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POVZETEK
Biblioterapija je raba bralnega gradiva v terapevtske namene. Spodbuja sočutje in socialni
razvoj ter krepi pozitiven odnos do branja. Ker med branjem pozabimo nase in realnost okrog
nas, se začasno spremenimo v nekoga drugega. Pri tem odkrijemo tudi skrite plasti osebnosti,
s čimer postane literatura možno terapevtsko sredstvo. Še posebej otroci imajo pogosto težave
s prepoznavanje in izražanjem svojih čustev, zato jim lahko pomagamo z uporabo pravljic. Z
identifikacijo z junaki, s katarzo in z uvidom lažje sprostijo svoja čustva in izrazijo težave.
Med celotnim procesom biblioterapije je zelo pomembna vzgojiteljeva vloga, saj moramo
identificirati otrokovo težavo, poiskati ustrezno in kakovostno pravljico ter z izbrano izvesti
biblioterapijo. Dobra pravljica otroku predstavi možnosti pri soočanju s težavami, nove
rešitve in načine za boljše spopadanje s težavami.
V diplomskem delu sem želela raziskati, kako pravljico ustrezno uporabiti kot
biblioterapevtsko sredstvo v vrtcu in oblikovati seznam pravljic za reševanje različnih težav.
V teoretičnem delu sem predstavila biblioterapijo in njen proces. Podrobneje sem opisala
smernice za izvajanje biblioterapije pri otrocih. Opisala sem tudi funkcije pravljice, predvsem
njeno terapevtsko vrednost. V zadnjem poglavju sem predstavila klasifikacijo pravljic glede
na obravnavano težavo (smrt, težave v družine, strah, sprejemanje drugačnosti, prijateljstvo,
težave s hrano). To sem uporabila tudi v empiričnem delu diplomskega dela, kjer sem
oblikovala seznam pravljic, ki jih lahko uporabimo kot biblioterapevtsko sredstvo pri
reševanju določene težave.

KLJUČNE BESEDE: biblioterapija, predšolski otrok, pravljica, težava, vrtec, vzgojitelj

ABSTRACT
Bibliotherapy is the use of reading material for therapeutic purposes. It encourages empathy
and social development as well as strengthens a positive attitude towards reading. While we
read, we forget about ourselves and the reality surrounding us, and we are temporarily
transformed into a different person. This helps us discover hidden layers of personality, which
makes literature a possible therapeutic agent. It is especially hard for children to sometimes
recognize and express their feelings, but we can help them with fairy tales. With the help of
identifying with the heroes, catharsis and insights, they find it easier to express their feelings
and communicate their problems. During the whole process of bibliotherapy, kindergarten
teacher role is very important, because we have to identify a child’s problem, find an
appropriate and well-written fairy tale, and perform bibliotherapy. A good fairy tale offers
children new possibilities for facing their problems, new solutions and ways of confronting
their problems more successfully.
In this diploma thesis, I wanted to research how to use an appropriate fairy tale as a
bibliotherapy agent in kindergarten and devise a list of fairy tales for solving different
problems. In the theoretical part, I introduce bibliotherapy and its process. I describe in detail
the guidelines for performing bibliotherapy in children. I also specify the functions of a fairy
tale, especially its therapeutic value. In the last chapter, I present the classification of fairy
tales by their discussed problem (death, family troubles, fear, accepting differences,
friendship, problems with food). This classification was also used in the empirical part of the
diploma thesis, in which I devise a list of fairy tales that can be used as a bibliotherapeutic
agent for solving a certain problem.
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1 UVOD
Otroci se prav tako kot odrasli vsakodnevno srečujejo z različnimi težavami. Ko jim
vzgojitelji želimo pri tem pomagati, iščemo rešitve, ki bi otroku čim bolj olajšale soočanje s
temi težavami. Prav s pravljicami lahko otroku približamo ozaveščanje te težave in kasnejšo
rešitev, ne da bi jo otroku neposredno povedali. Sodobne pravljice vsebujejo probleme
današnjega časa in možne rešitve teh problemov. Eden od načinov, kako pravljice uporabimo
za pomoč otrokom, je biblioterapija. Da bi le to lahko uspešno izvajali, se moramo zavedati,
da je razumevanje besedila odvisno od bralca oz. pripovedovalca, saj je njegova interpretacija
in vodenje skozi proces ključnega pomena, da se besedilo resnično dotakne poslušalca
(Saksida, 2008). Pomembna je tudi izbira pravljic, zato so me pri pisanju diplomskega dela
vodili naslednji cilji:
̶

raziskati, katere so pravljice, ki nam v vrtcu pomagajo kot biblioterapevtsko
sredstvo;
̶

ugotoviti, kako pravljico ustrezno uporabiti kot biblioterapevtsko sredstvo v
vrtcu;
̶

oblikovati seznam pravljic za reševanje različnih težav.

V diplomskem delu je predstavljen proces biblioterapije in smernice za izvajanje le te v vrtcu.
Nato so predstavljene funkcije pravljice in opisano kako pravljica deluje kot biblioterapevtsko
sredstvo pri otrocih. Navedene so posamezne skupine težav, s katerimi se otroci srečujejo. Te
sem kasneje uporabila za klasifikacijo v raziskovalnem delu pri oblikovanju seznama pravljic,
ki jih lahko uporabimo kot biblioterapevtsko sredstvo. Za izbrano temo sem se odločila, ker se
vzgojitelji in ostali strokovni delavci v vrtcu mnogokrat srečamo z različnimi težavami otrok
in ne vemo, kako bi jim pomagali. Hkrati pa uporabljamo pravljico le kot sredstvo sprostitve
in zapolnitve časa v prehodih med dejavnostmi. Verjamem, da pravljice niso zgolj to, ampak
nam dajejo tudi moč, saj domišljijo spodbudijo k soočanju s težavami. Zato sem oblikovala
seznam pravljic, ki nam lahko služi kot orodje, s katerim si pomagamo in hitreje najdemo
pravljico za posameznega otroka ali skupino otrok.
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2 BIBLIOTERAPIJA
"Termin biblioterapija izhaja iz grških besed biblion (knjiga) in therapein (zdraviti)." (Reščič
in Urbanija, 1999, str. 10) Zdravljenje s knjigami so poznali že v stari Grčiji, pogosteje pa so
ga začeli uporabljati po prvi in drugi svetovni vojni, ko so se vojaki vračali s posttravmatskim
stresom (Burkeljca, 2011). Pojem se je v zgodovini veliko spreminjal in bil predmet mnogih
razprav (Reščič in Urbanija, 1999), zato lahko v literaturi zasledimo mnogo različnih razlag:
̶

včasih so jo razumeli kot reakcijo na prebrano, danes pa kot interaktiven proces, pri
katerem bralec spreminja stališča in vedenje (Zabukovec, 2010);
̶

raba bralnega gradiva v terapevtske namene v medicini in psihiatriji ter kot vodilo pri
reševanju osebnih problemov skozi vodeno branje (Jackson v Skubic, 2015);
̶

zdravljenje s pomočjo knjig ob podpori mentorja, ki proces spremlja in usmerja
udeleženca, da doživi uvid v lastno situacijo. To mu omogoči, da situacijo spremeni in
razreši težave (Burkeljca, 2011);
̶

ne more biti samostojna metoda zdravljenja, ampak le dodatek drugim terapijam, saj
branje le pripomore k boljšemu počutju in mogoče k rešitvi nastale situacije. Za
zdravljenje z biblioterapijo moramo obiskati za to usposobljenega strokovnjaka
(Pogačnik, 2010);
̶

cilj je zagotoviti normalen razvoj ali spremiti moteče vedenje posameznika, ko spozna,
da njegove težave niso enkratne, vzroke za vedenje, vrednote, možne rešitve in
spodbude za objektivno zaznavanje svojega položaja (Reščič in Urbanija, 1999).

