh, o katerih zgolj z jezikom ne 

bi mogel in katere rezultat je večje in globlje razumevanje, uvrščamo med kombinirane 

motivacije. Pogosto jo pri pouku kombiniramo z drugimi oblikami motivacije (Kordigel 

Aberšek, 2008).  

Uporaba igre vlog in dramatizacije pri pouku ima pozitivne učinke za učenca. Ob igri ta 

sprejema jezikovno sporočilo in sporočila, ki jih nosijo manj pomembni diferencirani znaki 

(govorica telesa, slik …). Učencem omogoča, da razmišljajo o stvareh, o katerih samo z 
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jezikom ne bi mogli. Posledično učenci razumejo več in bolje. Pogosto se dramatizacija in 

igra vlog uporabljata z eno izmed izkušenjskih motivacij.  

8.3 JEZIKOVNE MOTIVACIJE  

Pri pouku književnosti učitelji za napovedovanje literarnega dela, podajanje navodil in branje 

uporabljajo jezikovne motivacije. Zaradi različnih potreb otrok, literarnih besedil in okoliščin 

so se pojavile potrebe tudi po drugih motivacijah, s katerimi otrokom približamo literaturo in 

jih pripeljemo do cilja. Jezikovne motivacije tako pogosto kombiniramo z nejezikovnimi. 

Jezikovne motivacije delimo na dve večji skupini: 

• domišljijske in 

• izkušenjske. 

Obe vrsti motivacije otroke pripravljata na srečanje z literaturo in sta usmerjeni v 

senzibilizacijo otrok za srečanje z literarnim svetom. Kljub temu pa sta si med seboj tudi 

različni. Domišljijska motivacija spodbuja odmik otrok od realnega sveta in ga usmerja k 

novim, domišljijskim in subjektivnim svetovom. Za izkušenjske motivacije je značilna 

usmerjenost v osveževanje spomina na slike, dogodke, ki so jih otroci izkusili s pomočjo 

estetskih doživetij, v realnem ali domišljijskem svetu (Kordigel Aberšek, 2008).  

Kadar je realnost dolgočasna, neprijetna, utesnjena in preobremenjena s težavami, ljudje 

aktivirajo domišljijo, ki je ključna pri domišljijski motivaciji. Avtorica navaja tri tipe 

domišljijske motivacije, in sicer besedne, predstavne in zgodbenopredstavne, ki se med seboj 

prepletajo. Besedne motivacije usmerjajo pozornost otroka v domišljijsko igro z besedami. 

Predstavne motivacije temeljijo na trditvah in so večinoma nadgradnja besednim. Z 

zgodbenopredstavnimi motivacijami pri učencih spodbujamo ustvarjanje kompleksnejših 

domišljijskih svetov in njihovih doživetij v teh posebnih tipih domišljijskih svetov (Kordigel 

Aberšek, 2008).  

8.3.1 Domišljijske motivacije  

Besedne motivacije 

Med besedne motivacije sodijo:  

− igra dveh besed, 

− daljšanje besed, 

− kovačnica besed, 

− nesmisli, 

− asociacije, asociogrami, 

− primerjave in 

− raziskovanje pomena besede. 

Z vsemi dejavnostmi spodbujamo domišljijo otrok, jih pripravljamo na srečanje z literarnim 

besedilom ter popestrimo pouk (Kordigel Aberšek, 2008).  

8.3.2 Predstavne motivacije  

S predstavnimi motivacijami oblikujemo otrokove predstave, ki so povezane s poetiziranimi 

svetovi, primernimi za stik z literarnim besedilom. Delimo jih na dva tipa:  
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− motivacije z ustvarjanjem domišljijskega sveta in 

− motivacije z ustvarjanjem domišljijskih podob (Kordigel Aberšek, 2008). 

8.3.3 Zgodbenopredstavne motivacije  

Predstavljajo zadnji korak pri dejavnostih, s katerimi pripravljamo in spodbujamo otroke na 

srečanje z besedilom. Delimo jih na tri tipe:  

− zgodbenopredstavne motivacije Kaj bi bilo, če …, 

− fantastične zgodbenopredstavne motivacije in 

− pravljične zgodbenopredstavne motivacije (Kordigel Aberšek, 2008). 

8.3.4 Izkušenjske motivacije  

Izkušenjske motivacije poudarjajo tisti del recepcijske zmožnosti otroka, s katerim bo otrok 

izkušnje prebranega, poslušanega ali gledanega dela povezal s svojimi realnimi izkušnjami. 

Glede na izvor izkušnje delimo izkušenjske motivacije na realne in medbesedilne. Z realno 

izkušenjsko motivacijo povečamo možnosti, da učenci v besedilu poiščejo del samega sebe. 

Kadar želimo otroke opozoriti na povezave med različnimi literarnimi besedili, uporabimo 

medbesedilne motivacije, s katerimi pomembno vplivamo na recepcijo literature (Kordigel 

Aberšek, 2008: 153).  

9 PROBLEMSKO-USTVARJALNI POUK 

Pojem problem didaktične teorije opredeljujejo različno, a se med seboj strinjajo v izrazih, kot 

so težava, ovira, nerešeno vprašanje in zapleteno, s katerimi problem definirajo. Za uspešno 

reševanje problemov je potrebna ustvarjalnost, s čimer se strinjajo vse teorije.  

Središče problemsko-ustvarjalnega pouka je književni problem. Učenec samostojno rešuje 

problem in do njega vzpostavlja dejaven miselni odnos. Pri reševanju je domišljijsko, 

čustveno in miselno dejaven. Prepletenost objektivnih in subjektivnih delov besedila omogoča 

učencu raziskovalno delo in predstavlja jedro književnega problema. Otrok glede na stopnjo 

psihičnega razvoja v skladu s svojimi lastnostmi doživljanja individualno reši problem. Kako 

se bo književni problem rešil, je tako odvisno od značilnosti raziskovalca in problema samega 

(Žbogar, 2006).  

Problemsko-ustvarjalni pouk spodbuja različne oblike dela v šoli. Poteka po fazah, ki jih 

Žbogar (2007: 58–59) opredeli kot: 

1. ustvarjanje problemske situacije oz. oblikovanje problema (soočanje s problemom, 

spoznavanje njegove raznolikosti, posebnosti in poglobljenosti), 

2. definiranje problema in raziskovalnih metod (najde ustrezno sredstvo za reševanje in širi 

informacije),  

3. samostojno raziskovalno delo (postavljanje vprašanj in hipotez povzroča ustvarjalni napor), 

4. analiza in korekcija rezultatov raziskovanja (verifikacija rezultatov), 

5. faza novih nalog.  

Med vsemi fazami je učenec aktiven, saj zbira podatke, jih procesira in uporablja.  
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Uporaba problemsko-ustvarjalnega pouka v šoli ima ogromno prednosti, saj upošteva različna 

spoznanja kognitivne psihologije: 

− Učenci pridobijo več znanja, 

− znanje je trajnejše in uporabnejše, 

− teorija in praksa se povezujeta,  

− spodbuja raziskovalne interese,  

− razvija učne spretnosti učencev (Žbogar, 2007).  

S problemsko-ustvarjalnim poukom širimo bralno kulturo in bralni interes učencev. Poudarek 

je na razvijanju ustvarjalnega mišljenja, spodbujanju interesa, učenčeve samoiniciative in 

želje po spoznavanju, kar je pomembno tudi za otrokov nadaljnji razvoj.  

Pomanjkljivost takega načina poučevanja je v novosti in nerešenih vprašanjih, ki se pojavljajo 

ob njegovi uporabi.  

Učitelj pri problemsko-ustvarjalnem pouku organizira raziskovalne in ustvarjalne dejavnosti 

učencev. Z uporabo različnih metod dela spodbuja samostojno delo učencev, sam pa zgolj 

posreduje informacije, jim pomaga pri oblikovanju hipotez in jih spodbuja k refleksiji. Velik 

pomen ima učiteljev stil poučevanja, s katerim naj bi odražal svojo osebnost in odnos do 

znanja ter njegovega vpliva na posameznika in družbo.  

Naloga učitelja tako ni, da učencem poda rešitve, temveč jim posreduje informacije, ki so 

potrebne pri njihovem samostojnem raziskovanju. Douglas R. Barnes je določil dva učiteljska 

tipa, in sicer transmisijskega ter interpretativnega. Za transmisijski tip učitelja je značilno, da 

je znanost v ospredju. Po njihovem mnenju se med različnimi znanstvenimi vedami pojavljajo 

bistvene razlike, vsaka izmed njih pa ima področja, ki jih je potrebno usvojiti, in standarde 

znanja, s katerimi evalviramo usvojeno znanje, kar pa je za povprečnega učenca težko 

dosegljivo. Nasprotno interpretativni učitelji menijo, da je znanje sposobnost organiziranja 

misli in interpretiranja dejstev ter ravnanja v skladu z njimi. Razlikuje se tudi pogled na 

učence, za katere interpretativni učitelji menijo, da imajo veliko predznanja in izkušenj ter 

sposobnosti, da že usvojeno znanje osvežijo in nadgradijo. Uspešnost jim predstavlja 

pridobljeno znanje, razumevanje in sposobnost za vrednotenje snovi. Med transmisijskimi 

učitelji pa vlada prepričanje, da je treba nagraditi le tiste učence, ki razmišljajo znotraj že 

ustaljenih znanstvenih spoznanj. Pridobljeni rezultati na različnih preverjanjih znanja 

predstavljajo uspešnost učitelja. Za dosego uspešnih rezultatov se nad učenci izvaja visoka 

stopnja kontrole (Žbogar, 2006).  
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III EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN RAZISKOVALNI NAMEN 

Metka Kordigel (2008) se je v okviru pouka književnosti v vrtcih in osnovnih šolah 

osredotočila tudi na raziskovanje, kako spodbujati identifikacijo z literarnimi liki. Ugotovila 

je, da je pomembna izbira besedila, ki ustreza stopnji otrokovega bralnega razvoja, njegovim 

čustvenim potrebam ter jezikovnemu in socialnemu razvoju. Naloga učitelja je, da otroku 

pomaga poiskati »vrata za identifikacijo«, ki jih potrebuje za razvoj zmožnosti identifikacije z 

enim izmed literarnih likov, ne pa da mu neposredno pokaže, kje so ta vrata v besedilu, in mu 

določi osebe, s katerimi se otrok identificira. To mu onemogoči razvijanje sposobnosti za 

reševanje problemov (Kordigel, 2008). S kom se bo otrok identificiral, je odvisno od zunanjih 

in notranjih lastnosti literarnih likov, ki so podobne otrokovim. Torej, čim bolj je literarni lik 

podoben otroku, hitreje in lažje se bo z njim identificiral (Kordigel Aberšek in Saksida, 2001). 

Velikokrat otroci ne razumejo motivov za ravnanje literarnih likov, s katerimi se poistovetijo, 

z interpretativnim branjem pa lahko skozi glas in druge prvine le-tega posredno razberejo 

namen (Kordigel Aberšek in Saksida, 2001). Interpretativno branje ima tako velik pomen, saj 

z njim spodbudimo estetsko doživljanje pri otrocih. Pri tem B. Krakar Vogel opozarja, da je 

poleg branja pomembna tudi priprava nanj. Učitelji se velikokrat izognejo branju z 

izgovorom, da zanj ni dovolj časa, ali zaradi potrebe po obravnavi snovi. Pogosto je tudi 

pomanjkljivo interpretativno branje, s katerim učitelji predstavljajo svojo interpretacijo, ali pa 

so pri branju preveč čustveno zavzeti in s tem spodbudijo nasprotne učinke pri poslušalcih 

(Krakar Vogel, 2004).   

V magistrskem delu želim ugotoviti čustvene značilnosti učencev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja in  predstaviti primeren in ustrezen način uporabe interpretativnega 

branja, s katerim razvijamo empatijo in socialno opismenjevanje otrok. Zanima me, kako se 

čustveni odzivi in vedenje otrok spreminjajo ob interpretativnem branju pravljic s problemsko 

tematiko. Z izbranimi pravljicami Anje Štefan in problemsko-ustvarjalnim poukom bom na 

podlagi zbranih podatkov raziskala, kako interpretativno branje vpliva na empatijo učencev 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.  

2 CILJI 

Cilji magistrske naloge so:  

• Predstaviti, kako pomemben je vpliv pravljic Deklica brez rok, Sirotica in Te že 

vidim, te že vidim! na čustveni razvoj.  

• Ugotoviti, kako se razvija empatija učencev, kje se pojavljajo težave in kako jih 

lahko odpravimo s problemsko-ustvarjalno obravnavo pravljic.  

• Dokazati, kako interpretativno branje vpliva na empatijo učencev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Na problemsko naravnani uri prepoznati čustvene 

značilnosti učencev prvih treh razredov, ugotoviti, kako se ob različnih 

motivacijah, branju in poslušanju pravljice čustva pri učencih spreminjajo. 

• Končni cilj raziskave je predstaviti, kako problemsko-ustvarjalna obravnava 

pravljic pripomore k razvijanju sposobnosti otrok za vživljanje v določene 

situacije, kar je pomembno tudi za otrokov nadaljnji osebnostni in socialni razvoj.  
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na podlagi teorije in ciljev sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere so čustvene značilnosti učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja ob 

obravnavani pravljice, v kateri so literarni liki drugačni in nasilni?  

2. Kako lahko z interpretativnim branjem pravljice pripomoremo k razvijanju empatije 

učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja? 

3. S katerimi problemskimi situacijami v izbranih pravljicah se učenci poistovetijo? 

4. S katerimi tipi motivacije predstaviti problemsko tematiko v pravljicah? 

5. Kako prilagoditi interpretativno branje problemski temi, kot sta nasilje in drugačnost v 

izbranih pravljicah?  

4 METODOLOGIJA 

4.1 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrski nalogi sta bili v raziskovalnem delu uporabljeni neeksperimentalna in 

deskriptivna metoda raziskovanja. Zaradi natančnejše analize podatkov sem uporabila tako 

kvalitativni kot kvantitativni raziskovalni pristop.  Raziskava je vključevala izvedbo 6 učnih 

ur v prvem triletju, v katerih so bile obravnavane 3 pravljice, in opazovanje z udeležbo, pri 

katerem so bila vsa opažanja zapisana na opazovalnih listih.  

4.2 OPIS VZORCA 

Vzorec je bil izbran namensko za potrebe raziskave. V raziskavo je bilo vključenih 74 otrok 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, starih od 6 do 9 let. Vzorec so sestavljali učenci 1., 

2. in 3. razreda devetletne osnovne šole v Novem mestu: v skupini 1. razreda je bilo 22 otrok, 

starih 6–7 let, v skupini 2. razreda je bilo 23 otrok, starih 7–8 let, in v skupini 3. razreda je 

bilo  29 otrok, starih 7–8 let.  

4.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Z učiteljicami razredov prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki so bili vključeni v 

raziskavo, smo se pogovorili o poteku raziskave in izvedbi.  Preden smo začeli izvajanje, so 

učiteljice prejele v vpogled učne priprave za izbrane pravljice Deklica brez rok, Sirotica in Te 

že vidim, te že vidim! Za zbiranje podatkov sem uporabila tehniko opazovanja z udeležbo. Z 

uporabo opazovalnih listov, katerih vprašanja so vključevala tudi ocenjevalne lestvice, je bilo 

na začetku in koncu preverjeno, katere so čustvene značilnosti učencev, kako razvite so in 

kako se ob interpretativnem branju pravljic spreminjajo. Skozi različne dejavnosti sem 

spremljala čustvene odzive učencev. Med opazovanjem sem sproti beležila čustvene odzive in 

vedenje učencev. Na podlagi zapisov sem določene odzive učencev ovrednotila s pomočjo 

ocenjevalnih lestvic. Med izvajanjem dejavnosti je učence opazovala učiteljica in na enak 

način vrednotila njihove čustvene odzive in vedenje. Za posamezne dejavnosti so bili 

pripravljeni posebni opazovalni listi, s katerimi sva z učiteljico lahko ovrednotili čustveno in 

socialno opismenjevanje otrok. V vseh treh razredih sta bili izvedeni po dve šolski uri 

(december, januar). Skozi različne dejavnosti smo spremljali čustvene odzive učencev. S 

pogovorom na koncu ure smo preverili čustveno doživljanje učne ure. Vsa opažanja med 

izvajanjem pouka so bila zapisana na opazovalnih listih. Izvedba dejavnosti in izdelki učencev 

so bili posneti in fotografirani.  
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4.4 OPIS POSTOPKA OBDELAVE PODATKOV 

V raziskavi pridobljeni podatki so bili obdelani kvalitativno in kvantitativno. Podatke iz 

ocenjevalnih lestvic sem obdelala s statističnim programom SPSS. Uporabila sem numerične 

spremenljivke in določila srednjo vrednost iz podatkov ocenjevalnih lestvic ter rezultate 

predstavila v razpredelnicah. Učne priprave, ki so vključevale različne dejavnosti, s katerimi 

je bil preverjen vpliv interpretativnega branja na čustva učencev, so bile analizirane, 

ugotovitve ob tem pa zapisane. Z dejavnostmi, ki so sledile pred branjem, je bilo preverjeno, 

katera čustva prevladujejo pri učencih, zajetih v raziskavo. Opazovalni listi, ki so se nanašali 

na splošno počutje učencev v razredu, medsebojno sodelovanje ter njihovo izražanje čustev 

ob dejavnostih, so bili analizirani, rezultati med seboj primerjani, končne ugotovitve pa nato 

zapisane.  

Zapisi, ki sem jih naredila ob opazovanju čustvenih odzivov in vedenja učencev ob branju, so 

mi pripomogli pri izpolnjevanju opazovalnih listov za celotno skupino in posamezne 

dejavnosti. Pridobljene podatke iz ocenjevalnih lestvic sem prenesla v statistični program 

SPSS, pri katerem sem določila spremenljivke in vpisala oceno določenega izražanja čustev in 

vedenja učencev. Posamezno sem vnesla podatke za vsako opazovanje celotne skupine otrok. 

Iz vnesenih podatkov sem nato izračunala povprečno vrednost izraženosti čustev in vedenja 

učencev. Zanimali sta me povprečno čustveno in vedenjsko izražanje ter vživljanje učencev, 

pri opazovanju dejavnosti pred branjem in po njem. Izračunala sem tudi povprečno izraženost 

čustvenega in socialnega opismenjevanja med interpretativnim branjem pravljic.  

Stopnjo čustvenega in socialnega opismenjevanja ter empatijo pri učencih prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja sem prikazala v tabelah.  

Del podatkov, pridobljenih v raziskovalnem delu, sem obdelala tudi kvalitativno.  
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5 PRIKAZ REZULTATOV IN INTERPRETACIJA  

5.1 ZNAČILNOSTI ČUSTVENEGA DOŽIVLJANJA IN VEDENJA UČENCEV 

PRVEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA OB 

INTERPRETATIVNEM BRANJU PRAVLJICE S PROBLEMSKO 

TEMATIKO 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, katere so čustvene in vedenjske 

značilnosti učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja ob obravnavi pravljic s 

problemsko tematiko. Značilnosti sem opazovala med izvedbo interpretativnega branja 

pravljice in po koncu pravljice. S pomočjo opazovalnih listov sem opazovala celo skupino 

otrok. Na osnovi študije in virov sem se odločila za naslednje socialne in čustvene značilnosti 

učencev: 

• Veselje/žalost (aktivno sodelovanje, energičnost, nasmejanost, 

pozitivnost/nesodelovanje, brez energije, slabo počutje, negativnost). 

• Jeza/strah  (pretirana čustvenost, povišanje glasu, neprimeren telesni odziv/mirnost, 

barva in jakost glasu sta primerna, telesni odziv je minimalen). 

• Presenečenje/melanholičnost (začudenost, nenadni gibi/obrazna mimika ni izrazita, 

slaba izraženost čustev). 

• Strpnost/nestrpnost (sprejemanje čustev in  želj drugih, upoštevanje navodil, nadzor 

nad lastnimi čustvi/zanemarjanje, neupoštevanje želj in čustev drugih, neupoštevanje 

navodil, izguba nadzora nad lastnimi čustvi). 

• Sposobnost empatije/nesposobnost empatije (vživljanje v druge, pomoč drugim/ni 

zmožen vživljanja v druge, nerazumevanje čustev drugih). 

• Vključenost/izključenost (sodelovanje z vrstniki, priljubljenost/osamljenost, ni 

sodelovanja z vrstniki). 

• Agresivnost/mirnost (prisotna močna čustva, uporaba fizičnega nasilja, reševanje 

sporov na agresiven način, konstruktivno reševanje sporov, šibka čustva). 

5.1.1 Značilnosti čustvenega doživljanja in vedenja učencev 1. 

razreda ob interpretativnem branju pravljice s problemsko 

tematiko  

Tabela 1: Primerjava povprečne izraženosti socialnih in čustvenih značilnosti učencev 1. 

razreda med interpretativnim branjem in po njem 

Socialne in 

čustvene 

značilnosti 

otrok (M) 

Veselje Mirnost Zaupanje Strpnost Vključenost Empatija 

1. razred 

(med) 

1,20 3,50 4,00 2,10 3,50 2,80 

1. razred 

(po) 

5,00 4,30 4,50 4,00 4,10 3,20 
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Med učenci prvega razreda se pojavljajo statistično pomembne razlike v izražanju čustva 

veselje med interpretativno prebrano pravljico Te že vidim, te že vidim! in po njej. Za vzorec 

lahko trdimo, da so bili učenci med prvim čustvenim premorom na področju veselja slabo 

ocenjeni (1,20), po koncu pravljice pa so bili na tem področju visoko ocenjeni (5,00). Na 

področju mirnosti so bila tudi vidna odstopanja med interpretativno prebrano pravljico in po 

njej. Učenci so bili nemirnejši (3,50) med prvim premorom, po koncu pa so bili višje ocenjeni 

(4,30). Med učenci je prevladovalo zaupanje (4,00) med prvim čustvenim premorom, po 

koncu pravljice so bili na področju zaupanja še nekoliko višje ocenjeni (4,50). Bistvene 

razlike so se pojavljale pri strpnosti učencev, med prvim čustvenim premorom so bili slabo 

ocenjeni (2,10), po koncu branja pravljice pa so bili na tem področju visoko ocenjeni (4,00). 

Vključenost otrok je bila med prvim čustvenim premorom srednje izražena (3,50), po drugem 

premoru pa so na tem področju napredovali in bili višje ocenjeni (4,10). Empatija je bila pri 

učencih med prvim čustvenim premorom srednje izražena (2,80), po koncu pa je bila ocenjena 

nekoliko višje (3,20).  

Pri opazovanju in ocenjevanju celotne skupine je bilo ugotovljeno, da so učenci ob prvem 

čustvenem premoru zaradi nenavadnega in nasilnega konca, ko hudič vrže v pekel sestro, 

doživljali žalost. Po srečnem koncu pravljice so bila čustva učencev povsem drugačna, 

izražali so predvsem veselje. Bistvene razlike so bile opazne na področju strpnosti, saj so 

učenci po koncu pravljice veliko bolje razumeli in sprejemali čustva svojih sošolcev kot pri 

prvem premoru, ko so bili nemirnejši in osredotočeni na lastna čustva. Učenci so bili po 

prvem čustvenem premoru nekoliko bolj zadržani, oblikovali so zgolj nekaj dvojic in manjših 

skupin, na koncu pravljice pa so se oblikovale večje skupine glede na čustva, ki so učence 

spremljala. Napredek je bil viden tudi pri empatiji, učenci so se hitreje in lažje vživeli v glavni 

literarni lik in ob tem izrazili svoja čustva, njihova sposobnost vživljanja je bila vidna tudi v 

dejavnostih, ki so sledile. Iz preglednice je razvidno, da si učenci med seboj zaupajo, po 

koncu pravljice so na tem področju še nekoliko napredovali in med seboj brez težav izražali 

čustva ter se izogibali konfliktnim situacijam. Rezultati, prikazani v razpredelnici, nakazujejo, 

da je bila tema pravljice primerna in ustrezna razvojni stopnji otrok, saj je v njih vzbudila 

zanimanje, čustva so bila raznolika, pri izražanju niso imeli težav, hitro so se vživeli v glavni 

literarni lik in napredovali na področjih zaupanja, strpnosti, vključenosti in empatije. 

Rezultate lahko povežemo z besedami Blažić (2011), da mora učitelj izbrati kakovostno 

literarno besedilo, ki otroku omogoča identifikacijo z literarnim likom, da bi ta lahko 

zadovoljil potrebo po pozitivni samopodobi in se izpopolnjen vrnil v realni svet.  

Opazila sem, da so učenci pozorno spremljali moje branje, na katerega sem se ustrezno 

pripravila. Pazila sem, da nisem preveč odstopala od lastne barve glasu in registra, saj bi s tem 

pri učencih lahko povzročila nasproten učinek. Z glasom sem poskusila predstaviti značaje 

literarnih likov. S pomočjo posnemanja so učenci na podoben način predstavili literarne like 

pri dramatizaciji. Nekateri učenci so bili ob nasilnih delih v pravljici začudeni, kar sem 

razbrala z njihovih obrazov in iz telesne drže, saj so imeli usta in oči bolj odprte. Ob 

ponavljanju besed te že vidim, te že vidim so mi priskočili na pomoč. Veseli so bili, da so 

lahko tudi sami sodelovali. Spremljala sta jih nasmešek na ustih in prijetna barva glasu. Po 

koncu pravljice je sledil čas za premislek. Učenci so opisali, kako so se počutili ob zgodbi. 

Večina je bila vesela, svoje občutke so utemeljili z besedami, kot so:  

• Konec je srečen in sem zato vesel.  

• Sestrica reši ostali dve sestri.  

• Na koncu se vse tri dobro poročijo.  
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Dva učenca sta izrazila jezo. Svoja občutja sta povezala s hudičem. Nista bila zadovoljna z 

njegovim ravnanjem. Dejala sta, da sta jezna, ker je hudič vzel hčerke in jih vrgel v pekel. 

Opazila sem, da so nekateri učenci ob podajanju mnenj svojih sošolcev izbrali drugi kozarec 

in tako spremenili svoje mnenje in posledično niso izrazili svojih pravih čustev. Za otroštvo je 

značilen velik vpliv vrstnikov, ki s svojimi odločitvami pogosto določajo otrokov položaj v 

skupini. Da bi ustrezali kriterijem in bili sprejeti, se otroci brez podajanja lastnega mnenja in 

izražanja čustev podredijo sovrstnikom, ki so močnejši in vplivnejši.  

5.1.2 Značilnosti čustvenega doživljanja in vedenja učencev 2. 

razreda ob interpretativnem branju pravljice s problemsko 

tematiko  

Tabela 2: Primerjava povprečne izraženosti socialnih in čustvenih značilnosti učencev 2. 

razreda med interpretativnim branjem in po njem 

Socialne in 

čustvene 

značilnosti 

otrok (M) 

Veselje Mirnost Zaupanje Strpnost Vključenost Empatija 

2. razred 

(med) 

1,00 3,40 3,60 4,00 3,80 4,00 

2. razred 

(po) 

5,00 4,10 4,10 4,70 4,80 4,50 

 

Rezultati v razpredelnici nam povedo, da se med učenci drugega razreda pojavljajo bistvene 

razlike med socialnimi in čustvenimi značilnostmi. Največji napredek je viden pri izražanju 

čustva veselje med interpretativno prebrano pravljico Sirotica in po njej. Učenci so bili med 

prvim čustvenim premorom slabo ocenjeni na področju veselja (1,00), na koncu je bila 

skupina visoko ocenjena (5,00). Med interpretativnim branjem so bili učenci nekoliko nemirni 

(3,40), stanje se je po koncu pravljice umirilo, učenci so postali mirnejši (4,10). Za vzorec 

lahko trdimo, da so si med seboj zaupali (3,60), po koncu so na tem področju še napredovali 

(4,10). Učenci so bili do svojih sošolcev strpni (4,60) že med prvim premorom, na koncu pa 

so bili še višje ocenjeni (4,70). Razlike so se pojavile tudi pri vključenosti učencev, sicer so 

bili na tem področju visoko ocenjeni (3,80), a so ob koncu pravljice postali še strpnejši (4,70). 

Iz razpredelnice so razvidne tudi razlike v empatiji učencev med interpretativno prebrano 

pravljico in po njej. Učenci so pokazali veliko empatije že med prvim čustvenim premorom 

(4,00), ob koncu pa so še nekoliko napredovali (4,50).  

Iz razpredelnice je razvidno, da so učenci med prvim čustvenim premorom doživljali čustvo 

žalost. Rezultate lahko povežem z nasiljem v pravljici, ob katerem so pri učencih prevladala 

neprijetna čustva. Nad ubojem krave so bili učenci presenečeni in zgroženi, žalostni so 

postali, ker je Sirotica izgubila edino prijateljico. Nad srečnim koncem pravljice so bili učenci 

navdušeni in veseli. Razlike so vidne tudi pri mirnosti učencev, ki je bila srednje izražena  

med prvim premorom, pozneje pa so zaradi pretresenosti in radovednosti postali veliko 

mirnejši. Med opazovanjem sem ugotovila, da si učenci med seboj kar zaupajo, izstopalo je 

zgolj nekaj učencev, ki svojih čustev niso izražali, a so se po prvem delu ob opazovanju 

drugih opogumili in svoja čustva izrazili. Predhodne ugotovitve lahko povežem tudi s 
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strpnostjo učencev, ki je pomagala, da je tudi nekoliko plašnejšim uspelo zaupati svoja čustva 

in doživljanja, po koncu je to področje z interpretativnim branjem še napredovalo. Učenci so 

pokazali veliko empatije, kar lahko povežem s situacijo v razredu, v katerem je veliko število 

tujcev, s katerimi se odlično razumejo, jih vključujejo in jim pomagajo. Ugotovitve lahko 

povežem s psihologom Milivojevićem (2009), ki pravi, da empatija izhaja iz predpostavke o 

raznolikostih ljudeh, zato je potrebno razumeti njihove vrednote in odnos do stvari ter si 

predstavljati, kako bi se v določenem položaju počutil človek, ki razmišlja na ta način. Kako 

pomembne so pravljice za razvoj empatije, sta opozorila tudi Kidd in Castano (2013). Z 

branjem pravljic spodbudimo empatično odzivanje v medosebnih odnosih ter bogatimo naše 

mišljenje. Z vključevanjem v bralno razumevanje in značilnosti literarnih likov spodbujajo 

razumevanje razlik med seboj.  

Pri interpretativnem branju pravljice sem pazila, da sem bila dovolj glasna, primerno hitra, da 

sta bila ton in barva mojega glasu primerna lastnostim literarnih likov in dogodkom v 

pravljici. Med branjem sem vzpostavljala očesni stik z učenci in bila pozorna na njihovo 

razumevanje prebrane pravljice ter odzive. Med zgodbo so se učencem čustva spreminjala. 

Bili so žalostni, presenečeni in na koncu tudi veseli, na kar je vplivalo tudi interpretativno 

branje pravljice, s katerim so bile poudarjene lastnosti literarnih likov še bolj izražene in zato 

otrokom razumljivejše. Opazila sem, da sem z ustrezno interpretativno prebrano pravljico 

vzbudila čustveno doživljanje in empatijo pri učencih, saj so ti bolj izražali svoja mnenja in 

nazorneje opisovali stisko sirotice ter iskali ustreznejše načine za izboljšanje obstoječega 

stanja.  

Njihovo doživljanje pravljice sem lahko razbrala tudi iz njihove obrazne mimike in kretenj. S 

poudarjanjem neprimernih in slabšalnih besed (zaklali) sem pri učencih spodbudila čustveno 

doživljanje. Učencem se je beseda toliko vtisnila v spomin, da so prizor klanje krave tudi 

narisali in želeli situacijo in počutje sirotice popraviti. Na čustva in vedenje otrok je vplivala 

tudi tema pravljice. Opažanja lahko povežem z ugotovitvami Sakside (2001), da tabu 

predstavlja vsebinsko in izrazno prvino v književnosti, ki z neprimerno vsebino in besedami 

preseneti bralca. Učenci so v otroškem obdobju dovzetni za posnemanje, s pomočjo vsebine 

in literarnih likov pravljice se identificirajo in prevzamejo različne vedenjske vzorce.  

5.1.3 Značilnosti čustvenega doživljanja in vedenja učencev 3. 

razreda ob interpretativnem branju pravljice s problemsko 

tematiko  

Tabela 3: Primerjava povprečne izraženosti socialnih in čustvenih značilnosti učencev 3. 

razreda med interpretativnim branjem in po njem 

Socialne in 

čustvene 

značilnosti 

otrok (M) 

Veselje Mirnost Zaupanje Strpnost Vključenost Empatija 

3. razred 

(med) 

1,30 3,80 3,90 4,10 4,70 3,60 

3. razred 

(po) 

5,00 4,10 4,30 4,30 4,80 4,30 
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Med učenci tretjega razreda se pojavljajo statistično pomembne razlike v socialnih in 

čustvenih značilnostih med prvim premorom in po koncu interpretativno prebrane pravljice 

Deklica brez rok. Pri učencih je bilo slabo ocenjeno čustvo veselje (1,30) med prvim 

čustvenim premorom, po koncu pa je bila skupina zelo vesela (5,00). Na področju mirnosti ni 

bilo večji sprememb. Med premorom so bili učenci nekoliko nemirnejši (3,80) na koncu 

pravljice pa so postali mirnejši (4,10). Zaupanje je bilo pri učencih po prvem premoru 

ocenjeno kar visoko (3,90), na koncu pravljice pa je bilo ocenjeno še višje (4,30). Učenci so 

bili že med premorom izredno strpni (4,10), po pravljici pa se je odstotek še nekoliko dvignil 

(4,30). Najmanj razlik je bilo opaziti med vključenostjo učencev, saj so že ob premoru 

pokazali veliko vključenosti (4,70), na koncu pa so na tem področju celo napredovali (4,80). 

Na področju empatije so učenci bistveno napredovali, saj je bila po prvem premoru ocena 

nižja (3,60) kot po koncu interpretativno prebrane pravljice (4,30).  

Na podlagi rezultatov lahko sklepam, da so učenci tretjega razreda tako kot v predhodnima 

razredoma čustvo veselje izrazili ob srečnem koncu pravljice. Rezultate lahko povežem z 

besedami B. Bettelheima (1999), ki pravi, da se otrok z boljšo seznanitvijo s problemsko 

tematiko v pravljicah znebi občutka groze, temu nato sledijo pomirjajoče lastnosti in 

prijetnejša čustva, ker se otrok s tesnobo uspešno sooči in jo premaga. Učenci so bili ob 

premoru nekoliko nemirnejši, a so kmalu postali mirnejši, ker so z večjim zanimanjem 

poslušali nadaljevanje pravljice.  Pri učencih je bil viden tudi napredek na področju zaupanja, 

saj so čustva v večini izražali brez težav in si med seboj izmenjavali informacije. V razredu je 

bilo opaziti veliko strpnosti med učenci, kar poleg interpretativnega branja povezujem tudi z 

dejstvom, da imajo v razredu poleg tujcev še Roma in sošolca, ki je hiperaktiven. Z 

omenjenimi rezultati lahko povežem še napredek na področju empatije ob koncu 

interpretativno prebrane pravljice. Ugotovitve se ujemajo z besedami avtorice D. Haramije 

(2006), po katerih otroci s starostjo postajajo bolj sposobni empatije, saj z branjem, pri 

katerem opišemo čustva in razpoloženja, omogočimo učencem lažjo predstavo literarnih likov 

in posledično hitrejše prepoznavanje ter razumevanje čustev drugih. Napredek na vseh 

področjih opazovanja lahko povežem z besedami Kordigel Aberšek (2008), da učenci 

spremenijo svoja vedenja, ravnanja in čustvovanja, kadar se identificirajo z literarnimi liki.  