Vsem razlagam je skupno, da ima biblioterapija mnogo pozitivnih učinkov: spodbuja sočutje
in zmanjšuje socialno izolacijo, krepi pozitiven odnos do branja in spodbuja socialni razvoj,
saj omogoča spoznavanje in razumevanje mišljenja in vedenja (Zabukovec, 2011).
Biblioterapija se od običajne terapije razlikuje v tem, da se življenjskim zgodbam članov
skupine pridruži zgodba nekoga, ki ni osebno prisoten v skupini. Prav zato se ljudje s to
zgodbo lažje poistovetimo in smo do njih bolj kritični, tako je izhodišče za pogovor mnogo
lažje (Reščič in Urbanija, 1999). Tema so lahko težave pri učenju, spolne zlorabe, zasvojenost
z drogami, alkoholizem, duševne bolezni itn. Pogosto se pogovor nadaljuje z metodo
ustvarjalnega pisanja, ki deluje kot izpovedovanje s pisano besedo. Moč pisanja so potrdili
tudi nekateri slovenski ustvarjalci: Cilka Lipnik, Branko Gradišnik, Marko Rutar (Pogačnik,
2010) ...
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Biblioterapijo lahko izvajajo svetovalci, psihologi, psihiatri, vzgojitelji in učitelji (Skubic,
2015). Njihova naloga je spodbujanje procesa identifikacije, blaženje čustev in jih pomoč pri
predelavi čustev brez obsojanja. Vse to varovanca pripelje do pozitivne izkušnje v procesu
(Zabukovec, 2011).
Le ob zadostni izobrazbi, poznavanju varovanca in literature lahko ustrezno izberejo literature
in vodijo dejavnost (Reščič in Urbanija, 1999). Mentor lahko uspešno posreduje umetniško
besedo otrokom le, če njeno lepoto tudi sam občuti. Tak odnos je pogoj za izvajanje
biblioterapije (Burkeljca, 2011).
Biblioterapija ima mnogo pozitivnih učinkov: spodbuja sočutje in zmanjšuje socialno
izolacijo, krepi pozitiven odnos do branja in spodbuja socialni razvoj, sam omogoča
spoznavanje in razumevanje mišljenja in vedenja. (Zabukovec, 2011). Kar nekaj raziskav je
pokazalo, da je biblioterapija pozitivno vplivala na reševanje težav in spreminjanje stališč. Žal
se lahko pojavijo tudi negativni učinki, do katerih večinoma pride zaradi nepravilne
interpretacije vsebine, saj knjige vsebujejo veliko izmišljotin in nas prepustijo sanjam ali
lažnim upom. Če udeleženci postanejo še bolj negotovi, jih mora biblioterapevt opozoriti, da
se del vsebine ne nanaša direktno na njegove težave. Pogosto nastanejo težave tudi, če branju
ne sledi pogovor. Posledično lahko pride do izogibanja težavam in reševanju le teh (Reščič in
Urbanija, 1999).
V literaturi se namesto izraza biblioterapija uporabljajo tudi naslednji izrazi: literarna terapija,
vodeno branje, bibliosvetovanje, knjižnična terapevtika, vodeno branje, bibliopsihologija,
samopomoč idr. (Person in Mc Millen v Skubic, 2015), bralna terapija, leposlovna terapija,
pravljična terapija itn. (Kruszewski, 2011).

2.1

VRSTE BIBLIOTERAPIJE

Glede na to, kakšne naloge imata zdravnik in pedagoški delavec v procesu, ločimo različne
vrste biblioterapije. Prva je klinična biblioterapija, ki jo izvajajo psihoterapevti v bolnišnicah
ali zasebnih ambulantah za osebe s čustvenimi motnjami in motnjami v vedenju. Druga je
institucionalna bilbioterapija v bolnišnicah, ki uporablja besedila povezana z bolnikovo
boleznijo in sprostitvijo. Tretja, razvojna biblioterapija se nanaša na ljudi, ki nimajo resnih
zdravstvenih težav (Kruzsewski, 2011). Uporabljena besedila spodbujajo razvoj in
posameznikovo osebnostno rast. Lahko deluje tudi kot preventiva, ki prepreči težave, še
preden se pojavijo, saj bralce ozavešča o možnih prihodnjih situacijah (Zabukovec, 2010).
3

Glede na različne vidike so vrste biblioterapije opredeljene v naslednji tabeli (Reščič in
Urbanija, 1999, str. 15):
Klinična
biblioterapija
Oblika dela
Varovanci

Terapevt
Uporabljeno
gradivo

Tehnika

Okolje

Cilj

Razvojna biblioterapija

Institucionalna
biblioterapija

individualna/skupinska

skupinska

skupinska

zdravstveni ali psihiatrični

osebe s čustvenimi ali

normalne osebe v kritičnih

bolniki, zaporniki

vedenjskimi težavami

okoliščinah

tim zdravnikov in

zdravnik, socialni delavec,

knjižničar/učitelj/

knjižničarjev

knjižničar/pedagog

pedagoški delavec

didaktična gradiva

literarna dela

pogovor o gradivih skupen vsem trem

ustanova ali zasebna
praksa

literarna dela in didaktična
gradiva

pogovor o gradivih s

pogovor o gradivih s

poudarkom na

poudarkom na

varovančevih odzivanjih

varovančevih odzivanjih

ustanova ali zasebna
praksa ali lokalna

lokalna skupnost

skupnost

informativni, včasih z

poglobitev

normalen razvoj in

uvidi

vase/sprememba vedenja

samouresničevanje

Rozalski (2010) trdi, da je biblioterapijo najbolj smiselno deliti na razvojno in terapevtsko.
Razvojna je običajno izvajajo vzgojitelji za pomoč otrokom pri soočanju z različnimi
težavami, terapevtska pa se uporablja za mentalno zdravljenje za bolj določene intervencije.
V knjigi Projekt Comenius Regio (2011) sem zasledila tudi druge zanimive oblike
biblioterapij, ki so jih uporabili na Poljskem. Ena od njih je biblioterapija z metodo drame. Pri
tem je drama didaktična metoda, ki podpira biblioterapevtski proces. Z njeno pomočjo lahko
razvijamo domišljijo, samozavest, vedenje, izražanje itn. Druga je biblioterapija s psi, ki me je
še posebej pritegnila, saj me je zanimalo, kako to dvoje lahko združimo. Psi pri biblioterapiji
zmanjšujejo stres, spodbujajo branje in motivacijo ter izražanje mnenj. Ko otroci božajo pse,
se zniža krvni pritisk in zmanjša občutek napetosti.
Drugačna pa je biblioterapija z otroki, saj imajo manjši besedni zaklad, krajšo koncentracijo
in težave z izražanjem (Reščič in Urbanija, 1999).
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2.2