Ob branju zgodbe so bili učenci najprej šokirani nad izgubo rok pri deklici in oči pri psu, kar 

sem razbrala iz njihovih pogledov, telesne drže in obrazne mimike. K boljšemu razumevanju 

in vživljanju otrok je po mojem mnenju pripomoglo tudi interpretativno branje. Pazila sem, da 

sem bila primerno hitra in glasna ter pri barvi glasu nisem pretiravala. Med branjem sem 

vzpostavljala očesni stik z učenci in bila pozorna na njihovo razumevanje prebrane pravljice 

ter odzive. Pri večini je bilo razvidno, da so razumeli, da je bila ta izkušnja za deklico boleča, 

dodali so »au« in »o, ne«. Pravljico sem razdelila na dva dela, prvega sem končala, ko deklica 

izgubi roke. Sledila je dejavnost, pri kateri so učenci izrazili svoja čustva. Večina učencev je 

bila presenečena in žalostna ob izgubi rok literarnega lika, nekateri učenci pa so se opredelili 

kot vesele. Ob vprašanju, zakaj se tako počutijo, tega niso znali pojasniti. Ob primeru iz 

resnične situacije, v kateri bi se lahko znašli tudi sami, so spremenili svoje mnenje. Na koncu 

pravljice sem dejavnost ponovila in čustva so bila veliko prijetnejša. Vsi učenci so bili veseli 

zaradi srečnega konca pravljice, pojasnili so, da so veseli, ker deklica dobi roke in pes oči, 

hkrati pa jim je veselje prinesla tudi usoda kaznovane mačehe.  
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5.1.4 Primerjava značilnosti čustvenega doživljanja in  vedenja 

učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja ob 

interpretativnem branju pravljice s problemsko tematiko  

Tabela 4: Primerjava povprečne izraženosti socialnih in čustvenih značilnosti učencev med 

interpretativnim branjem in po njem med razredi 

Socialne in 

čustvene 

značilnosti 

otrok (M) 

Veselje Mirnost Zaupanje Strpnost Vključenost Empatija 

1. razred 

(med/po) 

1,20/5,00 3,50/4,30 4,00/4,50 2,10/4,00 3,50/4,10 2,80/3,20 

2. razred 

(med/po) 

1,00/5,00 3,40/4,10 3,60/4,10 4,00/4,70 3,80/4,80 4,00/4,50 

3. razred 

(med/po) 

1,30/5,00 3,80/4,10 3,90/4,30 4,10/4,30 4,70/4,80 3,60/4,30 

 

Med učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja se pojavljajo statistično pomembne 

razlike na področjih socialnega in čustvenega vedenja. Pri izražanju veselja med prvim 

čustvenim premorom so vsi trije razredi nizko ocenjeni, pri tem sta prvi in drugi razred 

ocenjena z 1,00, tretji pa nekoliko višje, z 1,30. Vse skupine so po koncu pravljice močno 

izražale veselje (5,00). Podobni rezultati so bili tudi na področju mirnosti. Med prvim 

premorom so bili najnemirnejši učenci drugega razreda (3,40), najbolj mirni pa so bili učenci 

tretjega razreda (3,80). Po koncu interpretativno prebranih pravljic so na področju mirnosti 

najbolj napredovali učenci prvega razreda (4,30), nekoliko manjši napredek pa je bil pri 

učencih drugega (4,10) in tretjega razreda (4,10). Na področju zaupanja so bili med prvim 

premorom najnižje ocenjeni učenci drugega razreda (3,60), najvišje pa učenci prvega razreda 

(4,00). Po prebrani pravljici je bila najnižje ocenjena skupina učencev drugega razreda (4,10), 

najvišje ocenjeni pa so bili učenci prvega razreda (4,50). Za vzorec lahko ugotovimo, da so se 

bistvene razlike pojavile na področju strpnosti. Najmanj strpni so bili med premorom učenci 

prvega razreda (2,10), najbolj pa učenci tretjega razreda (4,10). Na področju strpnosti so bili 

na koncu pravljice najnižje ocenjeni učenci prvega razreda (4,00), najvišje pa učenci drugega 

razreda (4,70). Glede na razlike med prvim premorom in koncem pravljice so pri strpnosti 

najbolj napredovali učenci prvega razreda. Pomembne razlike so se pojavile tudi pri 

opazovanju vključenosti otrok, pri katerem so najmanj vključenosti med premorom pokazali 

učenci prvega razreda (3,50), najbolj pa so bili vključeni učenci tretjega razreda (4,70). 

Visoko ocenjena sta bila na področju vključenosti po koncu pravljice drugi (4,80) in tretji 

razred (4,80), malo slabše pa je bil ocenjen prvi razred (4,10). Med primerjavo rezultatov 

lahko ugotovimo, da je tudi pri vključenosti najbolj napredoval prvi razred, najmanj pa tretji. 

Razlike so se pojavile tudi pri zadnjem opazovanem področju, in sicer empatiji. Ob 

čustvenem premoru so najmanj empatije pokazali učenci prvega razreda (2,80), največ pa 

učenci drugega razreda (4,00). Po končanem interpretativnem branju so največ empatije 

pokazali učenci drugega (4,50) in tretjega razreda (4,30), najmanj pa so bili na tem področju 

ocenjeni učenci prvega razreda (3,20). Glede na primerjavo rezultatov med interpretativno 
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prebranimi pravljicami in po njih lahko ugotovimo, da so na področju empatije najbolj 

napredovali učenci tretjega razreda. 

Iz rezultatov, prikazanih v tabeli, lahko sklepamo, da se razredi prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja na socialno-čustvenem področju med seboj razlikujejo. Pridobljeni 

podatki med prvim čustvenim premorom in koncem interpretativno prebrane pravljice 

prikazujejo napredek na vseh področjih opazovanja. Ob interpretativnem branju so učenci 

napredovali na različnih področjih, to pa sovpada z besedami, da učenci zaradi 

interpretativnega branja lažje in hitreje dobijo predstavo o literarnih likih, s katerimi se 

poistovetijo in prevzamejo vedenjske in  čustvene značilnosti. Zaradi srečnega konca so vsi 

trije razredi močno izrazili veselje, kar se povezuje z besedami B. Bettelheima (1999), da 

srečen konec ustreza otrokovemu optimizmu in zadovolji njegovo potrebo po varnosti, zato 

občuti prijetnejša čustva. Med čustvenim premorom je bilo pri učencih zaznati presenečenost, 

kar je za vsebinski tabu, ki se pojavlja na ravni teme, značilno (Saksida, 2001). Pri učencih je 

prevladovala tudi žalost, kar lahko povežem z nasiljem v pravljicah, ki v učencih vzbuja 

neprijetna čustva. Najbolj mirni so bili med prvim premorom učenci tretjega razreda, ki so na 

primeren način izražali čustva in upoštevali navodila, kar je bilo za nižje razrede nekoliko 

težje. Po koncu pravljice so na področju mirnosti zelo napredovali učenci prvega razreda, to 

lahko povežem z njihovim zanimanjem za nadaljevanje pravljice in zadovoljeno potrebo po 

optimizmu in varnosti. Med čustvenim premorom so največ zaupanja pokazali učenci prvega 

razreda, ki so brez večjih težav izražali svoja čustva, a so imeli večje težave pri strpnosti, kar 

je za učence v tem starostnem obdobju značilno. Opazen je bil egocentrizem otrok, to pa 

onemogoča prepoznavanje in razumevanje čustev drugih. Po koncu pravljice so več zaupanja 

pokazali vsi razredi, največji napredek pa je na tem področju dosegel drugi razred, ki v 

nasprotju s prvim ni imel težav pri strpnosti. Pridobljene rezultate lahko povežem z 

raznolikostjo v drugem razredu, podobne rezultate smo dobili tudi v tretjem razredu, v 

katerem se ravno tako soočajo z raznolikostjo in jo uspešno vključujejo v pouk. Največji 

napredek so na tem področju dosegli učenci prvega razreda, ki so po koncu pravljice pokazali 

veliko strpnosti. Na podlagi rezultatov lahko sklepam, da so učenci prvega razreda ob branju, 

s katerim sem čustva in razpoloženja opisala, hitreje in lažje prepoznali literarne like in se z 

njimi poistovetili ter prevzeli določene vedenjske in čustvene vzorce. Najmanj vključenosti 

med čustvenim premorom so pokazali učenci prvega razreda, kar nekaj učencev je bilo samih, 

imeli so tudi večje težave pri izražanju čustev pred drugimi, otroci so imeli izoblikovane 

dvojice in majhne skupine. Največ vključenosti so med premorom pokazali učenci tretjega 

razreda, ki so oblikovali večje istospolne skupine, kar lahko povežem z ugotovitvami D. E. 

Papalie (2003), da se učenci s starostjo povezujejo v skupine, ki so pogosto oblikovane po 

spolu in istih interesih. Na koncu pravljice so imeli najvišje ocenjeno vključenost učenci 

tretjega razreda, a so glede na razlike med prvim in drugim opazovanjem najbolj napredovali 

učenci drugega razreda. Pri zadnjem opazovanem področju so med prvim opazovanjem 

najmanj empatije pokazali učenci prvega razreda, največ pa učenci drugega razreda. Po koncu 

interpretativno prebranih pravljic so najmanj empatije pokazali zopet učenci prvega razreda, 

najbolj empatični pa so bili učenci drugega razreda. Glede na rezultate prvega in drugega 

opazovanja so na področju empatije najbolj napredovali učenci tretjega razreda. Prikazani 

rezultati se povezujejo z ugotovitvami D. E. Papalie (2003), da učenci s starostjo in razvojem 

postajajo bolj empatični. Hitreje in lažje prepoznajo in razumejo čustva drugih, ob branju in 

opisovanju čustev in razpoloženj črno-belih likov, katerih lastnosti so že poudarjene, so jih 

učenci hitro prepoznali in se zato z njimi poistovetili.  
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5.2 ZNAČILNOSTI ČUSTVENEGA DOŽIVLJANJA IN VEDENJA UČENCEV 

PRVEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA GLEDE NA 

IZBRANI TIP MOTIVACIJE 

5.2.1 Značilnosti čustvenega doživljanja in vedenja učencev 1. 

razreda glede na izbrani tip motivacije 

Učencem prvega razreda sem pripravila kombinacijo zvokovne in izkušenjske motivacije, ki 

se je izkazala za zelo uspešno. S poslušanjem so zaznavali zvoke in jih povezovali z 

izkušnjami, ki so jih pridobili na podlagi slik, dogodkov ipd. Največ težav so imeli pri 

prepoznavanju zvočnega posnetka ognja, rezultate lahko povežem z dejstvom, da učenci 

nimajo veliko stika z ognjem in jim ta izkušnja ni tako pomembna, da bi jo hitro povezali s 

posnetkom. Ob poslušanju so učenci izražali zelo zanimive in domišljijske ideje, kaj bi se 

lahko skrivalo za zaveso. Z motivacijo smo tako spodbudili tudi domišljijo učencev, ki je 

pomembna za otrokov razvoj. Pridobljene rezultate lahko povežem tudi z besedami Kordigel 

Aberšek (2008), ki pravi, da s poslušanjem pripomoremo k razvijanju sposobnosti 

domišljijskočutnih predstav oseb, prostora in dogajanja. Otroci s poslušanjem lažje zaznajo 

literarne like in njihove značaje.  

Učenci so se ure izredno razveselili, to so mi pokazali s širokim nasmehom in objemi. Ob 

pogledu na rdečo zaveso so svojo radovednost pokazali z različnimi vprašanji, kot so:  

− Je to čarobna škatla? 

− Kaj je to?  

− Kaj je za zaveso?  

Vse učence v razredu je zanimalo, kaj se skriva za rdečo zaveso. Njihovo radovednost in 

zanimanje sem stopnjevala tudi z zvoki. Ob zvokih so se učenci še bolj zabavali, iz njihove 

obrazne mimike, kretenj in glasov sem videla, da v razredu prevladuje čustvo veselje, ki je 

bilo močno izraženo. Nekateri učenci so bili tako vznemirjeni, da so se presedali z ene noge 

na drugo in spuščali glasove. Imeli so več težav z nadzorovanjem čustev kot učenci drugega 

in tretjega razreda. Bili so tudi nekoliko nestrpni do sošolcev, katere so drezali in jih rinili 

proti zavesi. Pri izražanju čustev niso imeli večjih težav, a so bili preveč osredotočeni le na 

lastna čustva in do čustev vrstnikov niso bili strpni. Iz njihovih odzivov lahko razberem, da se 

učenci čustveno izražajo ob dogodkih, ki so zanje pomembni, v tem primeru odkriti, kaj se 

skriva za zaveso. Večina učencev je pridno poslušala navodila in se zavese niso dotikali. Le 

dva učenca, ki sta v razredu močnejša, živahnejša in nekoliko pogumnejša, sta pokukala za 

zaveso. Iz njunega odziva lahko sklepam, da je čustveno vznemirjenost za to starostno 

obdobje težko prikriti. Mlajši otroci niso navajeni prikrivanja čustev, kar je bilo razvidno tudi 

v nadaljevanju ure. Ostali učenci so zgolj podajali svoja opažanja. Povedali so, da niso 

pogledali za vrata zaradi navodil, čeprav jih je zanimalo, od kod prihajajo zvoki in kaj se res 

skriva za zaveso.  

Motivacija je bila ocenjena zelo visoko, saj je učence pripravila na literarnoestetsko 

doživljanje in jim vzbudila zanimanje za nadaljnje dejavnosti. Učenci so bili ves čas aktivni in 

na različne načine pokazali, katera čustva jih spremljajo. Zanimanje za rdečo zaveso jih je 

spremljalo do konca ure, ko smo skupaj tudi pogledali, kaj se skriva za njo. Čustveno 

doživljanje in vedenje otrok lahko povežem z besedami Kordigel Aberšek (2008), ki pravi, da 

je za doživljanje literature ključnega pomena sposobnost poslušanja, s katerim učenci 

prepoznajo književne vrste in značaje literarnih likov in tako razvijajo domišljijskočutne 

predstave.  
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5.2.2 Značilnosti čustvenega doživljanja in vedenja učencev 2. 

razreda glede na izbrani tip motivacije 

Kombinacija gibalne in izkušenjske motivacije je bila visoka ocenjena, saj je bila v drugem 

razredu učinkovita. Motivacija z naslovom Čigav je čevelj? je pri učencih spodbudila veliko 

zanimanja in povezovanja z lastnimi izkušnjami. Učenci so hitro povezali motivacijo s 

pravljico o Pepelki, katero so vsi že brali in zato prepoznali elemente, ki se pojavljajo v njej. 

Z uporabo gibalne motivacije sem pri učencih pozornost preusmerila na prepoznavanje 

značaja in razpoloženja literarnih likov. Ker imajo mlajši otroci težave pri zaznavanju čustev 

literarnih likov in jih zato tudi ne morejo podoživljati, jim je potrebno nazorno povedati in 

prikazati ravnanja in doživljanja nastopajočih. Na podlagi ugotovitev lahko sklepam, da so 

učenci s pomočjo uvodne motivacije zaznali temo in določene značilnosti literarnih junakov, 

na katere so se opirali tudi v nadaljevanju ure.  

Učenci so bili veseli mojega prihoda in mi to pokazali z nasmehom ter velikim objemom. V 

razredu je vladala prijetna klima, kar se je videlo na obrazih in dejanjih učencev. Učenci so 

močno izražali čustvo veselje. Uro so spremljali z zanimanjem in pridno sodelovali ter 

podajali svoja mnenja. Zanimiva jim je bila uvodna motivacija s čevljem. Čevelj so si podajali 

in ga želeli vsi obuti, da vidijo, komu se prilega. Zabavno jim je bilo, ker se čevelj ni prilegal 

nobenemu, smejali so se in čevelj pomagali obuvati sošolcem. Motivacija je pri učencih 

vzbudila veliko zanimanja in v njih spodbudila prijetna čustva. Ob motivaciji so bili učenci 

nekoliko nemirnejši, saj so vsi naenkrat želeli preizkusiti čevelj, kar seveda ni bilo mogoče. 

Učenci so s težavo nadzorovali svoja čustva in težko ostali mirni, saj je bila vsa pozornost 

usmerjena v obuvanje čevlja. Do sošolcev so bili tudi manj strpni zaradi lastnih čustev, ki so 

jih izražali. Čustvovanje in vedenje otrok lahko povežem z značilnostmi razvojnega obdobja, 

v katerem so. Za srednje otroštvo je značilen egocentrizem, ki učencem onemogoča 

prepoznavanje in razumevanje čustev drugih, ta je bil pri nekaterih učencih bolj izstopajoč, 

zato so s težavo poslušali in sprejemali doživljanje sovrstnikov ter bili do njih nekoliko 

nestrpni.   

Z motivacijo sem učence pripravila na srečanje s pravljico in ji usmerila v čustveno srečanje s 

pravljičnim svetom. Ob izkušenjski motivaciji so učenci osvežili spomin na slike, dogodke, ki 

so jih izkusili s pomočjo estetskih doživetij v realnem ali domišljijskem svetu, in zato 

pravljico hitro povezali s Pepelko. Povezovanje in opiranje na lastne izkušnje je motivacija 

zgolj spodbudila, saj poudarja recepcijske zmožnosti otroka, s katerimi izkušnje o prebranem, 

gledanem ali poslušanem poveže s svojimi realnimi izkušnjami. Motivacija pomembno vpliva 

na poslušalce, ker je bila dobro izvedena in so učenci lahko bili aktivni, so poslušali in 

sodelovali v vseh naslednjih fazah interpretativnega branja. Motivaciji pri pouku književnosti 

pripisuje velik pomen tudi Kordigel Aberšek (2008), ki pravi, da je ta nepogrešljiv element, s 

katerim učence pripravimo na literarnoestetsko doživljanje.  

5.2.3 Značilnosti čustvenega doživljanja in vedenja učencev 3. 

razreda glede na izbrani tip motivacije 

Uvodna motivacija je bila tako kot predhodni motivaciji ocenjena kot zelo ustrezna in 

uspešna. Nad gibalno motivacijo, ki sem jo kombinirala z jezikovno, in sicer izkušenjsko 

motivacijo, so bili učenci navdušeni. Z uporabo celotnega telesa in povezavo z lastnimi 

izkušnjami sem pri učencih spodbudila literarnoestetsko doživljanje. Učenci so ob gibalni 

motivaciji svoje razmišljanje preusmerili na zaznavanje in prepoznavanje značajev in 
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doživljanje literarnih likov ter v nadaljevanju svoje čustvene značilnosti povezali z 

izkušnjami.  

Učence so ob začetku ure spremljala prijetna čustva, kar sem lahko razbrala iz njihove 

obrazne mimike in govorice telesa. Prevladovalo je predvsem osnovno čustvo veselje. Bili so 

zelo živahni in polni zanimanja, kaj jih čaka v nadaljevanju. Velikokrat so pokukali v moje 

torbe in mi zastavljali vprašanja, kot so:  

− Bomo delali kaj težkega?  

− Kaj bomo delali?  

− Zakaj potrebujete to?  

Intenziteta čustev se je samo še stopnjevala, saj je vsak dobil svoje jabolko in ga uspešno 

položil v posodo, ob tem pa lahko izrazil svoja čustva. Učenci so podajali ustrezne odgovore 

glede pojava svojih čustev. V primerjavi s prvim in drugim razredom so učenci svoja čustva 

mnogo bolje nadzirali in jih izražali na primernejši način. Strpnejši so bili do svojih sošolcev, 

poslušali in razumeli so čustva drugih.  

V nadaljevanju so učenci brez rok poskušali položiti jabolko v košaro. Samostojno so reševali 

problem in bili pri tem domišljijsko, čustveno in miselno dejavni. Pri reševanju so si pomagali 

z nogami, brado in usti. Nekateri so pri igri uporabljali tudi roke in so tako ob koncu vseeno 

občutili zadovoljstvo, ko jim je uspelo. V pogovoru, ki je sledil, so mi zaupali, da jim je bil 

drugi del težji, saj niso smeli uporabljati rok. Podajali so svoje izkušnje ob srečanju z ljudmi, 

ki imajo posebne potrebe. Omenjali so ljudi, ki so gibalno ovirani, slepi ali slabovidni. Pri 

nekaterih učencih sem takoj opazila že dobro razvito empatijo, občutek za sočutje do soljudi, 

kar lahko povežem z besedami D. E. Papalie (2003), da učenci s starostjo postajajo bolj 

empatični, saj lažje prepoznajo in razumejo lastna čustva in čustva drugih ter se vanje 

vživljajo. Učenci so v tretjem razredu že znali povedati, kdaj, kako in zakaj ljudje pokažejo 

čustva. Smrtnik Vitulić (2004) je zapisala, da so otroci v obdobju srednjega otroštva zmožni 

aktivnega ravnanja s čustvi in razumejo razliko med izražanjem in doživljanjem čustev. Sami 

so govorili o življenju ljudi, ki so posebni tako ali drugače, ter kako se primerno obnašati do 

njih.  

5.3 ZNAČILNOSTI ČUSTVENEGA DOŽIVLJANJA IN VEDENJA UČENCEV 

PRVEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA SKOZI 

OPAZOVANJE MED IZVEDBO PROBLEMSKO-USTVARJALNEGA POUKA  

5.3.1 Značilnosti čustvenega doživljanja in vedenja učencev 1. 

razreda skozi opazovanje med izvedbo problemsko-ustvarjalnega 

pouka 

Dejavnosti so vsebovale različne književne probleme, ki so jih učenci reševali samostojno, 

glede na svojo razvojno stopnjo in v skladu z lastnim doživljanjem. Pri reševanju so bili 

učenci čustveno, domišljijsko in miselno dejavni. Po koncu branja pravljice me je zanimalo, 

kaj je bilo učencem v pravljici najboljše, zato sem pripravila dejavnost, ob kateri so razvijali 

ustvarjalno mišljenje. Sami so morali narisati del, ki jim je bil v pravljici najbolj zanimiv. 

Učenci so večinoma risali začetek zgodbe s tremi sestrami in očetom, izredno veliko jih je 

narisalo tudi hudiča in njegovih 13 sob, nekaj pa jih je narisalo srečen konec, ko sestra reši 

drugi dve in se vrnejo domov. Ob pregledovanju slik sem opazila, da jih lahko povežemo s 

čustvi. Učenci, ki so odgovorili, da so bili po koncu zgodbe veseli, so risali srečne prizore, 

uporabljali svetle barve in risali vesele obraze. Učenci, pri katerih je ob koncu prevladala jeza, 
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so risali hudiča, ki meče sestre v ogenj. Pri tem so uporabljali intenzivne barve, kot so črna, 

rdeča in rumena. Večinoma so učenci pri pouku izražali osnovna čustva, kot so veselje, žalost, 

jeza in strah, ki sem jim prepoznala po obraznih izrazih. Za osnovna čustva so značilni 

obrazni izrazi in telesna drža, kar so povedali različni avtorji. Nikolajeva (2013) dodaja še, da 

so osnovna čustva tako univerzalna in neodvisna od verbalnega jezika, zato so v vseh kulturah 

prepoznavna enako.  

Čustvena pismenost je bila v prvem razredu najmanj razvita, saj učenci niso znali primerno 

izražati lastnih čustev in jih nadzorovati. Nekateri so se s težavo zavedali lastnih čustev in 

čustev drugih ter niso prepoznali njihovega vpliva na druge. Opazila sem, da učenci, ki imajo 

težave pri zavedanju in izražanju lastnih čustev, težje navezujejo dobre medosebne odnose ter 

se neustrezno odzivajo, kar privede do različnih nesoglasij in konfliktov. Ob dramatizaciji so 

učenci pokazali več čustvene pismenosti, tak rezultat pa lahko pripišem interpretativno 

prebrani pravljici, ki je učencem omogočila, da spoznajo sebe in druge. Zaradi značilnega 

posnemanja v otroštvu so sami pri dramatizaciji uporabili podobne nevidne spremljevalce 

branja, kot sem jih uporabila sama, pazili pa so tudi na barvo in hitrost glasu.  

Učenci so bili izredno veseli dramatizacije pravljice. Za uprizoritev so si izbirali literarne like, 

ki so jim podobni ali zanimivi, saj so se z njimi najhitreje identificirali in prevzeli določene 

vedenjske vzorce. Fantje so se tako želeli preizkusiti v vlogi očeta in hudiča, dekleta pa v 

vlogi ene izmed sester. Prijetno presenečena sem bila, kako veliko so si učenci zapomnili. 

Brez težav so zaigrali prizore iz pravljice. Večinoma so učenci pri igranju hudiča povzdignili 

glas, uporabili odločnejši prijem, nagubali čelo in uporabili težke korake. Deklice so 

večinoma igrale tihe in plašne sestre. Le ena učenka, ki se je postavila v vlogo najmlajše 

sestre, je pokazala odločnost in moč. Ponosna je bila na to, da reši svoji sestri, kar je pokazala 

s pokončno držo in odločnim glasom. Očeta so fantje prikazali nekoliko plašnega in 

redkobesednega. Le dva sta pokazala vesel obraz očeta, ker je svoje hčere poročil in so zato 

odšle od doma. Predvidevam, da je bilo tako, ker imajo učenci že izdelano podobo očeta, ki je 

po navadi do svojih otrok zaščitniški. Ob dramatizaciji pravljice sem opazila, da so učenci 

posnemali govor, ki sem ga uporabila ob interpretativnem branju. Hudič je imel tako močan 

in strog glas, njegov obraz je bil resen. Sestre so bile bolj tihe, prisrčne in tople. Barvo glasu 

so učenci prilagodili dogodkom v pravljici. Z interpretativnim branjem so se hitreje in lažje 

vživeli v like, kar je bilo razvidno v igri, saj so sestre prikazali kot nemočne in plahe ter 

potrebne pomoči. Največ težav so imeli učenci pri dramatizaciji dela, ko hudič ugrabi sestre. 

Težavo so jim povzročali dogodki v pravljici, ki otrokom niso blizu, na primer predstavljanje 

pekla in ugrabitve. Sklepam lahko, da se otroci z interpretativnim branjem lažje identificirajo 

z literarnimi liki, ki jim sicer niso podobni in preveč blizu. Tako z upodobitvijo hudiča niso 

imeli velikih težav, saj jim je bil literarni lik zanimiv, njegovo podobo pa sem z branjem tudi 

približala. Opazila sem tudi, da so veliko raje zaigrali srečne prizore, kar so mi potrdili tudi z 

odgovori na vprašanje, kateri prizor so najraje zaigrali. Razumljivo je, da neprijetni, nasilni 

dogodki v otroku vzbujajo neprijetna čustva, ki jih otrok želi odpraviti, zato raje posega po 

dogodkih, ki so zanj prijetni in mu dajejo občutek varnosti, to je za otroke tega starostnega 

obdobja značilno. Učenci so prizor o ugrabitvi hitreje odigrali, bili so celo nekoliko zmedeni, 

kako ga ustrezno zaigrati, saj jim dogodek ni bil blizu. Izredno pazljivi so bili pri prijemu, 

nasprotno pa so srečen konec prikazovali dalj časa in pri izražanju prijetnih čustev celo 

nekoliko pretiravali.  

Pri zadnji dejavnosti so učenci risali svoja prepovedana vrata. Sami so narisali, kaj bi se po 

njihovem mnenju skrivalo za vrati. Risali so predvsem svoje strahove. Nekaj učencev je 

upodobilo nadnaravna bitja, kot so vampirji in duhovi. Drugi učenci so narisali realnejše, 

resnične podobe, kot so ogenj, medved, kače in podobno. Pri nekaterih učencih sem opazila, 
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da so se ob risanju zamislili in obstali. Kar nekaj časa jim je vzelo, da so dokončali svoje 

slike. Z obraza je bilo vidno, da jim je nekoliko neprijetno. Predvsem sem to opazila pri 

učencih, ki so bili med uro bolj tihi, narisali pa so tudi podobe, ki so resnične. Iz dejanj 

učencev lahko predvidim, da se o neprijetnih dogodkih, ki jim vzbujajo stisko in neprijetna 

čustva, raje ne pogovarjajo in svoja prava čustva potlačijo. Vzrokov za tako dejanje je lahko 

več. Večinoma je otroke strah odzivov socialnega okolja, predvsem staršev in vrstnikov, za 

katere menijo, da je po njihovem mnenju izražanje neprijetnih čustev nesprejemljivo. Učenci 

se tako bolj zaprejo vase in posnemajo vedenje in čustvene odzive sošolcev, za katere menijo, 

da so sprejemljivi.   

5.3.2 Značilnosti čustvenega doživljanja in vedenja učencev 2. 

razreda skozi opazovanje med izvedbo problemsko-ustvarjalnega 

pouka 

Z različnimi oblikami in metodami dela lahko pri učencih spodbujamo empatijo. Eden izmed 

učinkovitih načinov je tudi igra vlog, s katero se učenci urijo v čustvenih, socialnih in 

vedenjskih spretnostih (Panju, 2010). Učenci imajo v razredu tudi sošolca tujca, ki so mu z 

veseljem priskočili na pomoč pri igri vlog. Pomagali so mu z besedilom in mu ponazarjali, kaj 

naj zaigra. Med seboj so prijatelji, kar sem lahko videla tudi pri njihovih zadnjih izdelkih, ko 

je večina otrok izbrala za svojega najboljšega prijatelja ravno sošolca. Med seboj so si učenci 

zaupali in sodelovali. Opazila sem, da so se med igro vlog še bolj povezali. Vedenje otrok 

lahko povežem z besedami A. Goljavšček (1991), ki pravi, da nas pravljica usmerja in 

pomaga pri določanju lastnega položaja v skupini. S posredovanjem sporočil in pravil nam 

omogočajo lažjo integracijo s skupino in z okoljem. Z vsakdanjimi ljudmi, ki nastopajo v 

pravljicah, se učenci lahko poistovetijo in postanejo uspešnejši v medosebnih odnosih 

(Goljavšček, 1991). Do sošolca so bili strpni in mirni. V razredu je prevladovalo veselje, kar 

sem lahko razbrala iz vedenja in obrazne mimike otrok. Tudi sami so mi povedali, da so 

veseli ure slovenščine z menoj. Pri učencih je bilo poleg veselja zaznati še presenečenost in 

radovednost. Učenci so pridno sedeli v krogu, vsake toliko so objeli svojega soseda in 

pogledali, kaj ustvarja. Med igro so se dogovarjali, kdo bo igral koga, in si pomagali z 

izštevankami. Nobenega ni bilo strah povedati svojega mnenja; menim, da je na to vplival 

tudi moj prijeten in topel nastop.  

Na vprašanje »Kako bi pomagali sirotici?« so bili najpogostejši odgovori učencev taki: 

− Kaznoval/a bi mačeho. 

− Kupil/a bi ji novo kravo. 

− Zamenjal/a bi ji mamo. 

Vsi učenci so sodelovali pri pisanju in risanju pomoči sirotici. Literarni lik je značilen za 

ljudsko pravljico, v kateri nastopajo črno-beli liki. Sirotica predstavlja dober lik, njene 

pozitivne lastnosti so poudarjene, zato se učenec z njimi hitreje in lažje poistoveti. Na čustva 

učencev so predvsem vplivali dogodki, ko deklica izgubi svojo prijateljico kravo, in kruta 

dejanja mačehe, kar se je videlo tudi pri njihovem ustvarjanju. Iz izdelkov učencev lahko 

razberemo, da pri otroku neprijetna čustva povzročajo dogodki, kot so smrt, izguba bližnjega 

in nasilje. Vsi učenci so se vživeli v sirotico. Empatija do glavnega literarnega lika je bila zelo 

izrazita, saj je za to starostno in razvojno stopnjo otrok značilno vživljanje v osebe, ki so 

dobre in so otrokom blizu ter doživljajo podobne stvari kot otroci v realnem svetu. S 

poistovetenje z dobrimi literarnimi liki se otroci razvijajo v dobre osebe in gradijo osebnost. 

Nekateri učenci so smrt krave primerjali z izgubo svojih hišnih ljubljenčkov in opisali tudi 
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svoje občutke ob izgubi. Učence je smrt krave zelo prizadela. Večina otrok je napisala, da bi 

sirotici kupili novo kravo ali pa bi ji zamenjali mamo. Eden izmed otrok je dodal tudi, da bi za 

pomoč prosil očeta, ki je v zgodbi omenjen čisto malo, in še to zgolj na začetku. Dobro se mi 

je zdelo, da so učenci tako pozorno poslušali pravljico in izražali svoja mnenja tudi prek 

ustvarjanja. S pomočjo slik je bilo lahko razbrati, da so bili učenci veseli, da so lahko 

pomagali sirotici. Na slikah so tako prevladovali nasmejani obrazi. Pri nekaterih je bilo 

zaznati tudi jezo, saj so risali nasilnejše prizore iz pravljice in dodali opise, da so jezni, ker je 

izgubila svojo edino prijateljico. Le dva učenca sta imela nekaj težav pri iskanju pomoči 

sirotici. Težko jima je bilo poiskati ustrezno rešitev za sirotico, a sta se na koncu odločila, da 

ji podarita novo kravo, ki bi ji pomagala. Veseli so bili tudi, da so lahko risali, želeli so se 

izkazati tudi s pisanjem, ki ga v prvih mesecih šole še niso usvojili, a so se zelo potrudili in po 

svojih močeh napisali sporočila sirotici.  

Ob začetku igre so vsi učenci pokazali navdušenje, poskakovali so in vzklikali. Hitro so se 

razdelili v 4 skupine po 5 učencev. Malo težje je bilo pri določitvi vlog, a so učenci konflikte 

rešili in se med seboj povezali. Učenke so si večinoma želele zaigrati sirotico, saj je lepa in 

prijazna, kar so tudi same izjavile. Učencem je bil poleg grofa izredno zanimiv lik tudi 

mačeha. Predhodno sem predvidevala, da jim bo ta lik poseben, saj je nasilen in zato za 

pravljico nekoliko nenavaden. Z izbiro vlog lahko povežem stereotipno označevanje deklet in 

fantov. Deklice naj bi bile mile, lepe in prijazne, fantje pa nasilni in leni. Vživljanje v literarne 

like jim ni delalo težav, saj so si večinoma izbirali like, ki so jim podobni ali pa nenavadni in 

ravno zato privlačni. Nekateri izmed otrok so posnemali glas, ki sem ga uporabila za določene 

literarne like. Po besedah Panju (2010) učitelji predstavljamo zgled, zato nas učenci radi 

posnemajo, kar pripomore k povečanju empatije. Paziti je treba, da učitelji sprejemajo čustva 

učencev ter da uporabljajo empatične izjave, ki ustrezajo njihovi razvojni stopnji. Samo 

dogajanje v pravljici pa se ni bistveno razlikovalo od realnega sveta, v katerem živijo učenci. 

Večina je v igri uživala in se zabavala, bili so ljubeznivi do preostalih sošolcev in postali so 

strpnejši.  Nekateri so bili žalostni, ker se jim ni uspelo naučiti besedila in jim nastop ni uspel, 

kot so si sami zamislili. A so ob spodbudi sošolcev kmalu pozabili na slabo voljo in so se 

posvetili naslednji nalogi. V pogovoru, ki je sledil, so dejali, da jim je bilo najbolj zanimivo 

zaigrati mačeho, čeprav jim je bilo najtežje prikazati, ko je mačeha odsekala prst in peto. Iz 

odgovorov učencev lahko predvidevamo, da so problemske teme učencem zanimive in se o 

njih radi pogovarjajo, a jim predstavljajo tudi izziv, če so jim dejanja neznana in liki ne 

preveč podobni. Tudi pri igri so to na sošolcu prikazali izredno previdno. Dejali so, da jim 

mačeha ni všeč, ker je hudobna in sirotici ves čas nalaga delo, a so bili veseli, da se je zgodba 

srečno končala.  

Čustvena pismenost učencev je bila bolj izražena. Hitreje so prepoznali lastna čustva in čustva 

drugih ter jih sprejeli, zato so bili medosebni odnosi med učenci boljši, konfliktov pa manj. K 

boljši čustveni pismenosti je po mojem mnenju poleg starosti učencev pripomoglo tudi delo s 

tujcem, ki ga imajo učenci v razredu.  

Pri zadnji dejavnosti so morali učenci narisati svojega najboljšega prijatelja in opisati, zakaj je 

ravno ta oseba njihov najboljši prijatelj. Večina učencev je narisala svoje sošolce, na podlagi 

česar lahko sklepam, da je v razredu res prijetna in pozitivna klima, saj si med seboj 

pomagajo in se dopolnjujejo ter izražajo čustva; to sem opazila tudi sama. Učenci pri 

prijateljih najbolj cenijo prijaznost, pomoč, dobrosrčnost, bližino, torej lastnosti, zaradi 

katerih jim je v njihovi bližini prijetno in v njih vzbujajo prijetna čustva. Ugotovitve lahko 

povežem z besedami Benkoviča (2011), da so čustva in socialni razvoj med seboj povezana. 

Čustva urejajo odnose med osebami in so pomembna pri ustvarjanju medosebnih odnosov. So 
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dober pokazatelj uspešnosti odnosov. Da bi otrok izražal čustva, mora čutiti varnost in 

spodbudo.  

5.3.3 Značilnosti čustvenega doživljanja in vedenja učencev 3. 

razreda skozi opazovanje med izvedbo problemsko-ustvarjalnega 

pouka 

Ob opazovanju učencev tretjega razreda sem ugotovila, da je čustvena pismenost najbolj 

razvita. Učenci so bili sposobni zavedanja lastnih čustev in čustev drugih. Na primeren način 

so izražali svoja čustva in bili strpni do sošolcev. Trudili so se nadzirati lastna čustva, saj se je 

večina zavedala njihovega vpliva na druge. Podobno kot v drugem razredu lahko dobro 

razvito čustveno pismenost pripišem delu z učencem, ki je hiperaktiven, in Romom, ki ju 

učenci sprejemajo in vključujejo v pouk.  