BIBLIOTERAPIJA V VRTCU

Nekateri avtorji (Zabukovec, Resman, Furlan) za vrtčevsko okolje bolj zagovarjajo uporabo
pojma bibliosvetovanje ali bibliopreventiva, saj gre bolj za preventivo, kjer je v ospredju
otrokov čustven in spoznavni odziv na prebrano. Idejo o težavi mu posredujemo kot dejstvo, s
katerim se mora soočiti in ga opremimo z informacijami, ki mu bodo pomagale pri rešitvi
(Zabukovec, 2010). Odpirajo se različne življenjske teme in se o njih pogovarja, ampak
patoloških težav in zelo hudih problemov ne odpiramo, saj zanje nismo usposobljeni
(Burkeljca, 2011).
Pri procesu biblioterapije z otroki lahko pride do terapevtskega učinka, ni pa to njen osnovni
namen. Zdravilni del procesa predstavljajo interakcije med člani skupine, knjiga pa je
izhodišče za pogovor (Burkeljca, 2010). Z uporabo visoko kvalitetne literature pomagamo
otrokom skozi proces identifikacije z literarnimi junaki povezati čustvene izkušnje in
življenjske situacije (Shetchman, 2011). Otroci pri terapevtskem branju najdejo vzporednice s
svojimi problemi in pri tem opazujejo, kako se njim podobni otroci soočajo s težavami
(Skubic, 2015).
M. Knoth (2006) svetuje uporabo pravljic v preventivne namene, da otroke pripravimo na
čustvene izkušnje, preden jih doživijo, saj je to lažje kot zdravljenje čustvenih težav. Svetuje,
da beremo knjige o smrti, ločitvi in sorojencih preden dejanskim dogodkom ... Otroci se
pogosto ob kasnejšem pojavu spomnijo pravljice, kar jim vlije upanje (Knoth, 2006).
Bibliopreventiva vključuje načrtovane pogovore ob kvalitetni literaturi, ki otroke senzibilizira
za empatijo in jim pomaga pri razvoju komunikacije. S tem je otrok samozavestnejši in se
lažje vživlja v književne osebe. Tako lažje sprejema tudi vse okrog sebe in samega sebe
(Burkeljca, 2011).
Na biblioterapevtske pravljice se otroci začnejo odzivati okrog tretjega leta, saj pred tem
živijo v bolj konkretnem svetu; radi imajo zgodbe o stavbah, morju, traktorjih ... Kasneje pa
začnejo živeti v njihovem domišljijskem svetu (Sunderland, 2014). Pravljice takrat pomagajo
otrokom, da se znebijo tesnobe, se umirijo in zmanjšajo čustvene težave, izboljšajo imunski
sistem, spodbujajo pogum, mir in krepitev samozavesti (Kruszewski, 2011).
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2.2.1 Izkušnje z biblioterapijo pri otrocih
Leta 2010 je bil razvoj biblioterapije v Sloveniji še na začetku, saj je v spletni zbirki Cobiss
obstajalo le 24 publikacij in člankov s tega področja, večinoma tuja dela (Pogačnik, 2010). D.
Skubic (2015) je nekaj let kasneje v raziskavi ugotovila, da je v Sloveniji pojem biblioterapije
še vedno dokaj neznan. Večina sicer ve, kaj pomeni, vendar se le polovica strinja, da se jo
uspešno uporablja pri otrocih za zagotavljanje varnega načina soočanja s težavami. V
nadaljevanju sem opisala nekaj uspešnih primerov.
S. Burkeljca (2011) zapiše lastno izkušnjo o uporabi biblioterapije v šoli, kjer je uvedla
načrtovane skupine bibliopreventive. Skupino sta vodili dve učiteljici, kar se je izkazalo kot
zelo pozitivno, saj vsaka zazna in izvede del dejavnosti. Odzivi učencev na anketi so pokazali,
da jim je to všeč. Po treh letih je avtorica ugotovila, da učenci postajajo strpnejši, občutljivejši
za probleme okrog sebe, bolj sočutni, znajo bolje prepoznati občutke in čustva ter se učijo
poslušati druge.
Drug primer je opisala M. Štih (2011), ki je v okviru biblioterapevstskih delavnic s
predšolskimi otroki brala pravljico Pepelka. Sledila je izdelava lutk in na koncu oživitev
vsebine z njimi. Nekoliko drugačen projekt so izvedli v Vrtcu Domžale, kjer so v dejavnost
pripovedovanja vključili problemske tematike (ljubezen, smrt, spolnost, drugačnost, ločitev
staršev, Romi, duševno zdravje, spoštovanje). Sledile so predbralne aktivnosti, bralne
aktivnosti, dejavnosti po branju in dramatizacija z lutkami (Hribar, 2010).
Izkušnje kažejo, da pedagoški delavci pogosto izvajajo "biblioterapevtske delavnice", s
katerimi spodbujajo branje, namesto doseganja sprememb v otrocih (Kruszewski, 2011).
Zaradi nepravilnosti v dejavnosti je za ustrezno izvajanje še posebej pomembno poznavanje
biblioterapevtskega procesa in smernic za izpeljavo, ki so opisane v nadaljevanju.

2. 3

BIBLIOTERAPEVTSKI PROCES

Da bi razumeli učinke biblioterapije, moramo poznati in razumeti tudi njen proces
(Silverberg, 2003). Biblioterapevtski proces je proces, preko katerega sprejemamo besedilo z
vsemi funkcijami besedila; kognitivnimi (intelektualne dejavnosti), emotivnimi (čustveni
sprejem besedila), motivacijskimi (vpliv besedila glede na čustvene odzive) in funkcijami
leposlovja (spoznavna, vzgojna, estetska) (Brzuska - Kepa, 2011).
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Silverberg omenja tri stopnje: identifikacija, nato faza katarze in na koncu uvid z iskanjem
možnih rešitev. Če se človek počuti ogroženega, se lahko sprožijo obrambni mehanizmi in
posledično pride tudi do negativnega izida, ki je prikazan v spodnjem diagramu (Silverberg,
2003):
mehanizmi spremembe
(identifikacija, uvid, rast)

katarza

pozitiven izid
(sprememba)

Biblioterapevtski
proces

negativen izid
obrambni mehanizmi
(zanikanje, potlačitev)

(zavračanje
sprememb)