Na vprašanja, ki so se nanašala na pravljico, so učenci podajali smiselne odgovore in pri tem 

medsebojno sodelovali. Učenci so si prebrano zapomnili in razumeli. Pri odgovorih so 

upoštevali mnenja sošolcev in izražali lastna čustva. Pogosto so ob vprašanjih, ki so se 

navezovala na mačeho, dejali, da je ta nesramna in hudobna. Ob vprašanju, kje je oče skozi 

celotno pravljico, so dejali, da je na sejmu, a se jim to ni zdelo pravično, saj je bila deklica 

sama in ji ni mogel nihče pomagati. Na podlagi opazovanj lahko sklepam, kako pomemben 

vpliv imajo pravljice in interpretativno branje. Opažanja lahko povežem z Nikolajevo (2013), 

ki pravi, da pravljice spodbujajo bralno razumevanje in otroke aktivno vključujejo v  

prepoznavanje in razumevanje čustev literarnih likov in posledično tudi sebe ter drugih.  

Na koncu ure je bilo učencem predstavljenih 5 nalog in posredovano navodilo, da si izberejo 

najmanj 3 naloge. Med opazovanjem učencev pri delu je bilo opaziti, da je večina izbrala 

nalogo 2, pri kateri so narisali in opisali eno izmed književnih oseb. Največkrat so narisali 

deklico, ki je bila zelo lepa in prijazna, sledila pa ji je  mačeha, ki je bila narisana s temnimi 

barvami, z obraza pa je bilo razvidno, da je jezna. Opisali so jo kot hudobno, nesramno. 

Rezultate lahko povežem z besedami D. Haramije (2012), da črno-beli liki otrokom 

omogočijo lažjo predstavo o lastnostih literarnih likov, ki so močno izražene, zato se lažje in 

hitreje poistovetijo z njimi ter jih lažje opišejo. Eno izmed vprašanj je bilo tudi, kateri del v 

pravljici bi spremenili in zakaj. Največ otrok se je odločilo za del, ko literarni lik deklice 

izgubi roke, pes pa oči. Svojo izbiro so utemeljili  s tem, da je bilo to za deklico in psa boleče 

in nepravično. Nasilje pri otrocih vzbuja neprijetna čustva, zato stremijo po dogodkih, ki v 

njih vzbujajo prijetnejša čustva. Odgovore otrok lahko povežem z D. Haramijo (2003) in B. 

Bettelheim (1999), ki prijetna čustva povezujeta s srečnim koncem. Otroci za zadovoljitev 

potrebe po varnosti potrebujejo srečne konce. Zavedati se je treba, da življenje ni lahko in 

samo svetlo, to poudarjajo tudi pravljice, ki sporočajo otrokom, da se je spopadanju s 

težavami nemogoče izogniti, a če se z njimi spoprimeš, jih na koncu premagaš. Otrok se tako 

v resnici spopade s svojimi stiskami in jih reši, to pa mu prinaša olajšanje in zadovoljstvo.  

Pri vprašanju, kaj bi naredili, če bi srečali deklico brez rok, so  napisali: 

− Omogočil/a bi ji prenočišče. 

− Pomagal/a  bi ji.  

− Potolažil/a bi jo.  

− Pozdravil/a bi jo. 

Pri zadnji nalogi so z odgovori pokazali empatijo do deklice brez rok. Učenci so se poskusili 

vživeti v deklico in jo razumeti. Iz odgovorov je razvidno, da so učenci videli, v kakšnem 



Lazić, K. (2018). Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.  

52 

 

položaju je deklica, kako doživlja svet in da je žalostna, zato so ji želeli olajšati bolečine in ji 

pomagati. V dobi srednjega otroštva otroci že prepoznavajo in razumejo osnovna čustva, kar 

je pogoj, da se empatija razvija. Mead (v Lamovec, 1988) pravi, da nam empatija, ki jo 

opredeljujejo kot sposobnost razumevanja drugega, pomaga predvideti dejanja drugega in s 

tem ustreznega odziva.    
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IV SKLEP 

Spodbujanje empatije pri učencih je ključnega pomena za njihov nadaljnji razvoj, saj 

omogoča uspešne medosebne odnose. Hkrati je pomembna in zahtevna naloga za strokovne 

delavce v osnovni šoli, saj je ta pogojena z razvojem socialnokognitivnih sposobnosti in 

vplivom socialnih dejavnikov. Za otroke v srednjem otroštvu pa je po besedah D. E. Papalie 

in drugih (2013) značilen velik vpliv vrstnikov in družinskega okolja, ki pomembno vplivajo 

na obvladovanje čustev in razvoj empatije. Učitelji lahko z uporabo različnih oblik in metod 

dela spodbujajo empatijo, eden izmed uspešnih načinov je tudi uporaba pravljice, ki otroke 

vključuje v razumevanje literarnih likov in posledično tudi samih sebe in drugih (Nikolajeva, 

2013).  

Magistrska naloga raziskuje čustvene in vedenjske značilnosti učencev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja med interpretativnim branjem pravljic in po njem. Zanimalo me je, 

kako branje pravljic in problemsko-ustvarjalni pouk vplivata na empatijo učencev. Preverila 

sem socialno-čustvene značilnosti in vedenje celotne skupine učencev. Z interpretativnim 

branjem pravljic Deklica brez rok, Sirotica in Te že vidim, te že vidim!, ki vsebujejo 

problemske teme, kot sta nasilje in drugačnost, sem poskusila preveriti čustvene značilnosti in 

vedenje učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja ter spodbuditi empatijo. S 

problemsko-ustvarjalnim poukom in obravnavo različnih pravljic sem želela učence aktivno 

vključiti v pouk in jih spodbuditi k sodelovanju s sovrstniki, izražanju čustev ter lastnega 

mnenja.  

Rezultate, pridobljene pri opazovanju in ocenjevanju socialnih in čustvenih značilnosti 

učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, sem obdelala opisno, zato veljajo zgolj za 

učence, vključene v raziskavo, in jih ni možno posplošiti na celotno populacijo.  

Na podlagi pridobljenih rezultatov je bilo ugotovljeno, da interpretativno branje spodbudno 

vpliva na socialno-čustveno vedenje ter empatijo učencev. Pred začetkom branja in med 

branjem so bile vidne razlike med doživljanjem prijetnih in neprijetnih čustev ter strpnostjo in 

nestrpnostjo do sošolcev. Učenci prvega razreda so v primerjavi z drugima razredoma težje 

nadzorovali svoja čustva, bili so bolj razigrani in so težje upoštevali podana navodila. 

Najpogosteje so izražali čustvo veselje, a so v nasprotju z drugimi večkrat izrazili tudi jezo. 

Bili so bolj razdražljivi in so težje oblikovali skupine ter sodelovali brez konfliktov. Razlike 

so se pojavile tudi med vživljanjem v literarne like, učenci drugega in tretjega razreda so bili 

na tem področju nekoliko uspešnejši, kar je razumljivo, saj učenci s starostjo postajajo 

sposobnejši za prepoznavanje in razumevanje lastnih in čustev drugih, posledično so zato bolj 

dovzetni za empatijo do drugih. Enostavneje in bolje so pomagali tudi sošolcem, ki so pri 

določenih dejavnostih potrebovali pomoč. Vsi trije razredi so bili pri urah veseli, dobro 

razpoloženi in so aktivno sodelovali pri vseh dejavnostih. Velik vpliv na sodelovanje in 

aktivnost učencev so imele ustrezne uvodne motivacije. Pri pouku sem uporabila kombinacijo 

jezikovnih in nejezikovnih motivacij. Ugotovila sem, da je bila najbolj učinkovita 

kombinacija gibalnega in izkušenjskega tipa motivacij, ki sem ga uporabila v tretjem razredu.  

Učenci so s svojim telesom in obrazno mimiko ter povezovanjem z lastnimi izkušnjami dobili 

ustrezno rešitev, ki jih je zadovoljila. Ves čas so bili aktivni vsi in se tako seznanili s temo 

pravljice ter se pripravili na literarnoestetsko doživljanje. Dobre rezultate ob koncu 

problemsko-ustvarjalnega pouka lahko povežem z ustreznostjo motivacije, zaradi katere so 

učenci ves čas aktivno sodelovali in tako omogočili pregled nad realnim stanjem v razredu.  

Na vseh področjih teoretične ocene za ocenjevanja je bilo socialno in čustveno vedenje po 

interpretativnem branju pravljic bolje ocenjeno kot pred izvedbo branja in prvim čustvenim 
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premorom. Najbolj so učenci napredovali na področju strpnosti. Po branju so bili pri 

dejavnostih mirnejši, bolj razumevajoči do sošolcev, postali so zaupljivejši in zato so bolje 

izražali svoja čustva. Po izvedbi problemsko-ustvarjalnega pouka je najbolj napredovalo 

vedenje učencev prvega razreda. Po dejavnostih so bili bolj motivirani, povezali so se z 

drugimi sošolci, med seboj so se poslušali in ponudili pomoč. Po interpretativno prebrani 

pravljici z naslovom Deklica brez rok so učenci tretjega razreda pokazali več empatije do 

literarnih likov kot preostala dva razreda. Najbolj opazno je bilo to pri ustvarjalnih nalogah, 

pri katerih so morali sami spremeniti dele v pravljici in pomagati deklici, svoje odločitve pa 

utemeljiti.  

Večina učencev se je vživela v glavni literarni lik in tako prevzela določene vedenjske vzorce 

ter gradila svojo osebnost. Pri dramatizaciji je večina učencev poskusila posnemati in 

predstaviti literarne like, kot sem jih sama. Med interpretativnim branjem sem pazila, da pri 

poudarjenih nasilnih lastnostih literarnih likov nisem pretiravala. Barvo glasu in register sem 

poskusila ohraniti in določenih delov v pravljici ne preveč poudarjati, da ne bi pri učencih 

izzvala nasprotnega učinka. Z ustrezno uporabo premorov, intonacije in hitrosti ter glasnosti 

branja sem omogočila, da so učenci prepoznali čustva in doživljanja literarnih likov ter jih 

poskusili razumeti. S prevelikim poudarjanjem nasilnih in drugačnih elementov v pravljici bi 

v učencih prej vzbudila posmeh in neresno dojemanje pravljice. Pazila sem tudi na vidne 

nebesedne spremljevalce. Iz obrazne mimike je bilo razvidno spreminjanje čustvenega 

doživljanja pri literarnih likih, a brez nepotrebnih gibov, poudarjanja z usti in očmi, ki bi 

lahko pri učencih poleg posmehovanja izzvali tudi zgroženost in začudenost. Najbolj 

neprijetno je bilo učencem ob nasilnih prizorih, ki so jih pri dramatizaciji poskusili omiliti ali 

pa so to predstavili na humoren način. Vživljali so se predvsem v like, ki so jim podobni in so 

dobri. Večje težave so imeli učenci s ponazoritvijo literarnih likov, ki so jim neznani in si jih 

zato težko predstavljajo, npr. hudič.  

Na splošno so učenci po branju pokazali več empatije do literarnih likov in sošolcev, a je bilo 

tudi nekaj učencev, ki na področju socialno-čustvenega vedenja in empatije niso napredovali. 

Nekateri učenci so se ob dejavnostih neprimerno vedli in podajali mnenja, ki so bila 

neustrezna. Za nazadovanje vedenja učencev je bilo možnih več vzrokov. Na njihovo 

neprimerno vedenje je lahko vplivala problemska tematika pravljice, ki jim morda ni bila tako 

zanimiva ali pa jim je bila prezahtevna. Za neprimerno vedenje in izražanje učencev so lahko 

krivi tudi drugi dejavniki, kot so vrstniki, fizično počutje, učitelj, zbranost. Pomanjkljivost 

raziskave vidim tudi v pomanjkanju časa zaradi preobremenjenosti učiteljic in učnega načrta, 

saj menim, da bi z več urami še bolje vplivala na empatijo učencev. Pri izvajanju učnih ur 

nisem imela večjih težav, saj so bili učenci motivirani, pravljice so poslušali z zanimanjem in 

so aktivno sodelovali pri dejavnostih. Nekaj izzivov je bilo zgolj pri dramatizaciji v prvem in 

drugem razredu, saj so bile nekatere skupine nemirne in so motile delo preostalih.   

Pred izvedbo raziskovalnega dela magistrske naloge sem imela nekaj težav z izborom 

ustreznih pravljic. Želela sem, da bi imele pravljice problemske teme, ki bi bile učencem 

zanimive, bi pozitivno vplivale na njihove čustvene in vedenjske značilnosti ter spodbudile 

empatijo, hkrati pa ustrezale njihovi razvojni stopnji. Odločila sem se, da učencem 

interpretativno preberem ljudske pravljice, ki jih je zbrala sodobna slovenska mladinska 

avtorica Anja Štefan. Pravljice so se mi zdele primerne, ker vsebujejo problemske teme in 

ohranjajo elemente groze, a so prirejene na otroku razumljiv način, tako da otroka s srečnim 

koncem zadovoljijo in mu dajo občutek varnosti.  

Raziskava je obsegala šest ur književnega pouka v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Problemsko-ustvarjalni pouk je potekal v prvem, drugem in tretjem razredu, v katerih sem 
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opazovala celo skupino otrok. Zaradi opazovanja pred interpretativnim branjem in po njem ter 

dodatnega opazovanja učiteljice sem se izognila subjektivnosti opazovanja in tako omogočila, 

da so bili rezultati bolj verodostojni.   

Pridobljeni rezultati kažejo, da sta ustrezno interpretativno branje pravljic s problemsko 

tematiko in problemsko-ustvarjalni pouk spodbudno vplivala na empatijo učencev prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja. Z magistrskim delom tako prispevam k izboljšanju 

čustvenega opismenjevanja otrok s pomočjo interpretativnega branja pravljic in pomembno 

vplivam ne samo na učence, ampak tudi na strokovne delavce šole, saj le z lastnim 

kakovostnim branjem učitelj pri učencih lahko doseže boljše čustvene odzive in poveča 

bralno razumevanje. Z branjem pravljic, ki vključujejo tabu teme, kot sta nasilje in 

drugačnost, sem učitelje seznanila z obravnavo pravljic s problemsko temo, ki spodbujajo 

socialni in čustveni razvoj učencev ter spodbujajo empatijo.  Ob tem sem izvedla različne 

dejavnosti, pri katerih so učenci delali tudi v skupinah in tako krepili medosebne odnose, 

učiteljem pa pokazala drugačen način dela, ki je učinkovit v razredu. Interpretativno branje v 

kombinaciji s problemsko-ustvarjalnim poukom omogoča bolj sproščeno vzdušje v razredu, 

večjo motivacijo otrok, čustveno doživljanje, boljše medosebne odnose in lažji ter boljši 

pregled nad učenci.   
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VI PRILOGE 

PRILOGA 1: Splošni opazovalni list  

SPLOŠNI OPAZOVALNI LIST ZA CELO SKUPINO 

Razred: ________________ 

Datum: ________________ 

Trditve ocenite z lestvico od 1 do 5, pri kateri ocena 1 pomeni MALO, ocena 5 pa pomeni 

VELIKO. Trditve dopolnite s svojimi opažanji.  

1. Učenci so ob branju veseli, dobro razpoloženi in aktivni.               

1                2                  3                4                5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Učenci na primeren način izražajo čustva in konstruktivno rešujejo konflikte med seboj.          

1                2                  3                4                5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Učenci pri izražanju čustev nimajo težav, vrstnikom zaupajo in med seboj sodelujejo.                

1                2                  3                4                5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Učenci se med seboj poslušajo, razumejo in sprejemajo čustva vrstnikov.             

1                2                  3                4                5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Učenci se med seboj povezujejo in družijo v skupinah.       

1                2                  3                4                5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Učenci prepoznajo in razumejo čustva literarnih likov, se vanje vživijo in podoživljajo 

njihova čustva. 

1                2                  3                4                5 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Zapis vedenja in izjav učencev med branjem in po njem.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Druga opažanja.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 2: Opazovalni listi za uvodno motivacijo – Za vrati 

Razred:______________ 

Datum:______________ 

Odgovorite na vprašanja. 

Ali vsi učenci sodelujejo pri dejavnosti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj je vzbudilo njihovo zanimanje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ali so si učenci upali pogledati za vrata? V katerem primeru? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katera čustva so se pojavljala ob dejavnosti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

S katerimi težavami se srečujejo učenci ob dejavnosti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ocenite igro Za vrati z ocenjevalno lestvico od 1 do 5, pri katerem pomeni ocena 1 ZELO 

SLABO, ocena 5 pa ZELO DOBRO.  

1          2          3          4          5  

Zapis vedenja in izjav učencev med dejavnostjo.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 3: Opazovalni list za uvodno motivacijo – Čigav je čevelj? 

Razred:___________  

Datum:___________  

 

Odgovorite na vprašanja.  

Ali so učenci pokazali zanimanje za uvodno motivacijo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Na kakšen način so poskusili dobiti odgovor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj jih je najbolj zanimalo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katera čustva so se najpogosteje pojavljala med dejavnostjo? Zakaj?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Zapišite vedenje in izjave učencev.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Druga opažanja.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ocenite uvodno motivacijo z ocenjevalno lestvico od 1 do 5, pri katerem pomeni ocena 1 

ZELO SLABO, ocena 5 pa ZELO DOBRO.  

1          2          3          4          5 
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PRILOGA 4: Opazovalni list za uvodno motivacijo – Kako? 

Razred:___________  

Datum:___________  

 

Odgovorite na vprašanja.  

Ali so učenci pokazali zanimanje za uvodno motivacijo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Na kakšen način so poskusili dobiti odgovor/rešitev? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj jih je najbolj zanimalo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katera čustva so se najpogosteje pojavljala med dejavnostjo? Zakaj?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Zapišite vedenje in izjave učencev.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Druga opažanja.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ocenite uvodno motivacijo z ocenjevalno lestvico od 1 do 5, pri katerem pomeni ocena 1 

ZELO SLABO, ocena 5 pa ZELO DOBRO.  

1          2          3          4          5 
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PRILOGA 5: Opazovalni list – Igra vlog 

Razred:___________ 

Datum:___________ 

Odgovorite na vprašanja. 

So vsi učenci aktivno sodelovali? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 So si učenci med seboj pomagali? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

V katero osebo so se najtežje vživeli? Zakaj?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kateri prizor so najtežje zaigrali? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katera čustva so izkazovali med igro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ocenite Igro vlog z ocenjevalno lestvico od 1 do 5, pri katerem pomeni ocena 1 ZELO 

SLABO, ocena 5 pa ZELO DOBRO.  

1          2          3          4          5 

Zapis vedenja in izjav učencev med dejavnostjo.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 6: Opazovalni list – Prepovedana vrata 

Razred:___________ 

Datum:___________ 

Odgovorite na vprašanja. 

Česa se otroci najbolj bojijo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj se najpogosteje skriva za vrati? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katera čustva se pojavljajo ob ustvarjanju otrok? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

S katerimi težavami se srečujejo ob dejavnosti? Katera čustva jih ob tem spremljajo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Druga opažanja. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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PRILOGA 7: Opazovalni list – Volnena pot 

Razred:___________ 

Datum:___________ 

Odgovorite na vprašanja. 

Ali vsi učenci sodelujejo pri dejavnosti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj je učencem predstavljalo največ težav pri iskanju pomoči sirotici? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

S katerimi težavami se srečujejo učenci ob pisanju pomoči? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katero čustvo se pojavlja ob dejavnosti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj je bil najpogostejši odgovor učencev?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ocenite igro Volnena pot z ocenjevalno lestvico od 1 do 5, pri katerem pomeni ocena 1 ZELO 

SLABO, ocena 5 pa ZELO DOBRO.  

1          2          3          4          5 

Zapis vedenja in izjav učencev med dejavnostjo.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  



Lazić, K. (2018). Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.  

68 

 

PRILOGA 8: Opazovalni list – Moj prijatelj 

Razred:___________ 

Datum:___________ 

Odgovorite na vprašanja.  

Koga učenci najpogosteje rišejo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kakšen je njihov prijatelj?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kaj mora po njihovem mnenju imeti pravi prijatelj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

So imeli učenci težave z dejavnostjo? Pojasnite.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katera čustva so se pojavljala ob risanju in opisovanju prijatelja? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ocenite dejavnost Moj prijatelj z ocenjevalno lestvico od 1 do 5, pri katerem pomeni ocena 1 

ZELO SLABO, ocena 5 pa ZELO DOBRO.  

1          2          3          4          5 

Zapis vedenja in izjav učencev med dejavnostjo.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 9: Opazovalni list – 5 novih nalog 

Razred:___________ 

Datum:___________ 

Odgovorite na vprašanja. 

Ali vsi učenci rešujejo naloge? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katere naloge si učenci najpogosteje izberejo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katere naloge jim povzročajo največ težav? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Katera čustva se pojavljajo ob nalogah? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Zapis vedenja in izjav učencev med reševanjem nalog.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PRILOGA 10: Pravljica: Štefan, A. (2011). Deklica brez rok. Ljubljana: 

Mladinska knjiga   

Živela sta mož in žena in sta imela hčerko. Žena je umrla, mož se je oženil še enkrat in je spet 

dobil hčer. Nova mati pa prve deklice ni marala. Svojo je imela rada, pastorke pa ne. Kajti 

pastorka je bila mila in dobra, vsak dan lepša je postajala, njena hči pa je bila sitna in grdega 

obraza. Zato je mačeha sklenila, da spravi pastorko s poti. Nekega dne je mož poklical štiri 

drvarje, da mu pripravijo drv za zimo. Povedal jim je, kje naj sekajo, potem pa odšel v mesto 

na sejem. Mačeha pa je ostala doma. Stopila je do drvarjev in rekla: »Ko vam naša starejša hči 

prinese jesti, jo ubijte. Vzemite ji oči, odsekajte ji roke in mi jih prinesite v dokaz.« Drvarji so 

odšli, opoldne pa je mačeha za njimi poslala svojo pastorko. Ta gre, hodi in išče po gozdu. 

Najprej se ji ni hotel oglasiti nihče, potem pa je eden od drvarjev le pristopil in ji rekel: 

»Dekle nesrečno, ne veš, kaj te čaka. Ubiti te moramo in ti vzeti roke in oči.« Deklica ni 

mogla verjeti. »Pustite me, samo pustite!« je rekla. »Saj me ne bo nihče več videl! Tako daleč 

bom šla, da me ne bo nihče več videl!« »A kje potem dobimo roke in oči?« so rekli 

drvarji. »Kaj naj odnesemo tvoji mačehi?« »Oči vzemite psičku. A roke – roke vam dam, če 

ni drugače. Da le ostanem živa!« In tako so ji vzeli roke in je brez rok odšla naprej. Hodi, 

hodi, daleč, čez ves gozd. Tam na drugi strani pa zagleda vrt. Grajski vrt je bil in nič koliko 

sadja je zorelo v njem, ona pa lačna in brez rok. Počakala je, da se je stemnilo, potem pa 

zlezla v vrt in z usti pobirala sadje, ki je ležalo na tleh. Tako je živela. Graščak je kmalu 

opazil, da je sadje, ki leži na tleh, nekam čudno objedeno. »Le kdo hodi na moj vrt?« si je 

mislil. »Človek ni, da bi tako puščal za sabo. Žival pa tudi ne vem, katera bi lahko bila.« Da 

bi izvedel, se je zvečer skril med veje. Čaka in zasliši, kako nekdo gre. Pravi: »Če si človek, 

se oglasi!« – in pomeri s puško. Vse tiho. »Če si človek, se oglasi.« Nič. Še tretjič zakliče: 

»Če si človek, se oglasi!« Tedaj stopi izza debla deklica in reče: »Jaz sem, sirota brez rok.« 

Grofu se je uboga deklica zasmilila. Odpeljal jo je v grad, rekel, naj ji postrežejo, in ji dal 

sobico, da bo lahko živela. Tako je ostala na gradu. Bila je tako lepa in mila, da jo je imel 

graščak vsak dan rajši, nazadnje se je poročil z njo. A usoda je hotela, da je moral mladi 

graščak kmalu na vojsko. Ko je odšel, mu je žena rodila dvojčka, dva prelepa otroka z zlato 

zvezdo na čelu. Graščaku so z gradu poslali pismo, da bi mu povedali za srečo. A služabnik, 

ki je pismo nesel, je šel ravno mimo tiste hiše, v kateri je živela mačeha. Ustavil se je, 

povedal, kam gre, pa ga je mačeha zvabila v hišo. Postregla mu je in rekla, naj si odpočije, ko 

je zaspal, pa mu je pismo vzela in napisala drugo: da mu je žena rodila dva psa in kaj naj zdaj 

z njima. Graščak je pismo dobil in je bil žalosten, hudo žalosten. »A kaj,« je rekel 

nazadnje, »moja sta, naj počakata, da se vrnem. Ko se vrnem, bom že vedel, kako naprej.« In 

je v pismo zapisal le, da se vrne kmalu in naj za otroka in mater dobro poskrbijo. Na poti 

domov pa se je služabnik spet ustavil v mačehini hiši. Postregla mu je, ko je zaspal, pa mu je 

iz torbe spet vzela pismo in napisala: Ubijte mater in otroka! Pride služabnik domov, berejo in 

ne morejo verjeti. Kaj je mlademu gospodu, kaj je z njim? Gledali so ženo in otroka, niso jih 

mogli ubiti. Zato so materi na obleko prišili dva velika žepa in dali vanju otroka, tako da ju je 

imela ves čas pri prsih. Potem so jo pognali v svet. »Pojdi,« so rekli, »taka je volja našega 

gospoda.« In je šla. Hodila je reva, hodila, brez rok je nosila svoja otroka. Nekega dne pa ji je 

naproti pritekel slep pes. »Ubožec,« je rekla, »ti brez oči, jaz brez rok, oba zapuščena. Pojdiva 

skupaj, da si bova v pomoč.« In sta šla in sta prišla do nekega studenca. Pes se je sklonil, da bi 

pil, in čim se je dotaknil vode, je spregledal. Še ona se je sklonila – komaj se je dotaknila 

vode, že je spet imela svoje roke. Zdaj se ni bala ničesar več, lahko je šla naprej. V gozdu je 

našla zapuščeno bajtico, tam je živela s svojima otrokoma. Graščak se je vrnil domov, pa v 

gradu ni našel ne žene ne otrok. Ko so mu povedali, zakaj so jih pognali po svetu, ni mogel 

verjeti. »Ne morem jih pustiti, da tako blodijo okrog,« je rekel. »Iskat jih grem.« In je poklical 

svojega najboljšega služabnika in z njim odjahal v svet. Povsod sta iskala, povsod 
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spraševala: »Ste kaj videli tako in tako žensko, ki brez rok hodi po svetu in nosi dva 

otroka?« A nihče ni znal pomagati. Nekega večera sta prišla do bajtice sredi gozda. Potrkala 

sta in odprla je lepa mlada žena. Graščak je ni spoznal, kajti zdaj je imela obe roki. Povabila 

ju je v hišo in stisnila otroka k sebi, da bi se gospoda lahko ulegla. Graščak je bil utrujen, 

takoj je zaspal. Ko je zaspal, pa mu je roka zdrknila s postelje in mlada žena je rekla: »Sinko, 

popravi očku roko.« Šel je fantek, dvignil roko in jo dal nazaj na posteljo. Služabnik pa ni 

spal, vse je slišal in se mu je zdelo tako čudno, da je zjutraj vse povedal svojemu gospodu. 

Graščak je dejal: »Potem ostaneva še eno noč, bova prespala še enkrat.« Čez dan sta lovila, 

pod večer pa spet prišla do bajtice. Ko sta legla, se je graščak samo delal, da spi. Pustil je, da 

mu je roka zdrknila s postelje, in slišal ženo, ko je poklicala: »Sinko, popravi očku roko!« 

Mali je pristopil, dvignil roko, a graščak ni nič več čakal. Skočil je s postelje, jih objel in jih 

odpeljal nazaj na grad. Tam so naredili veliko gostijo in veselju ni bilo ne konca ne kraja. 

Ljudje so hodili od blizu in daleč, da bi se veselili z njimi. Tudi mačeha je prišla in se je 

delala, kot da se veseli njihove sreče. A mladi graščak jo je vprašal: »Kaj naj se s tistim zgodi, 

ki drugim nesrečo dela?« »Na konja naj se ga priveže in požene, da ne pride več nazaj.« In so 

jo res privezali na konja in ga pognali in je po tistem ni videl nihče več. Graščak, njegova 

žena in otroka pa so živeli srečno in brez skrbi. 
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PRILOGA 11: Pravljica: Štefan, A. (2011). Sirotica. Ljubljana: Mladinska knjiga 

Pred časom sta živela mož in žena in sta imela hčerko. Je pa žena kmalu umrla in se je mož 

poročil še enkrat. Vzel je žensko, ki je tudi že imela hčerko. Ta nova mama, mačeha, pa 

moževe punčke ni marala, ker je bila lepša in bolj prijazna kot njena. Kregala jo je in tepla in 

ji nalagala vsa najgrša dela. Celo kašo je zamešala s pepelom, da jo je Sirotica potem 

prebirala. Nekega dne je bilo punčki tako hudo, da je šla v hlev in se je skrila h kravi. »Ti 

kravica moja,« je rekla, »edino ti razumeš, kako hudo mi je zdaj, ko ni mame. Ta nova 

mama,« je rekla, »kot da me sovraži. Je zmeraj huda. In kar naprej: delat, delat, alo, kašo 

prebirat …« »Ne jokaj,« je rekla krava, »vse bo še dobro, bom jaz pomagala.« In ji je res. 

Pošlje mačeha punčko kravo past. Preden gresta, prinese vrečo volne in pravi: »Še volno boš 

spredla. Če mi ne spredeš, ne hodi domov.«  Sirotica se kar prestraši, kar pogleda. »Kako bom 

predla,« si misli, »če bom hodila za kravo?! Saj ne bom mogla, bom spet tepena.« In gre s 

tisto vrečo, joka po poti, takrat pa zasliši: »Daj mi volno, da jo pojem.« Bila je krava in je 

rekla spet: »Daj mi volno, da jo pojem. Ko dvignem rep, pa pobiraj za mano.« Dobro. Res ji 

da volno, krava pojé, dvigne rep – ko kaka, pa pada ven le volna, vsa spredena in lepo navita. 

Sirotica je le pobirala. Tako vesela je šla domov, tako brez skrbi. »Nate, mama,« je 

rekla, »vse sem spredla.« In mačeha skoraj ni mogla verjeti. »Kako je to mogoče?!« je 

rekla. »Vse je spredla. Če zmore ona, potem bo tudi moja hči!« In je še svojo hčer poslala past 

in ji je dala volno, da bo predla. Ta hči pa je bila groba in hudobna, vzela je palico in je tolkla 

po kravi kot brez srca. Krava je bežala, hči jo je lovila, vsa utrujena je prišla domov. »Jaz ne 

grem več,« je rekla. »Ta krava nemarna! Ni dala miru! Ves dan je bezljala, po trnju, po gošči, 

glej, kako me je ogreblo.« Spredla ni pa nič. »Čudno,« si misli mačeha, »čudno, čudno.« Pa 

pošlje spet Sirotico in spet: nese Sirotica volno, krava volno pojé, že kaka, vse spredeno, vse 

lepo navito. »Ej,« si misli mačeha, »nekaj ni v redu s tole kravo. Nekaj imata med sabo. Jo bo 

treba spraviti s poti.« In sklene, da bodo kravo zaklali. Kako je jokala Sirotica! Tekla je v 

hlev: »Kravica moja, ti kravica moja,« je tožila, krava pa le: »Ne jokaj, vse bo še dobro. Le to 

si zapomni,« je rekla. »Ko me zakoljejo, vzemi moj želodec, operi ga in notri najdeš ključ. 

Zlat ključek bo in bo odklenil tisto skalo tam na koncu vrta. V njej so skrite tri obleke in čevlji 

in voziček, ki se pelje sam. To ti dam in vem, da bo še dobro zate.« Potem so jo zaklali in 

punčka je dobila ključ in tekla k skali. Je odklenila in dobila tri obleke, tako lepe, kot da niso 

zanjo. Prva je bila sončeva, druga lunina in tretja zvezdna. Komaj je čakala, kdaj bo nedelja. 

V tistih časih je bilo v navadi, da so ob nedeljah vsi ljudje hodili k maši. Tudi Sirotica bi rada 

šla, pa je mačeha ni pustila. »Če gre z nami,« je rekla, »kdo bo potem sploh pogledal mojo 

hčer? Kako naj dobim ženina zanjo, če bodo vsi zijali za Sirotico?« In jo je puščala doma, še 

kašo ji je stresla v pepel, da jo je revica potem prebirala. Tudi to nedeljo je bilo tako. Mačeha 

in njena hči sta šli, lepo oblečeni, nališpani, Sirotica pa tam pri tisti kaši. Takrat so se do nje 

spustili ptički, so rekli: »Teci, bomo mi prebrali,« in je že tekla k skali, oblekla sončevo 

obleko, v voziček se je usedla in je šla. Vsa lepa je prišla v cerkev. »Kdo je to? Pa kdo je 

to?« so spraševali ljudje – so pozabili gledati v oltar, tako je bila lepa. In je bil tam med njimi 

tudi lep mlad grof, ki jo je gledal najbolj. Tako mu je bila všeč, da bi jo kar za ženo vzel. Je 

rekel: »Jo bom kar ustavil, da izvem, kdo je.« A ko se je maša končala, je deklica stekla in on 

ni vedel, kam. Tako je bil žalosten. Je komaj čakal, da bo spet nedelja. Pride nedelja in se 

pripelje Sirotica, vsa lepa, v lunini obleki. Kako jo je gledal mladi grof. Je bil pripravljen, da 

bo šel za njo, a ko se je maša končala, je deklica stekla, skočila v voziček, že spet je ni ujel. 

Fant nesrečen! »Nikoli ne bo moja,« si je mislil. Je šel domov in vse povedal svoji mami. 

Mama pa je rekla: »Glej – če ne gre drugače, vzemi lepilo. Kar tičji lim vzemi in premaži vse 

stopnice. Morda se ji potem prilepi čevelj. Morda jo boš potem dobil.« Pride nedelja, Sirotica 

in vsi ljudje so bili v cerkvi, on pa zunaj na stopnicah in jih maže. No, potem se maša konča in 

Sirotica steče kot ponavadi. Čeveljček se res prilepi na stopnico, a ona je tekla naprej! Le 
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sezula ga je in je šla in je spet ni ujel. »Dobro,« si je mislil, »vsaj čeveljček mi je ostal. Jo 

bom pa po čeveljčku dobil.« In je razglasil, da bo ta čeveljček nosil okrog in tista, ki ji bo 

prav, tista bo njegova žena. Res je hodil od hiše do hiše in so pomerjala dekleta, pomerjala 

čeveljček, pa nobeni ni bil prav. Vse so imele prevelike noge. Tako ga je prineslo tudi do 

mačehe. Ko je mačeha videla, kdo prihaja, je Sirotico skrila pod veliko leseno korito. »Glej, 

da boš tiho,« je rekla. »Da se mi ne oglasiš!« Svojo hčer pa je nališpala in jo posedla k mizi. 