Opisom procesov različnih avtorjev je skupna stopnja identifikacije, ki ji sledi spreminjanje
lastnega videnja. Nato bralec spozna, da lahko stanje spremeni in poišče možne rešitve. S tem
neustrezno vedenje nadomesti z bolj ustreznim (Zabukovec, 2010).
Faze, ki so večinoma prisotne v klinični biblioterapiji in se lahko pojavijo tudi v razvojni
biblioterapiji, je leta 1949 izpostavila C. Shrodes (Kruszewski, 2011):
̶

identifikacija: otrok se identificira z junakom in dogodki v zgodbi, s čimer se izogne
neposrednemu razkritju težav, saj lahko čustva in misli prenese na junaka. Z njim deli
svoje občutke in konflikte. Ta faza vsebuje tudi fazo projekcije, v kateri nezavedno
̶

postane zavedno s pomočjo strokovnjaka (Kruszewski, 2011);
katarza: do nje lahko privede pogovor, pisanje, igra vlog ali ustvarjalno reševanje
problemov (Kruszewski, 2011). Dosežena je, ko otrok sprosti čustva in jezo, saj
postane čustveno vpleten v zgodbo. Pri tem je zelo pomemben naš odziv in podpora.
Kasneje biblioterapevt vodi udeleženca v doseganje uvida, kjer deluje kot
̶

spodbujevalec procesa (Zabukovec, 2010);
uvid: uvid je moč mišljenja, vpogled pod površino stvari (Reščič in Urbanija, 1999).
Poteka iz izkušnje, v kateri se bralec zaveda svojih problemov in možnih rešitev le teh.
Omogoča boljše razumevanje samega sebe in okolja. S. Burkeljca (2011) pri tej fazi
̶

uporablja tudi izraza "razumevanje" in "vpogled";
univerzializacija: te stopnje ne omenjajo vsi avtorji. Pomeni uporabo novega znanja v
prihodnjih situacijah. Ko otrok ponotranji način razmišljanja in vedenja, ga lahko
uporablja v vsakdanjem življenju. Je osnovni del razvojne biblioterapije; npr. pri
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strpnosti do drugačnih, naj bi izbrana literatura povzročila zavedanje medsebojnih
razlik.
Pogosto je zaključna faza biblioterapije pri odraslih terapevtsko pisanje, ko svoje misli
zapišejo na papir. Pri tem se ponovno vživijo v zgodbo in izrazijo čustva. Neizrečeno
postane jasno, zato so pomirjeni in olajšani (Kruzsewski, 2011).
Proces pri otrocih poteka na podoben način kot pri odraslih. Otrok se identificira z glavnim
junakom in skozi celotno pravljico potuje z njim. Doživlja junakove težave in ovire, a občuti
tudi njegov pogum za nadaljevanje. Dobi občutek, da s težavami ni več sam, ampak jih ima
tudi nekdo drug. Na koncu občuti junakovo veselje in sproščenost, ko se težava razreši. Po
prebrani pravljici ima v mislih dve sliki njegove situacije; eno pred zgodbo in drugo po
zgodbi. Če je pravljica otroka res pritegnila, to običajno pomeni, da mu predstavlja čustveno
podporo, zato želi, da jo preberemo še večkrat (Reščič in Urbanija, 1999).

2.4

SMERNICE ZA IZVAJANJE BIBLIOTERAPIJE PRI OTROCIH

Pomembno je, da najprej identificiramo otrokovo težavo, nato poiščemo ustrezne pravljice, v
katerih nastopajo liki s podobnimi težavami. Izmed teh poiščemo kakovostne pravljice in z
izbrano izvedemo biblioterapijo. Lahko uporabimo tudi več pravljic, da zavzamemo otrokov
problem. Cilj je oblikovati biblioterapevtsko dejavnost, ki opogumi otroke, da prenesejo
dogajanje v knjigi na svoje življenje (Rozalski, 2010).

2. 4. 1 Identifikacija težave
Otrokovo težavo lahko identificiramo oz. prepoznamo z opazovanjem, sestankom s starši,
roditeljskem sestanku, pogovorom itn. (Skubic, 2015). Otroci imajo zelo malo besed za čustva
v svojem besednjaku, zato mnogokrat svoje občutke opisujejo z neustreznimi izrazi.
Pomembno je, da se odrasli poskuša vživeti v otrokov svet in pokaže zanimanje ter empatijo.
Izogibati se moramo presojanju in dajanju nasvetov, namesto poslušanja. O dogodku se
pogovarjamo preko metafor, ki jih je otrok uporabil (Sunderland, 2014).

2. 4. 2 Izbor
Odrasli mora dobro poznati literaturo, da lahko izbere ustrezno zgodbo za reševanje
določenega problema. Za vsako težavo obstaja več knjig, vendar je pri izbiri potrebno
upoštevati literarne like in situacije, s katerimi se bo udeleženec kar najbolje identificiral
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(Zajc, 2010). Pozorni moramo biti na izbiro kakovostne knjige s spoznavno, estetstko in
etično vrednostjo ter kakovostnim slikovnim gradivom (Haramija, 2017). Izogibati se
moramo popačenim pravljicam, ki vsebujejo preveč fantastike, kričečih barv, spak in naredijo
vtis le za kratek čas (Streit, 2015). S. Hribar (2011) predlaga pravljice bratov Grimm, Hansa
V. Andersena, Astrid Lindgren, Otona Župančiča, Ele Peroci, Daneta Zajca, Saše Vegri,
Svetlane Makarovič, ljudske pripovedi in sodobne avtorico Babbete Cole. Za obravnavo so
primerne tudi problemske pravljice, ki so se pojavile v zahodni Evropi pred več kot desetimi
leti. Zanje je značilno, da govorijo tud o težkih tematikah in tabu temah, ki spremljajo naša
življenja (Mlakar, 2009).
Pri izboru ustrezne zgodbe se moramo zavedati, da se besedila razlikujejo glede na starost
udeležencev, okolja in stopnjo občutljivosti ter odprtosti. Zaradi mnogih dejavnikov, ki
vplivajo na izbiro, si lahko pomagamo z naslednjimi vprašanji (Rozalski, 2010).
VPRAŠANJA
Ali otroci:
̶

razumejo koncept v knjigi?
̶

razumejo besedišče v knjigi?
̶

radi poslušajo pravljice?
̶

povezujejo pravljice in življenjske izkušnje med seboj?

Nivo zanimanja

Ali so pravljični liki:
Predstavitev

̶

realistični?

pravljičnih likov

̶

dinamični? (razvoj skozi besedilo)
̶

predstavljeni v pozitivni luči, brez stereotipov?
̶

različnih kulturnih okolij, spolov ... ?

Ali je so naslednje značilnosti dovolj podobne tistim zgodbi:
̶

dogajanje,
̶

starostna skupina,
̶

problem.

Kontekst

Ali ilustracije:
Ilustracije

̶

pomagajo otrokom pri razumevanju?

(če jih vsebuje)

̶

predstavljajo like s katerimi se otroci lahko poistovetijo?
̶

spoštljivo predstavljajo posameznike in skupine (spol,
starost, družine, etnične) brez diskriminacije?
̶

pritegnejo otroke?

Ali vsebina/avtorjevo sporočilo:
Vsebina/sporočilo

̶

spodbuja otroke k razpravi?
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̶

spodbuja otroke k empatiji?
̶

vzbuja upanje?
̶

ponuja

strategije

za

soočanje

s

težavami,

namesto

predlaganja nerealnih rešitev?

Zgodba lahko na otroka vpliva na zavedni in na nezavedni ravni, saj je polna metafor in ne
vsebuje direktnega obsojanja. Npr. zgodba o močenju postelje, ne bo pomagala otroku, da bi
jo nehal močiti, ampak bo situacijo najverjetneje še poslabšala, saj bo otrok občutil sram in
ponižanje. Pravljica o občutkih pri močenju postelje postavljena v domišljijo, bo ohranila in
spodbudila rešitev (Reščič in Urbanija, 1999). Zgodba mora priznavati otrokovo stisko z vso
resnostjo, hkrati pa spodbujati otrokovo zaupanje vase (Rutar, 2008). Na koncu mora ponuditi
možne rešitve, ob tem pa ne sme vzbujati lažnega upanja (Zabukovec, 2010).

2. 4. 3 Izvedba
Vzgojitelj naj določi prostor in čas za biblioterapevtska srečanja (Mitchell - Kamalie v
Skubic, 2015). Lahko ima poseben prostor samo za pripovedovanje pravljic (predvsem v šoli),
da ga otroci hitro povežejo z umirjenostjo in sproščenostjo (Sunderland, 2014). Ob začetku
otroke motivira z uvodnimi dejavnostmi povezanimi s temo (Skubic, 2015). Pomembno je, da
imam vso otrokovo pozornost. Pri mlajših otrocih je potrebno pripovedovanje in ne branje ali
poslušanje zgoščenke, saj se tako lažje vzpostavi odnos zaupnosti in varnosti med
pripovedovalcem in otrokom (Reščič in Urbanija, 1999; Zalokar Divjak, 2002; Streit, 2011;
Bauer, 2008). Lahko si tudi izmisli take pravljice, v katerih otrok prepozna svoje razvade; npr.
zgodbe o jeznem ali sladkosnedem ali ... Tomažu, v katerih so opisane različne podobe
neprimernega vedenja, vendar tudi priložnosti za popravilo storjenega (Streit, 2011). Pri tem
ni nujno, da dečku bere oz. pripoveduje pravljico, v katerem je junak fant, deklici pa pravljico
v kateri je deklica, saj se oba lahko poistovetita z junakom obeh spolov (Bauer, 2008).
Pripovedovalec lahko pravljici vdihne življenje le, če ima odnos do brane pravljice. Vanjo
mora zares verjeti, saj le tako lahko prepriča otroka in v njem vzbudi želene občutke (Bauer,
2008). Pravljico bere na preprost način, s čustveno vživetostjo v zgodbo in otroka. Če
pravljico pripoveduje na pamet, lahko opazuje odzive in glede na to prilagaja pripovedovanje
(Rutar, 2008). Pomembno je, da pravljico prebere do konca, saj lahko otrok obstane z
občutkom na sredini pravljice (npr. strah, nemoč, jeza ipd.) in ne reši konflikta. To je
primerno le, če otrok pravljico že pozna in si tega sam zaželi (Bauer, 2008).
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Otroci radi vedno znova poslušajo isto pravljico, saj jo vsakič bolje razumejo in ob tem
odkrivajo samega sebe. Po vsaki pripovedi jim moramo dati čas, da razmislijo in ne preidemo
takoj na drugo dejavnost. Tako bo tudi njen učinek večji. Ko bo otrok predelal pravljico oz.
dobil vse odgovore, bo verjetno sam želel novo. Ob pripovedovanju niso potrebni dodatni
pripomočki. Ugotovili so, da je primerna le lutka, ostalo pa je moteče (slike, figurice, filmi
ipd.). Pravljice ne razlagamo, saj ima za vsakega drugačen pomen (Bauer, 2008).
Ob ilustracijah poudarimo pravljične like in dejanja, da lahko otroci sledijo, kaj se dogaja tudi
vizualno. Biti moramo potrpežljivi, če opazimo, da otrok potrebuje več časa za določen del
zgodbe. Če otrok želi ponovno branje pravljice, je to dober znak, saj o njej razmišlja in išče
rešitve za njegovo težavo. Otrok namreč potrebuje čas, da zgodbo razume in se iz nje nekaj
nauči (Sunderland, 2014; Reščič in Urbanija, 1999). Tudi Bettelhem (1975) je zapisal, da le
ponovno branje pravljice omogoči ustvarjanje otrokovih asociacij in mu pomaga pri reševanju
problemov.
Pripovedovalec ne sme preveč poudariti groze in duševnega pretresa, da ne zamegli rešitve
težave. Zavedati se je potrebno, da obstajajo bolj občutljivi in bolj robustni otroci. S
pripovedovanjem se prvi okrepijo, drugi pa postanejo mehkejši. Enako pravljico glede na
občinstvo tudi drugače pripovedujejo. Če na pravi način posredujemo pravljico, jih tudi otroci
kasneje pravilno berejo (Streit, 2011)
Po branju ne smemo tako preiti iz metaforničnega jezika in ga neposredno primerjati z
junakom, ("Ti si pa tako kot žalostna, saj tudi pogrešaš mamico, kajne?"), saj je moč pravljice
prav v posrednem sporočanju (Sunderland, 2014).

2. 4. 4 Nadaljnje aktivnosti
Po prebrani pravljici sledijo aktivnosti, ki spodbudijo razmišljanje in sprožijo pozitivne
spremembe v vedenju ali stališču. Običajno je to najprej pogovor o pravljici in rešitvah ali
lastno ustvarjanje, npr. pisanje o možnih rešitvah problema oz. nadaljevanje zgodbe, risanje
junaka, igra vlog (Kruszewski, 2011). Pravljice lahko tudi zaigramo z lutkami, zaplešemo,
zapojemo pesmi o njih ali uprizorimo dramatizacijo (Bauer, 2008). Ta pomaga, da izrazijo
svoje zamisli in krepijo svojo ustvarjalnost in samozavest, vendar to lahko kvalitetno storijo
šele, ko zgodbo dobro poznajo. Pri tem je pomembnejši proces ustvarjanja igre kot rezultat
(Zalokar Divjak, 2002).
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3 PRAVLJICA
V biblioterapiji z otroki je pravljica ena najpogosteje uporabljenih literarnih zvrsti. Pravljic se
nikoli ne naveličamo, so neminljive in neuničjive. Proppova teorija pravi, da najstarejše
pravljice izvirajo iz posvetitvenih obredov primitivnih ljudstev. Ko so z njimi prenehali, naj bi
pripovedovali pravljice (Reščič in Urbanija, 1999). V sebi nosijo pomembna življenjska
sporočila. Ta so podana v simbolični obliki, zato jih otroci zelo dobro sprejemajo. Ker smo
vsak svoja osebnost, nosi pravljica za vsakega drugačno sporočilo (Zalokar Divjak, 2002).
Bettelheim je poudarjal, da pravljice otrokom omogočajo, da notranje konflikte intuitivno
dojamejo in jih s pomočjo domišljije razrešijo. Tako s pomočjo pravljic odkrijejo lastno
identiteto in življenjskih smisel. Tudi Einstein je verjel v moč pravljic, saj je zapisal: "Če
želite, da bi bili vaši otroci bistri, jim pripovedujte pravljice. Če želite, da bi bili še bolj bistri,
jim pripovedujte še več pravljic." (Zajc, 2010, str. 17) Pravljice namreč spodbujajo domišljijo,
katera je pogoj za ustvarjalno razmišljanje (Zalokar Divjak, 2002).