Pride mladi grof, vpraša: »Imate kakšno hčer pri vas?« »Imamo, imamo,« je rekla, »že 

čaka.« In je vzela tisti čeveljček, da ga bo pomagala pomerjati. Ampak – če sta še tako 

potiskali, ni šlo in ni šlo, je bil prst predolg. Pravi mačeha: »Veš kaj? Kar odsečemo ga.« In je 

vzela sekiro – taf – in je odsekala prst. Zdaj je bila pa peta prevelika. »Alo, marš,« je 

rekla, »še peto obteševa!« In mahne še enkrat, še peto skrajšata. Potisneta nogo v čeveljček, 

no, zdaj sta ga obuli. Je pa takrat petelin zapel: 

»Kikiriki, kikiriki, tam pod koritom Sirotca čepi, strašno trpi, kikiriki, v čevlju je kri, v čevlju 

je kri!« 

»Kaj se tako dere ta petelin?« se je čudil grof – pa dvignejo služabniki korito in najdejo 

Sirotico. »Še ona naj pomeri,« je ukazal. Dal ji je čeveljček, Sirotica si ga natakne – bil ji je 

ravno prav. Zdaj jo je mladi grof spoznal. »Seveda, tebe sem iskal!« je rekel in je še ona rekla, 

da je prava. In ga je le še k skali odpeljala, vzela tiste tri obleke, čeveljčke, v voziček sta se 

usedla in sta šla. Potem so naredili svatbo in se je veselilo vse, kar je živelo tam okrog. Tudi 

jaz sem bila zraven. Sem pila in plesala, še v žep sem dala – pa se je ta pravljica lepo končala. 
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PRILOGA 12: Pravljica: Štefan, A. (2011). Te že vidim, te že vidim! Ljubljana: 

Mladinska knjiga 

Ta pravljica je stara, so jo govorili še takrat, ko je bila stara mama majčkena. Je rekla, da jo je 

znal njihov stric lepo povedati, stric Matejev. Je malo huda tale pravljica in pravi, da je živel 

oče, ki je imel tri hčere, in so mu zrasle in je komaj čakal, da se bodo poročile. Bi rad, da bi 

odšle – a one kar doma, kar doma, dokler se ni zgodilo, da je rekel: »Če pride sam hudič, vas 

bom dal, samo da vas odpelje!« In hudič, ki sliši že na daleč, ga je slišal. »Ooo,« je 

rekel, »dobro, dobro, bom pa šel po kakšno!« In se je napravil in je šel. Pride, potrka, oče 

odpre, pa reče ta gospod, ki je bil hudič: »Dober dan. Sem slišal, da imate tri hčere. Jaz pa 

ravno nevesto iščem. Bi mi dali eno, da jo vzamem?« »Prav rad,« je rekel oče. »Samo zdaj – 

jaz ne vem, ker jih ne poznate – katero bi pa vzel?« »Kar vi povejte.«  In ni oče nič vprašal, je 

kar dal. »Tista,« je rekel, »ki je najstarejša, tista gre prva od hiše.« In je šla s hudičem. Ko sta 

prišla do doma, je hudič dejal: »Samo to ti povem: trinajst sob imam, dvanajst jih je zate, 

trinajsta je moja. V vse lahko pogledaš, v trinajsto ne smeš! Še jabolko ti dam,« je rekel, »in 

hočem, da ga zmeraj nosiš s sabo.« In ji je dal še jabolko – potem je nekam šel – in ona je 

hodila sama tam po hiši. Vsega je bilo. Bilo je zlato, bili so prstani, koralde, lepe obleke, pa 

takšne škatlice in skrinjice, da se je vse svetilo. Gleda, tako lepo se ji je zdelo – še sama ni 

vedela, kdaj je prišla do zadnje sobe. »Joj,« je rekla, »če so vse tako lepe, saj ni mogoče, da ne 

bi bila še ta.« In je odprla čisto čisto malo – takrat pa butne ogenj vanjo, da je spustila jabolko 

in je zaprla vrata in ga ni imela več. Pride mož zvečer domov, pogleda, pravi: »Si odprla?« Je 

rekla, da ne, pa je vprašal samo: »Kje je jabolko?« – in ni bilo več kaj lagati. Je vedel, kam je 

padlo, in jo je prijel in vlekel tja čez hišo in jo pahnil v ogenj. Potem je rekel: »Grem pa še po 

drugo. Ne bom kar sam, če sta doma še dve.« In se je spet napravil, pa malo drugače, da ga ni 

bilo spoznati, in je šel. Ko je prišel do tja, je rekel: »Dober dan. Sem slišal, da imate dve 

hčerki, jaz pa ravno ženo iščem. Mogoče me bo marala katera.« In oče, jasno, jo je dal. Zdaj 

je dal drugo, tisto srednjo, in jo je vzel hudič in jo odpeljal s sabo. Prideta domov – »Glej,« je 

rekel, »tako je v moji hiši: trinajst sob imam, v vse lahko pogledaš, v zadnjo ne smeš. Še tole 

jabolko ti dam, da ga boš zmeraj nosila s sabo – pazi, da ga ne izgubiš.« Potem je šel in ona je 

hodila tam po hiši. Ta nesrečnica, tako je bila radovedna: ko je vse pogledala, je hotela še v 

zadnjo sobo. Odpre nalahno, butne ogenj, jabolko pade in ga ni imela več. Pride mož zvečer 

domov. »Kaj je,« je rekel, »kje imaš jabolko?« »Oh,« je rekla, »ko sem kuhala, mi je padlo in 

mi je notri v štedilniku zgorelo.« »A, v štedilniku, ja,« je rekel, »jaz že vem.« In jo je kar 

prijel in pahnil v ogenj. Kaj zdaj? Je rekel: »Bom šel pa še po tretjo.« In se je oblekel, tako da 

je bil spet drugačen, malo drugače si je dal klobuk, pa malo drugačno suknjo – ker hudič se 

lahko tako obleče, da je zmeraj drugačen. Je šel do hiše in rekel spet: »Sem slišal, da imate 

lepo hčer. Mi jo daste za ženo?« »Ooo,« je rekel oče, »sami gospodje!« – in je dal še tretjo. 

Gresta s hudičem, prideta domov, pa pravi hudič: »Glej, trinajst sob imam, dvanajst jih je 

zate, trinajsta je moja, v trinajsto ne smeš. Tole jabolko,« je rekel, »pa zmeraj nosi s sabo.« In 

ona je šla in je gledala, gledala, hodila po hiši. Ko je prišla do zadnje sobe, je rekla: »Pa kaj je 

tu notri?« Prislonila je uho na vrata in se ji je zdelo, kot da zadaj nekaj poka, kot da bi gorelo, 

pa tudi, da nekaj kriči, da nekdo kliče. »Le kaj bi to lahko bilo?« je rekla in je dala jabolko 

precej nazaj in malo vstran, in je odprla. Zdaj je zagledala ogenj, vse je gorelo, globoko dol. 

In notri v tistem ognju sta bili obe njeni sestri. Zdaj ji je postalo jasno, da je to pekel in da je 

tisti mož hudič in da je bil isti ženin za vse tri. Da niso bili to trije gospodje. »Ojoj,« je 

rekla, »kam smo me tri padle.« Hitro je zgrabila najstarejšo in jo je potegnila ven. Skrila jo je, 

potem pa je začela peči kolače, piškote, kruh, da je vsega polno napekla. Ko je prišel hudič 

domov, je rekla: »Glej, vse to sem napekla. Bi bil tako dober, da bi jutri nesel mojemu 

očetu?« »Pa bom,« je rekel hudič. »Veš,« je rekla, »pa ne smeš nič pojesti. Zate je tu 
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pripravljeno, glej, sem dala na mizo. Pusti koš pri miru, imaš prej in potem zadosti doma. Ker 

jaz bom gledala za tabo. Bom rekla: Te že vidim, te že vidim! Bom huda, če boš jedel.« 

Dobro. Hudič je šel spat, ona pa hitro: sestro v koš, potem je natresla piškote, kolače in rekla 

sestrici potiho: »Samo to pazi: če se ustavi, reci – te že vidim, te že vidim – pa bo šel naprej.« 

Zjutraj se zbudi hudič, vzame koš in gre. »Joj,« je rekel, »je težak ta koš. Saj ne more biti 

samo kruh.«  Se obrne, tista notri pa začne: 

»Te že vidim, te že vidim!« 

»Pa kako me vidi, kam je zlezla?« je rekel in je šel še malo. »Nič,« je rekel, »je pretežko, bom 

kaj pojedel.«  

»Te že vidim, te že vidim!« 

Samo ustavil se je, pa je začela: 

»Te že vidim, te že vidim!« 

– in tako zmeraj, dokler ni prišel do hiše. Tam je odložil koš in šel, oče pa je prišel pogledat, 

kaj mu je prinesel. Zagleda svojo najstarejšo. »Odkod si se pa ti vzela?« pravi. »Nisi ti zdaj 

poročena?«  »Joj,« je rekla, »ne boste verjeli, kam ste me dali. Tisti ženin je bil hudič, vse tri 

smo končale pri njem.« Oče je kar obstal. Ni mislil, da se to lahko zgodi. In zdaj – kako naj 

jim pomaga? Saj ni poznal poti. Ni vedel, kam je treba iti, in je samo čakal, da se rešita še 

drugi dve. Tam pri hudiču pa je tista tretja pekla, pekla, da se je že kar malo zredil hudič. Je 

rekel: »Ti pa dobro kuhaš,« pa ni vedel, zakaj ona toliko peče. Ko je bil teden mimo, je 

potegnila ven še drugo sestro in jo je dala v koš – pa jo je nesel hudič domov. Zdaj je ostala 

samo še ona. Kako naj gre stran? Je pekla, da je spet napekla kup piškotov, pa še slamnato 

žensko je naredila in jo oblekla v svojo obleko. Ko je bil teden mimo, je rekla: »Glej, oče je 

gotovo že pojedel, danes spet pripravim koš. Pri vratih te bo čakal, da ga neseš.« »Pa bom,« je 

rekel hudič. In ko je nekam šel, je hitro dala tisto žensko k peči, potem pa koš do vrat in je 

skočila v koš in stresla nase vse piškote. Pride hudič, pogleda, vidi ženo tam pri peči in si 

misli: »Aha, spet peče!« In vzame koš in nese. Gre, hodi, spet se mu je zdel tako težak. »Saj 

ne morem več,« je rekel, »bom moral kaj pojesti.«  Ona pa hitro: 

»Te že vidim, te že vidim!« 

Gre hudič naprej, pravi: »Bom pa malo ven potresel!«  

»Te že vidim, te že vidim!« 

»Pa kam je zlezla, da me zmeraj vidi?« je rekel in je nesel vse do hiše, da je bila rešena še 

tretja. Pride hudič nazaj, pravi: »Sem nesel,« – žena pa tiho, še zmeraj pri peči. »Sem 

lačen.« Ona pa nič. Gre hudič, da bi jo stresel, vtem pa se žena prevrne in je videl, da je sama 

slama. Tako je zaklel, je stekel v pekel, notri nobene, je stekel do hiše, udaril po vratih in 

kričal: »Moje neveste nazaj!« A hiša je bila zaklenjena, okna zaprta in vse je bilo 

poškropljeno z žegnano vodo. Hudič ni mogel blizu. Le še v vogal je brcnil, da ga je od jeze 

pol podrl, in je šel nazaj v pekel. Potem so imeli mir pred njim. Oče ni hčera nikoli več 

preklel, hčere so si našle vsaka svojega moža – in tu se naša pravljica konča.  
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PRILOGA 13: Učna ura (Deklica brez rok) 

 

FAZE ŠOLSKE INTERPRETACIJE 

Faza šolske  

interpretaci-

je 

Učne 

oblike, 

učna 

sredstva 

Predvidene dejavnosti 

učitelja/učiteljice 

 

Predvidene 

dejavnosti 

učencev/učenk 

 

Opombe 

Študentka: Karmen Lazić Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Grm Razred: 3. razred 

Mentorica na PeF:  Milena Mileva Blažić  Datum: 5. 1. 2018 

Učna tema: razvijanje zmožnosti doživljanja in vrednotenja književnih besedil 

 

Učna enota: Anja Štefan: Deklica brez rok 

Prevladujoči tip ure: obravnava novega književnega besedila 

 

Učne oblike: frontalna,  individualna, skupinska 

 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda prikazovanja 

 

Operativni učni cilji: 

− Razvijajo zmožnost poslušanja književnega besedila. 

− Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. 

− Razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo. 

− Vživljajo se v književno osebo, ki je sicer drugačna od njih, a jim je še vseeno zelo 

podobna. 

− Izražajo in primerjajo svoja doživetja, čustva, misli, ki se jim vzbudijo ob poslušanju. 

 

Prostor: matična učilnica 

 

Medpredmetne povezave: likovna umetnost, SPO, DRU 

 

Učna sredstva: zvezek, pisala, knjiga, jabolka,  kozarci z nalepljenimi obrazi,  učni list 
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Kordigel Aberšek, M. (2008). Didaktika mladinske književnosti. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo.  
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UVODNA 

MOTIVACI-

JA  

 

(9 min.) 

 

 

 

Skupinsko 

delo 

 

 

Učence ob vstopu v razred 

najprej pozdravim in jih 

prosim, da naj vsi pridejo 

pred tablo ter se usedejo v 

krog. Sledijo navodila za 

igro Kako? Pred učence 

postavim jabolka in jim 

naročim, da jabolka 

prestavijo iz ene košare v 

drugo. Po končanem 

prvem delu učencem 

naročim, da roke položijo 

za hrbet in poskusijo sedaj 

premakniti jabolka iz ene 

košare v drugo. Na koncu 

se o igri pogovorimo.  

− Kakšna se vam je 

zdela igra? 

− Kako ste si pomagali 

pri prestavljanju 

jabolk v drugem delu? 

− Kako ste se ob tem 

počutili? 

− Vam je bilo težko? 

− Zakaj vam je bilo 

težko oziroma težje? 

− Vam je bilo 

neprijetno? 

− Zakaj vam je bilo 

neprijetno? Pojasnite.  

 

 

Učenci poslušajo moja 

navodila in jih 

upoštevajo.  

 

 

 

Učenci aktivno 

sodelujejo pri igri. 

 

Skozi pogovor 

vodim učence 

v spoznanje, 

da smo si med 

seboj po 

izgledu lahko  

različni. 

Poskusim jim 

približati 

način življenja 

ljudi brez rok.  

 

 

NAPOVED 

BESEDILA, 

UMESTI-

TEV IN 

INTERPRE-

TATIVNO 

BRANJE 

(15 min.) 

 

 

 

 

 

Frontalna 

oblika 

 

Učencem preberem 

pravljico v krogu, saj 

menim, da je tako v 

razredu veliko prijetnejše 

vzdušje, sama pa sem 

lahko bolj pozorna na 

čustva otrok. Povem jim, 

da bomo spoznali deklico 

brez rok. Sledi 

interpretativno branje. 

Razdelim zgodbo na dva 

dela (ko deklica ostane 

brez rok in nadaljevanje). 

Na sredino postavim 

kozarce, na katerih so 

pritrjene slike obrazov z 

različnimi čustvi (priloga 

1). Učenci  imajo v rokah 

 

Učenci se usedejo in 

umirijo ter poslušajo 

zgodbo. 

 

 

 

 

 

 

 

Izražajo svoja 

doživetja.  
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kroglice iz volne in te 

položijo v kozarec glede 

na to, kako se počutijo. 

Povedo, zakaj se tako 

počutijo. 

 

PREMOR 

PO BRANJU 

(1 min.) 

 

 

Individual-

no delo 

 

Učence prosim, naj v tišini 

premislijo o prebranem.  

 

Učenci razmišljajo in 

poizkušajo oblikovati 

svoje mnenje. 

 

 

IZRAŽANJE 

DOŽIVETIJ  

(3 min.) 

 

 

Frontalno 

delo 

 

 

 

Učence vprašam, kako so 

se počutili ob branju 

zgodbe (veselo, žalostno, 

jezno, zdolgočaseno …). 

Doživetja med seboj 

primerjamo.  

 

Učenci v pogovoru 

aktivno sodelujejo. 

 

 

ANALIZA 

(9 min.) 

 

 

 

Frontalno 

delo 

 

 

Individual-

no delo  

 

 

 

 

 

 

Učencem postavim 

vprašanja o prebranem 

besedilu: 

− Kdo nastopa v 

pravljici? 

− Kdo je deklica brez 

rok? 

− Kje se pravljica 

dogaja? 

− Kakšna je mačeha? 

Kako to veš? 

− Kako se mačeha 

obnaša do dekleta? 

− Česa se je bala 

mačeha? Česa si želi 

in zakaj? 

− Kaj se je zgodilo z 

deklico?  

− Kako je mama 

poskrbela za otroka? 

− Kako je deklica 

dobila nazaj roke?  

− Katera čustva 

doživljajo po tvojem 

mnenju dekle brez 

rok, princ in mačeha 

(jezo, strah, veselje, 

ljubezen …)? Zakaj 

tako misliš? 

− Kako se pravljica 

konča? 

 

Učenci aktivno 

sodelujejo in 

odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lazić, K. (2018). Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta.  

79 

 

− Kje je oče? 

 

 

SINTEZA IN 

VREDNO-

TENJE 

(8 min.) 

 

Frontalno 

delo 

 

Preverim, kako dobro so 

učenci razumeli prebrano. 

Vodim pogovor o dekletu 

brez rok in njeni usodi ter 

njihovih občutkih. 

Vprašam jih, zakaj je 

deklica posebna. 

 

Učenci razmišljajo in 

aktivno sodelujejo v 

pogovoru. Razmišljajo 

o dekličinih občutkih, 

se poskušajo vanjo 

vživeti. 

 

 

PONOVNO 

BRANJE IN 

NOVE 

NALOGE 

(45 min.) 

 

 

 

Frontalno in 

individual-

no delo 

 

Projektor 

 

 

 

Zvezek, 

pisala 

 

Zgodbo ponovno 

preberem.  

 

Na projekciji pripravim   

skenirano pravljico. 

Učencem dam navodilo, 

da vsak glasno prebere del 

zgodbe. 

 

Učencem predstavim 5  

nalog (priloga 3).  

 

1. naloga: V zvezek 

ilustriraj del pravljice, ki ti 

je bil najbolj všeč. Lahko 

ga predstaviš tudi v obliki 

stripa. 

2. naloga: Napiši, kaj bi ti 

naredil, če bi srečal 

deklico brez rok.  

3. naloga: Predstavi eno 

izmed književnih oseb v 

pravljici. Nariši jo in opiši. 

4. naloga: Spremeni 

zgodbo. Učenci 

spremenijo del v zgodbi in 

povedo, zakaj so ga 

spremenili.                        

5. naloga: Odgovori na 

vprašanja. 

 

Vprašam jih, kako jim je 

bila všeč ura. 

 

Pozorno poslušajo 

zgodbo.  

 

 

 

 

 

 

Učenci rešujejo 

naloge.  

 

Učenci 

rešujejo 

naloge, pri 

tem jih 

opazujem in 

vidim, kateri 

del zgodbe jih 

je najbolj 

vznemiril, kaj 

bi spremenili 

in kako.  
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PRILOGA 14: Učna ura (Sirotica)  

 

  

Študentka: Karmen Lazić Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Grm Razred: 2. Razred 

Mentor na PeF: Milena Mileva Blažić Datum: 5. 12. 2017 

Učna tema: razvijanje zmožnosti doživljanja in vrednotenja književnih besedil 

 

Učna enota: Anja Štefan: Sirotica 

Prevladujoči tip ure: obravnava novega književnega besedila 

 

Učne oblike: frontalna,  individualna, skupinska 

 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda prikazovanja 

 

Operativni učni cilji: 

− Razvijajo zmožnost poslušanja književnega besedila. 

− Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. 

− Razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo. 

− Vživljajo se v književno osebo, ki je sicer drugačna od njih, a jim je še vseeno zelo 

podobna. 

− Izražajo in primerjajo svoja doživetja, čustva, misli, ki se jim vzbudijo ob poslušanju. 

− Pogovor o temah v povezavi z obravnavano pravljico: prepoznavanje in izražanje čustev, 

empatija, soočanje z drugačnostjo.  

 

Prostor: matična učilnica 

 

Medpredmetne povezave: likovna umetnost, ŠPO, DRU 

 

Učna sredstva: zvezek, pisala, knjiga, volna, kozarci z nalepljenimi obrazi 

Literatura:  

 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 

Zavod RS za šolstvo. 

 

Kordigel Aberšek, M. (2008). Didaktika mladinske književnosti. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 

 

Štefan, A. (2011). Za devetimi gorami: slovenske ljudske pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
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FAZE ŠOLSKE INTERPRETACIJE 

Faza šolske  

interpretaci-

je 

Učne 

oblike, 

učna 

sredstva 

Predvidene dejavnosti 

učitelja/učiteljice 

 

Predvidene 

dejavnosti 

učencev/učenk 

 

Opombe 

 

 

UVODNA 

MOTIVACI-

JA  

 

(9 min.) 