3. 1 FUNKCIJE PRAVLJICE
Branje knjig ima intelektualno, čustveno in socialno korist. Zgodbe lahko vzbudijo čustveno
povezanost z dobroto, dajejo dobre zglede in pomagajo iskati smisel življenja (Burkeljca,
2010). Kaj vse bo literatura v nas spremenila in kako bo na nas delovala, je v veliki meri
odvisno od nas samih. Predvsem, v kolikšni meri v njej prepoznamo sebe, zato so pogovori o
knjigah, najprej pogovori o nas samih (Mlakar, 2011).
Razvojna funkcija
Pravljica pomaga otroku pri odkrivanju lastne identitete, usmerja njegovo razmišljanje in ga
opogumlja, ne da bi podajala neposredne napotke (Zalokar Divjak, 2002). Nagovarja
otrokovo osebnost v celoti: spodbuja domišljijo, neguje potrebo po domišljijskem svetu,
razvija inteligentnost, pokaže rešitev problema, priznava težave, spoznava življenjske razmere
in pojasnjuje občutke (Zalokar Divjak, 2002). Ker pravljica deluje pomirjujoče, se bolje
razvija mišljenje in ustvarjalnost. Z branjem se krepijo tudi bralne sposobnosti in se izboljša
samozavest, saj otroci dosegajo cilje v katere so vložili svoj trud (Gilmore, 2014). Razvija
tudi občutek za lepoto, bogati njegov čustveni svet in razvija njegov literarni in likovni okus
(Mlakar, 2009).
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Čustvena funkcija
Branje vpliva na čustva in čustvene odzive (Reščič in Urbanija, 1999), izboljšuje sposobnost
empatije, izražanja in obvladovanja čustev (Gilmore, 2014). Pravljica ne zanemarja težkih
tem, ampak o njih pripoveduje z jezikom simbolov in metafor, kar pozitivno vpliva na
čustveno stanje otroka (Štih, 2011).
Kar bo otrok pozneje doživljal v realnem življenju, lahko s pravljico izkusi v domišljiji.
Pravljico lahko tako povežemo z igro; igra je delovanje navzven, medtem ko je poslušanje
pravljic dejavnost navznoter. Pri igri izraz domišljije vidimo navzven, medtem ko pri
sprejemanju pravljic deluje duševna sposobnost domišljije v notranjost čustvenega življenja.
Zaporedje slik v pravljici (harmonična situacija, zaplet, padec, veliki preobrat, odrešitev) in
dramatika daje otroku moralno spodbudo za dogodke, ki sledijo (Streit, 2015).
S pomočjo pravljice se odvija proces razumevanja sveta okoli nas, saj ima velik vpliv na
čustveni razvoj otroka in posledično močno vpliva na odraslo življenje. To pojasnjuje
naslednji citat: "Znanje pridobimo z učenjem, modrost s pravljico." (Štih, 2011, str. 43)
Socialna funkcija
Pravljica predstavlja povezavo med svetom odraslih in otrok (Kucler, 2008; Rutar, 2008).
Deluje kot medij za vzpostavljanje odnosa med bralcem in otrokom, saj se med branjem
vzpostavi poseben odnos zaupanja in sprejemanja (Rutar, 2008). Predstavlja tudi sprostitev,
saj otrok poteši svojo potrebo po igri in zabavi ter tako sproščeno pridobiva znanje, ki se v
njej skriva (Mlakar, 2009).
H. Gilmore (2014) trdi, da pravljica izboljšuje sposobnosti obvladovanja stresnih situacij (npr.
odhod k zobozdravniku, ločitev staršev). Branje knjig s takšno vsebino omogoči otrokom, da
se počutijo bolje v dani situaciji, hkrati pa jih pripravi na to kar bo sledilo.
Vzgojno-izobraževalna funkcija
S pomočjo identifikacije s pravljičnim likom se učimo razumevanja sebe in drugih ter
vzpostavljanja odnosov, hkrati pa razvijamo čustva, domišljijo in razum (Rutar, 2008). Otrok
s pravljico preverja svoja spoznanja in znanje o stvareh, odnosih in pojavih, dobiva gotovost,
da so njegova stališča pravilna in ustrezna (Mlakar, 2009). Z branjem se uči o svetu okrog
sebe, krepi in ustvarja povezave v možnih izboljšuje koncentracijo, kasnejše branje in besedni
zaklad (Haramija, 2017). Pravljica tudi moralno vzgaja, tako da približa prednosti moralnega
vedenja in osmisli vrednote (Rutar, 2008).
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3. 2 KAKO PRAVLJICA DELUJE KOT BIBLIOTERAPEVTSKO SREDSTVO
PRI OTROCIH
Terapevtska pravljica vsebuje zelo pomembna psihološka sporočila, saj je alegorična in ne
sporoča: "Dober si, če boš storil to, in slab, če nekaj drugega." Najpomembneje je, da je
oblikovana, tako da se vzpostavi empatija z otrokom in ne kaže s prstom nanj. Pomaga mu, da
se začne zavedati doslej nezavednega in o tem razmišlja. Vsebuje pomembno dilemo,
problem ali krizo v otrokovem življenju. Ob tem mu pove, da so njegovi dosedanji mehanizmi
soočanja neprimerni (zapiranje vase, obupanost, bežanje, agresivno vedenje ipd.) in mu
pokaže, da obstaja rešitev problema, ki jo glavni junak v pravljici na koncu običajno najde.
Otrok s pravljico ponovno dobi upanje zaupanje in uvidi nove možnosti. Dobra pravljica
otroku predstavi možnosti pri soočanju s težavami, nove rešitve in načine za boljše
spopadanje s težavami (Sunderland, 2014).
Pravljica ima terapevtsko funkcijo, saj bralci preko nje na simbolni ravni izživijo svoje
notranje težave (Bettelheim, v Brzuska - Kepa, 2011). S pomočjo simbolov vplivajo na
podzavest. Delujejo na ravni nezavednega, ki razume jezik simbolov. To, kako simboli
varujejo otroka, kažejo pravljice s temo incesta, ki s pravljičnimi podobami spodbudijo
soočenje. Pravljica deluje kot ščit, zato je pomembno da pravljic ne razlagamo, da otroku ne
vzamemo tega ščita. Odrasli mora pravljico razumeti z analitičnega vidika, da lahko smiselno
vodi pogovor in pomaga (Bauer, 2008). Če otroku razlagamo pomen, je to tako, kot bi mu
razlagali njegove nezavedne misli in ozaveščamo, kar želi ohraniti podzavestno (Rutar, 2008).
Deluje lahko tudi kot "vstopnica" v otrokov notranji svet. Dobro izbrano pravljico bo otrok
pozorno poslušal, saj mu bomo z njo pokazali naše spoštovanje in razumevanje.
Pripovedovanje pravljice deluje veliko manj vsiljivo kot neposredno postavljanje vprašanj in
napovedovanje pogovora o težavah, kot npr.: "Sedaj se bomo pogovarjali o tem, kako se
počutiš ob ločitvi mame in očeta." Zavedati se moramo, da otrok lahko razreši težavo, le če se
posveti vzroku. A. Bauer (2008) pravi, da ena sama pravljica verjetno ne bo dovolj, ampak je
bolje, če jih vključimo več, saj si bo tako morda otrok izbral najljubšo, ki mi jo bo potrebno
vedno znova brati. Da bodo pravljice pomagale, se mora otrok z njimi dalj časa ukvarjati, se
pogovarjati o prizorih in prispodobah.
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4 KLASIFIKACIJA PRAVLJIC GLEDE NA OBRAVNAVANO
TEŽAVO

4. 1 STRAH
Najboljši način za premagovanje strahu, je soočenje s sprožilcem strahu. Kadar je otroke strah
temnih bitij, je ta strah pogosto zelo nedoločen. V tem primeru lahko pravljice pomagajo, tako
da otroku ponudijo konkretno podobo "zle sile" in junaka. Ker pri branju pravljice ni sam, se
lahko v varnem okolju sooči s svojimi strahovi (Bauer, 2008). Premagovanje strahu je tudi
dober primer vpliva podob oz. simbolov na podzavest. Zavedati se moramo, da podzavest ne
razlikuje med realnim doživljanjem in predstavo. Pot za premagovanje strahu je soočenje. Če
se otrok npr. boji plezanja po lestvi, strah premaga le, tako da se z njim sooči – spleza po
letveniku. Če nam otroka uspe pripraviti do tega, da si predstavlja, kako pleza po letveniku,
ima to za otrokovo podzavest skoraj enak pomen, kot da bi dejansko splezal. Če si to
predstavo še večkrat prikliče, bo lahko tudi v resnici splezal (Bauer, 2008).
S simbolnim jezikom pravljica govori tudi o eksistencialnih strahovih (ljubezen do življenja,
strah pred smrtjo, potreba po ljubezni). Ker otrok ni še sposoben teh strahov izraziti z
besedami, jih lažje predela s pomočjo junakov. Prav tako pravljice vzbujajo upanje in voljo s
stavki kot je: "in sta srečno živela vse svoje dni". Mnogokrat se tudi negativni liki v pravljici
med zgodbo spremenijo v koristne. Otrok tako ugotovi, da se lahko nekdo, ki ga ne pozna in
se ga boji, spremeni v dobrega prijatelja (Zalokar Divjak, 2002).

4. 2 SMRT
Čeprav se večina otrok vsaj enkrat nekako sreča s smrtjo, ta tema še vedno predstavlja tabu in
ga želimo pred njo obvarovati (Borucky, Križan - Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak, 2004).
Ko izgubimo nekoga od bližnjih, se v nas naravno sproži proces žalovanja. Tako odrasli kot
otroci ob tem občutimo bolečino in žalost (Borucky, Križan - Lipnik, Perpar, Štadler in
Valenčak, 2004). Otrok ob smrti ne smemo izključiti, ampak jim moramo dati priložnost, da
se s smrtjo soočijo (Bauer, 2008), pomagati jim moramo, da izrazijo žalost in ob tem dozorijo
(Borucky idr., 2004). Obstaja mnogo primerov, ko ljudje svojega žalovanja niso mogli
zaključiti, ker se kot otroci niso smeli udeležiti pogreba, zato morajo otroci imeti možnost, da
se poslovijo. Pri tem je pomembno, da upoštevamo otrokove želje. Če je umirajoča oseba v
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bolnici, je prav tako dobro, da se otroci od njega poslovijo, z njim pogovorijo, saj jih bo to
zelo razbremenilo. Pravljice nam pomagajo napeljati pogovor, približajo vprašanja smrti,
izgube in žalosti, ampak pri tem ne obremenjujejo otroka. Mnogokrat otroci verjamejo, da
tudi po smrti obstaja nekaj lepega in s svojim pogledom tolažijo odrasle. Otroku ne govorimo,
da se bo umrli vrnil, ampak jim povemo resnico in poskušamo razložiti, kar nas vprašajo.
Stati jim moramo ob strani ko so zaskrbljeni, nasilni, besni ali odsotni (Bauer, 2008).
Pri razmišljanju in pogovoru z otrokom moramo upoštevati tudi njegovo raven razumevanja
smrti, saj se ta s starostjo spreminja; do treh let otrok občuti predvsem stisko zaradi ločitve, do
petih let smrt dojema kot nekaj prehodnega in pričakuje vrnitev umrlega, od petega leta dalje
pa sprejme dejstvo smrti. Šele od devetega leta dalje pa razvije celostno predstavo o smrti, kot
neizbežen biološki dogodek (Borucky idr., 2009).

4. 3 PRIJATELJSTVO
Prijateljstvo je zelo pomembno tudi pri otrocih za razvoj socialnih odnosov, saj med prijatelji
vezi šele oblikujemo, medtem ko so v družini že trdne. Pravila in socialni odnosi, ki so se jih
otroci naučili v družini, običajno vnašajo tudi v kasnejše odnose. Če se v družini
pogovarjamo, rešujemo konfliktne situacije in sodelujemo, bo to pozitivno vplivalo na
prijateljstvo otroka. Prijateljske vezi moramo negovati, za to pa moramo imeti razvito
sposobnost navezovanja in ohranjanja stikov. Otrokom moramo ponuditi priložnost, da to
vadijo in se učijo. V pravljicah so prikazane prijateljske vezi, v katerih so junaki najboljši
zavezniki in jim na koncu skupaj uspe premagati sovražnika. Prav šibki otroci najbolj
potrebujejo občutek sprejetosti in zmožnost prispevanja celoti. Njim pravljice pomagajo najti
samozavest, izhod iz osamljenosti, iskanje zavezništev (Bauer, 2008).
Za ustvarjanje odnosov sta ključni tudi sposobnost deliti in sposobnost obdržati, ki sta povod
za učenje rahločutnega odzivanja in vzdrževanja srečnih odnosov. Ta dva procesa morata biti
v ravnovesju, drugače odnos ne more delovati. Pri tem je prav tako pomemben dober zgled,
odraslih ali pravljičnih junakov. Otroku pravljični liki pomagajo posredovati smisel deljenja
(prav tam).
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4. 4 SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI in LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI
Drugačnost pomeni odstopanje od povprečja. Žal je pogosto ta pojem uporabljen v
negativnem smislu. Glede na analize slikanic lahko razdelimo drugačnost na dve kategoriji.
Prva je telesna drugačnost, ki je lahko prikazana na različne načine; stranski liki zavračajo
glavnega zaradi fizičnega primanjkljaja, rasne drugačnosti itd. ali sam želi biti enak kot drugi.
Druga vrsta drugačnosti je vezana predvsem na drugačno vedenje; pogosta je netolerantnost
zaradi neznanja, agresivnosti, predsodkov ipd. (Haramija, 2003).
N. Šlibar (2006, str. 23) pravi: "Drugačnost in tujost predstavljata izziv, kjer se lahko strpnost
dokazuje in udejanji". Vzgoja za strpnost stremi k zagotavljanju, ohranjanju in spodbujanju
sožitja med ljudmi. V tem primeru pravljica nosi družbeno funkcijo, saj pospešuje
senzibilizacijo in nudi podoživljanje konkretne izkušnje. Ob njej ozaveščamo zaznavne,
vedenjske in komunikacijske vzorce. Pravljica uporabi stereotipe in predsodke, ki jih razstavi,
da postanejo opaženi in jih nato smiselno preobrne in pripelje do drugačnega smisla (prav
tam).
Odnos med ljudmi s drugačnimi potrebami je na splošno napet in zaznamovan s strahovi na
obeh straneh. Ko drugačnost spoznamo, nam ni več tuje in strašno, zato jo lahko sprejmemo
in podpiramo. Pri tem lahko pravljica pomaga, tako da vzbudi občutek zavedanja močnih
področij posameznika, kar mu pomaga pri razvijanju samospoštovanja. To je tudi največ, kar
lahko kot vzgojitelji otroku damo. Ni pomembno le sočutje, ampak podpora v tistem
področju, kjer so močni. S pravljico otrok lahko spozna, da sta oba enako močna, dobra, imata
lastne sposobnosti in svoj talent, skupaj lahko premagata ovire (Bauer, 2008).