 

 

 

Skupinsko 

delo 

 

 

Učence ob vstopu v razred 

najprej pozdravim in jim 

povem, da naj vsi pridejo 

pred tablo ter se usedejo v 

krog okoli čevlja. Povem 

jim, da je nekdo izgubil 

čevelj, najverjetneje, ker se 

mu je mudilo.  

Vprašam jih:  

− Ali morda veste, 

čigav je čevelj? 

− Bi ga radi obuli, da 

ugotovimo, komu se 

bo prilegal? 

Učenci poskusijo obuti 

čevelj. Pri tem 

ugotavljamo, zakaj se 

čevelj nobenemu ne 

prilega (premajhna ali 

prevelika noga, ožja 

stopala …). Na koncu 

ugotovimo, da se čevelj 

prilega učiteljici. Po 

končani igri vprašam 

učence, ali poznajo kakšno 

zgodbo, v kateri glavni 

junak oz. junakinja izgubi 

čevelj in ga oz. jo na 

koncu s pomočjo čevlja 

tudi najdejo.  

 

Učenci poslušajo moja 

navodila in jih 

upoštevajo.  

 

 

 

Učenci aktivno 

sodelujejo pri igri. 

 

Skozi pogovor 

vodim učence 

v spoznanje, 

da smo si med 

seboj po 

izgledu 

različni, radi 

pa počnemo 

podobne 

stvari. 

 

 

NAPOVED 

BESEDILA, 

UMESTI-

TEV IN 

INTERPRE-

TATIVNO 

BRANJE 

(15 min.) 

 

 

 

(7 min.) 

 

 

 

 

Frontalna 

oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učencem povem, da bomo 

spoznali sirotico. 

Razložim, kaj pomeni biti 

sirota.   

Pravljico preberem v 

krogu, saj menim, da je 

tako v razredu veliko 

prijetnejše vzdušje, sama 

pa sem lahko bolj pozorna 

na čustva otrok. Pri branju 

me spremlja ključ. 

Pravljico preberem v dveh 

delih.  

 

Učenci se usedejo in 

umirijo ter poslušajo 

zgodbo. 
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(8 min.) 

 

 

Obrazi, 

volnene 

kroglice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual-

no delo 

 

 

List, pisala, 

volna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi del končam, ko 

ubijejo kravo. Čas za 

premislek. Na sredino 

postavim kozarce, na 

katerih so nalepljeni obrazi 

(priloga 1). Učenci  imajo 

v rokah kroglice iz volne, 

te položijo v kozarec glede 

na to, kako se počutijo. 

Doživetja med seboj 

primerjamo. Povedo, zakaj 

se tako počutijo. Učence 

vprašam:   

− Kako se počuti 

sirotica, ko ubijejo 

kravo? 

− Zakaj se tako počuti?  

 

DEJAVNOST:  

Deklica je žalostna, ker je 

izgubila prijatelja. Nariši 

ali napiši, kako bi ji 

pomagal oz. kako bi jo 

potolažil. Kaj bi ji rekli, da 

bi se počutila bolje?  

Po končanem delu listke 

zavijejo in obvežejo z 

volno. Skupaj oblikujemo 

volneno pot sporočil.  

 

Učence vprašam, ali jih 

zanima, kako se zgodba 

nadaljuje/konča.  

 

Nadaljujem branje 

pravljice.  

 

PREMOR 

PO BRANJU 

(1 min.) 

 

 

Individual-

no delo 

 

Učence prosim, naj v tišini 

premislijo o prebranem.  

 

Učenci razmišljajo in 

poizkušajo oblikovati 

svoje mnenje. 

 

 

IZRAŽANJE 

DOŽIVETIJ  

(5 min.) 

 

Frontalno 

delo 

 

 

Učence vprašam, kako so 

se počutili ob branju 

zgodbe (veselo, žalostno, 

 

Učenci v pogovoru 

aktivno sodelujejo.  

Dvigujejo svoje 
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Lončki z 

obrazi 

 

 

jezno, zdolgočaseno …). 

Na sredini so še vedno 

postavljeni kozarci z 

nalepljenimi obrazi učenci 

ponovijo vajo. Pozorna 

sem na spremembo čustev. 

Vprašam jih:  

− Zakaj se tako 

počutite?  

− Zakaj ste spremenili 

mnenje? 

 

pripomočke.  

 

ANALIZA 

(8 min.) 

 

 

Frontalno 

delo 

 

 

Individual-

no delo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morebitne nejasne besede 

razložim.  

 

Učencem postavim 

vprašanja o prebranem 

besedilu: 

− Kdo nastopa v 

pravljici? 

− Kje se pravljica 

dogaja? 

− Kakšna je mačeha?  

− Kdo pomaga sirotici? 

− Kaj se zgodi s kravo? 

− Kaj krava podari 

sirotici? 

− Kdo se zagleda v 

sirotico? 

− Kaj izgubi sirotica? 

− Kako se počuti princ, 

ko mu sirotica 

pobegne?  

− Kaj se odloči 

narediti? 

− Kaj naredi mačeha s 

sirotico in zakaj to 

naredi? 

− Ali je čevelj prav 

sestri? 

− Kdaj ji postane prav? 

− Kdo razkrinka 

mačeho in pokaže na 

sirotico? 

 

Pogovorimo se o koncu 

pravljice.  

− Kako se pravljica 

 

Učenci aktivno 

sodelujejo in 

odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če se ne 

spomnijo vseh 

odzivov in 

podrobnosti, 

jih opozorim, 

naj bodo pri 

naslednjem 

branju bolj 

pozorni. 
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konča? 

− Se vam zdi konec 

dober ali ne? Kakšen 

se vam zdi konec? 

− Zakaj? 

− Kje je oče skozi 

celotno zgodbo?  

 

 

SINTEZA IN 

VREDNO-

TENJE 

(5 min.) 

 

Frontalno 

delo 

 

Preverim, kako dobro so 

učenci razumeli prebrano. 

Vodim pogovor o sirotici 

in njeni usodi ter njihovih 

občutkih. 

Vprašam jih, zakaj je 

sirotica posebna. 

 

Učenci razmišljajo in 

aktivno sodelujejo v 

pogovoru. Razmišljajo 

o deklici brez rok, se 

poskušajo vanjo 

vživeti. 

 

 

PONOVNO 

BRANJE IN 

NOVE 

NALOGE 

(20 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10 min.) 

 

 

 

Frontalno 

delo 

 

 

 

Frontalno in 

skupinsko 

delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual-

no delo 

 

Zgodbo ponovno 

preberem.  

 

IGRA VLOG 

Učenci v skupinah 

zaigrajo del, ko mačeha 

ponižuje deklico in ji 

nalaga dodatno delo. Krute 

usode jo reši princ.  

 

MAČEHA, PRINC, 

SESTRA, SIROTICA:  

− Razmisli, koga igraš.  

− Kako boš ravnal/a? 

− Kakšen odnos boš 

imel/a do drugih?   

− Kakšna bodo tvoja 

dejanja?  

O igri se pogovorimo: 

− Kako ste se ob igranju 

počutili? 

− Kaj vam je bilo 

najtežje? 

− Zakaj? 

− Kaj bi vi spremenili 

pri osebah, ki ste jih 

zaigrali? 

 

Škatla prijateljstva 

Učencem pripravim že 

izrezane oblike človeka 

(priloga 2). Dam jim 

 

Učenci se vživijo v 

književne osebe in 

odigrajo prizor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če učencem 

žival 

predstavlja 

prijatelja, jo 

narišejo in 

izrežejo. Če 

imajo težave 

pri pisanju, si 
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(2 min.) 

Škatla  navodilo, da narišejo 

svojega najboljšega 

prijatelja in napišejo, zakaj 

je njihov prijatelj. 

Usmerjam jih z vprašanji, 

kot so:  

− Zakaj je vaš prijatelj?  

− Kaj cenite pri 

prijatelju? 

− Kakšen je vaš 

prijatelj? 

− Vam pomaga? Kako?  

Na koncu roke prijateljev 

pritrdimo skupaj in 

oblikujemo verigo 

prijateljstva. Pospravimo 

jo v škatlo, ki ostane v 

razredu.  

 

 

Vprašam jih, kako jim je 

bila všeč ura.  

pomagajo z 

risanjem.  
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PRILOGA 15: Učna ura (Te že vidim, te že vidim!) 

 

FAZE ŠOLSKE INTERPRETACIJE 

Faza šolske  

interpreta-

cije 

Učne 

oblike, 

učna 

sredstva 

Predvidene dejavnosti 

učitelja/učiteljice 

 

Predvidene 

dejavnosti 

učencev/učenk 

 

Opombe 

Študentka: Karmen Lazić Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 1. Razred 

Mentorica na PeF: Milena Mileva Blažić Datum: 12. 12. 2017 

Učna tema: razvijanje zmožnosti doživljanja in vrednotenja književnih besedil 

 

Učna enota: Anja Štefan: Te že vidim, te že vidim! 

Prevladujoči tip ure: obravnava novega književnega besedila 

 

Učne oblike: frontalna,  individualna, skupinska 

 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda prikazovanja 

 

Operativni učni cilji: 

− Razvijajo zmožnost poslušanja književnega besedila. 

− Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. 

− Razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo. 

− Vživljajo se v književno osebo, ki je sicer drugačna od njih, a jim je še vseeno zelo 

podobna. 

− Izražajo in primerjajo svoja doživetja, čustva, misli, ki se jim vzbudijo ob poslušanju. 

 

Prostor: matična učilnica 

 

Medpredmetne povezave: likovna umetnost, SPO, ŠPO, DRU 

 

Učna sredstva: zvezek, pisala, knjiga, vrata, zvočni posnetki, pletena košara, kozarci z 

nalepljenimi obrazi 

Literatura:  

 

Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 

Zavod RS za šolstvo. 

 

Kordigel Aberšek, M. (2008). Didaktika mladinske književnosti. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo.  

Saksida, I. (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit. 

Štefan, A. (2011). Za devetimi gorami: slovenske ljudske pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
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UVODNA 

MOTIVA-

CIJA  

 

(9 min.) 

 

 

 

Skupinsko 

delo 

 

 

Učence ob vstopu v razred 

najprej pozdravim in jim 

povem, da naj vsi pridejo 

pred tablo ter se usedejo v 

polkrog. Pred tem že 

pripravim narejena vrata iz 

kartona ali zaveso. Učence 

vprašam: 

− Ali vas zanima, kaj se 

skriva za vrati?  

Počakam odgovore 

učencev.  

Naročim jim, da ne smejo 

pogledati, kaj se skriva za 

vrati, sama pa odidem iz 

učilnice in opazujem, kaj 

se dogaja v razredu. 

Dogajanje popestrim, tako 

da za vrati predvajam zvok 

ognja. Ponovno opazujem 

reakcije učencev. Na 

koncu predvajam posnetek 

pogovora oseb ali klic na 

pomoč.  

Vrnem se v razred in 

učence vprašam:  

− Ali si je kdo upal 

odpreti vrata? Zakaj 

ja/ne? 

− Kaj vas je zanimalo?  

− Ali je bilo težko 

pustiti vrata zaprta?  

− Zakaj?  

 

 

Učenci poslušajo moja 

navodila in jih 

upoštevajo.  

 

 

 

Učenci aktivno 

sodelujejo pri igri. 

 

 

 

 

NAPOVED 

BESEDILA, 

UMESTI-

TEV IN 

INTERPRE-

TATIVNO 

BRANJE 

(13 min.) 

 

 

 

 

 

Frontalna 

oblika 

 

Učencem povem, da bomo 

spoznali pravljico, v kateri 

so ravno tako posebna 

vrata. Pravljico preberem v 

krogu, saj menim, da je 

tako v razredu veliko 

prijetnejše vzdušje, sama 

pa sem lahko bolj pozorna 

na čustva otrok. Pri branju 

me spremlja pletena 

košara.  

 

Učenci se usedejo in 

umirijo ter poslušajo 

zgodbo. 
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PREMOR 

PO BRANJU 

(1 min.) 

 

 

Individual-

no delo 

 

Učence prosim, naj v tišini 

premislijo o prebranem.  

 

Učenci razmišljajo in 

poizkušajo oblikovati 

svoje mnenje. 

 

 

IZRAŽANJE 

DOŽIVETIJ  

(5 min.) 

 

 

Frontalno 

delo 

 

 

 

Obrazi  

 

 

Učence vprašam, kako so 

se počutili ob branju 

zgodbe (veselo, žalostno, 

jezno, zdolgočaseno …). 

V pomoč so jim kozarci, 

na katerih so nalepljeni 

obrazi (priloga 1). Učenci  

imajo v rokah kroglice iz 

volne, te položijo v 

kozarec glede na to, kako 

se počutijo.  

Doživetja med seboj 

primerjamo.  

 

Učenci v pogovoru 

aktivno sodelujejo.  

Dvigujejo svoje 

pripomočke.  

 

 

ANALIZA 

(8 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalno 

delo 

 

 

Individualn

o delo  

 

 

 

Pletena 

košara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morebitne nejasne besede 

razložim.  

 

Učencem postavim 

vprašanja o prebranem 

besedilu: 

− Kdo nastopa v 

pravljici? 

− Kje se pravljica 

dogaja? 

− Kakšen je oče?  

− Zakaj da svoje hčere 

hudiču? 

− Kakšen je hudič 

(zloben, dober, 

iznajdljiv …)?  

− Česa ne dovoli?  

− Katerih vrat ne smejo 

odpreti? 

− Kaj naredijo sestre?  

− Zakaj odprejo vrata? 

− Kako hudič ugotovi, 

kaj sta naredili sestri? 

− Kako ju kaznuje? 

− Kako ju reši najmlajša 

sestra?  

− Kaj ves čas 

ponavljajo sestre v 

 

 

 

Učenci aktivno 

sodelujejo in 

odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če se ne 

spomnijo vseh 

odzivov in 

podrobnosti, 

jih opozorim, 

da so pri 

naslednjem 

branju bolj 

pozorni. 
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(18 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinsko 

delo 

košari, da jih hudič ne 

razkrinka? 

− Ali je oče vesel 

hčera?  

− Zakaj spremeni svoj 

odnos do hčera?  

− Kako se oče na koncu 

spremeni?  

− Zakaj? 

 

Igra vlog  

1. Učencem rečem, da 

bodo v skupinah zaigrali 

prizor, ko hudič odkrije, da 

so žene odprle vrata, in jih 

kaznuje. 

2. Učenci zaigrajo prizor, 

ko se hudič nepričakovano 

vrne domov in zagleda 

najmlajšo sestro, ki rešuje 

drugi dve.  

 

HUDIČ, SESTRE, OČE: 

− Razmisli, koga igraš. 

− Kako se boš vedel? 

− Kakšen bo tvoj odnos 

do sester, hudiča, 

hčerk? 

 

O igri se pogovorimo: 

− Kako ste se ob igranju 

počutili? 

− Kaj vam je bilo 

najtežje? 

− Zakaj? 

− Kaj bi vi spremenili 

pri osebah, ki ste jih 

zaigrali? 

 

 

 

 

 

 

 

Učencem 

pripravim tudi 

oblačila, da se 

v igro bolje in 

lažje vživijo. 

 

(Sposobnejši, 

hitrejši učenci 

si izmislijo 

svoje 

besedilo.) 

 

SINTEZA IN 

VREDNO-

TENJE 

(5 min.) 

 

Frontalno 

delo 

 

Preverim, kako dobro so 

učenci razumeli prebrano. 

Vodim pogovor o sestrah 

in hudiču ter njihovih 

občutkih. 

 

 

Učenci razmišljajo in 

aktivno sodelujejo v 

pogovoru. Razmišljajo 

o  občutkih sester in 

hudiča ter se 

poskušajo vanje 

vživeti. 
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PONOVNO 

BRANJE IN 

NOVE 

NALOGE 

(15 min.) 

 

 

 

Frontalno in 

individual-

no delo 

 

Prepoveda-

na vrata 

 

 

Pisala 

 

 

 

Pletena 

košara 

Ponovno preberem 

pravljico.  

 

Učencem razdelim liste, na 

katerih so narisana vrata in 

napis prepovedan vstop 

(priloga 2). Naloga 

učencev je, da na drugo 

stran vrat narišejo, kaj bi 

se po njihovem mnenju 

skrivalo za njimi. 

Pomagam jim tako, da 

rečem, naj si zamislijo, 

česa se bojijo in  kaj bi 

radi, da ostane za vrati.  

 

Na koncu rečem učencem, 

naj svoje izdelke položijo 

v košaro, ker bomo tako 

vse njihove strahove 

odnesli daleč strah in jih 

tako ne bo več strah.  

 

Učencem pripravim tudi 

različne dobrote, tako kot 

je to počela najmlajša 

sestra.  

 

Vprašam jih, kako jim je 

bila všeč ura.  

 

 

Pozorno poslušajo 

pravljico.  

 

 

Pozorno poslušajo 

navodila in rišejo 

svoje zamisli, ideje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno sodelujejo v 

pogovoru.  
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PRILOGA 16: Kozarci z nalepljenimi obrazi 

 

PRILOGA 17: 5 novih nalog 

Anja Štefan – Deklica brez rok 

1. naloga: 

V zvezek ilustriraj del pravljice, ki ti je bil najbolj všeč. Lahko ga predstaviš tudi v obliki 

stripa. Na listu imaš že pripravljene štiri kvadrate, kamor lahko narišeš izbrano dogajanje v 

pravljici. 
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2. naloga: 

Napiši, kaj bi ti naredil, če bi srečal deklico brez rok.  

3. naloga: 

Predstavi eno izmed književnih oseb v pravljici. Nariši jo in opiši.   

4. naloga:  

Spremeni del v pravljici. Pojasni, zakaj si spremenil ravno ta del.  

5. naloga: 

V zvezek zapiši odgovore na vprašanja.  

Kakšna je deklica brez rok?  

Kako mačeha kaznuje deklico in psa? 

Kdo je prijatelj kralja in zakaj je pomemben v pravljici? 

Kje je po tvojem mnenju oče? 

PRILOGA 18: Moj prijatelj 

 

Pridobljeno 4. 12. 2017 s http://clipartlook.com/img-67145.html.  
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PRILOGA 19: Prepovedana vrata 

 

Pridobljeno 11. 12. 2017 s https://clipartxtras.com/categories/view/d9a619c64fc38c66f590f4a067bb9cac25a37d35/black-and-white-door-

clipart.html. 