4. 5 TEŽAVE S HRANO
Hrano že v začetku otroštva povezujemo s telesno in duševno varnostjo, saj ob hranjenju
dobivamo vso pozornost in nežnost staršev, zato se nezadovoljena potreba po ljubezni in
varnosti lahko kaže v nepravilnem prehranjevanju. Povezovanje hrane z ljubeznijo lahko
kasneje povzroči zmotno zamenjavo. Otroci želijo biti opaženi, zato lahko tudi negativen
odnos do otrokove debelosti to spodbuja. Prepoznati moramo, kakšna je izvorna težava, da
lahko rešimo težave s hrano. Pravljice so ustrezne, ker pomagajo otrokom razumeti, kaj se z
njimi dogaja. Ob njih in spremljevalnih dejavnostih ugotovimo, kaj otroku manjka, da toliko
jé oz. kaj ga teži, da ne jé (prav tam).
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4. 6 TEŽAVE V DRUŽINI
Sorojenci
Med sorojenci se pogosto pojavlja ljubosumje in tekmovalnost. Predvsem je to opazno, ko se
edincu pridruži drugorojenec in je vsa pozornost usmerjena vanj. Ljubosumen otrok ob
čustvenih izpadih in agresivnem vedenju kliče na pomoč, ker se počuti ogroženo. Pravljice
lahko delujejo kot ventil, preko katere otrok izživi jezo. Ljubosumje lahko učinkuje tudi
pozitivno, tako da otrok usmeri pozornost tudi na okolje izven družine in na novo uveljavi
položaj znotraj družine. Najmlajši otrok je zaradi zaščitniškega odnosa staršev pogosto
preobčutljiv in ima težave pri osamosvajanju. Zanj je pomembno, da se prepozna kot
kompetenten član družine, ki ima tudi odgovorne naloge in je cenjen (prav tam).
V pravljicah se že zelo dolgo pojavlja tema ljubosumja med sorojenci, saj nas neprestano
vznemirja. Otrok preko pravljice spozna, da odstranitev sorojenca ni edina rešitev in obstajajo
druge možnosti sprave. Pokažejo nam, da so bratje in sestre lahko naši zavezniki in prijatelji
(prav tam).
Ločitev staršev
Razpad zveze staršev je za otroka pretresljiv dogodek in je ob tem čustveno prizadet. Različni
otroci se na nove okoliščine različno odzivajo in prilagajajo. Na to vpliva otrokova starost,
osebnostne značilnosti in okoliščine. Večinoma so zmedeni in prestrašeni, ker ne zmorejo
razumeti situacije in predvidevati nadaljnjih dogodkov. Posledično se jim poruši občutek
varnosti, zato potrebujejo osebo, ki ta občutek ohranja (stari starši, vzgojiteljica, sorojenci).
Pomembno je, da otroku povemo, kaj se dogaja in zakaj, ob tem poudarimo, da za to ni kriv
on. Omogočimo mu izražanje čustev (dejavnosti, igra, ples, risba, pogovor), pri čemer lahko
kot izhodišče uporabimo branje pravljic na temo ločitve. Velikokrat se po ločitvi oblikuje
reorganizirana družina, v kateri pride do sprememb v vsakodnevnem življenju. V tem času se
otrok sooča tudi z naslednjimi težavami: preživljanje časa z drugim staršem, več sorodnikov,
skrb za roditelja in pričakovanje, da se bodo starši pobotali. Tudi na to temo poznamo vrsto
pravljic, ki otroku pokažejo, da v situaciji ni sam in mu ponudijo odgovore ter podporo.
Zgodbe otroka ne obsojajo, ampak mu priznavajo potrebo po pomoči in ga opogumljajo
(Štadler idr., 2009).
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5 CILJ RAZISKAVE
Glede na predmet in problem sem v diplomskem delu postavila naslednje cilje:
̶

raziskati, katere so pravljice, ki nam v vrtcu pomagajo kot biblioterapevtsko
sredstvo;
̶

ugotoviti, kako pravljico ustrezno uporabiti kot biblioterapevtsko sredstvo v
vrtcu;
̶

oblikovati seznam pravljic za reševanje različnih težav – kratek povzetek
vsebine.

6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
RV 1: Kakšne pravljice so primerne za reševanje težav predšolskih otrok (strah, težave v
družini, smrt, prijateljstvo, sprejemanje drugačnosti, težave s hrano)?
RV 2: Katere pravljice bi lahko klasificirali kot ustrezne za reševanje določene težave (strah,
težave v družini, smrt, prijateljstvo, sprejemanje drugačnosti, težave s hrano)?
RV 3: Kakšen je proces reševanja težav s pomočjo pravljice?

7 RAZISKOVALNA METODA
Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja.

7.1 Postopek zbiranja podatkov
Gradivo oz. pravljice sem zbirala na različne načine. Nekaj sem jih našla v knjižnici
Pedagoške fakultete Ljubljana, druge v Mestni knjižnici Kranj. V obeh knjižnicah sem za
nasvet vprašala tudi knjižničarki. Zbrala sem tudi priročnike, ki so del arhiva priročnikov za
branje kakovostnih mladinskih knjig od leta 1998 do leta 2017. Te je pripravila Pionirska
knjižnica Ljubljana. Nekaj pravljic primernih za pomoč pri reševanju določene težave je
zapisanih tudi v strokovni literaturi: Smrt in žalovanje, Biblioterapija v vrtcu, Drugačnost v
slikanicah, Otrok in ločitev staršev in Čudežnost besed.
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7.2 Postopek obdelave podatkov
Zbrano literaturo in informacije sem pregledala, analizirala vsebino posameznih pravljic in
klasificirala glede na težavo. Pred začetkom vsebinske analize sem že oblikovala kategorije,
ki sem jih iskala v analiziranem besedilu: strah, težave v družini, smrt, prijateljstvo,
sprejemanje drugačnosti in težave s hrano. Za boljšo preglednost sem jih razdelila na
podteme: strah – tema/noč, pošasti, odhod v vrtec/šolo in zdravniki, smrti sem dodala
bolezen, prijateljstvo – reševanje sporov/sposobnost deliti, posmehovanje/ustrahovanje,
osamljenost, spoznavanje novih prijateljev, sprejemanje drugačnosti in ljudi s posebnimi
potrebami – ljudje s posebnimi potrebami, tujci, homoseksualnost, težave v družini – ločitev
in nove družine. Ko sem posamezno pravljico prebrala, sem jo glede na vsebino in sporočilo
uvrstila v določeno kategorijo. Ob pregledu priročnikov za branje kakovostnih mladinskih
knjig, sem upoštevala temo, ki so jo avtorji priročnikov že določili.
V seznamu sem navedla avtorja pravljice, naslov, prevajalca, ilustratorja, založbo in leto
izdaje. Pri posameznih sem dodala še ključno podtemo, za lažjo izbiro; večinoma pri
sprejemanju drugačnosti za katere posebne potrebe gre1. Pri oblikovanju rezultatov sem bila
pozorna tudi na kakovost pravljice, saj sem že v teoretičnem delu zapisala, da je le ta zelo
pomembna. V seznamu so samo pravljice, ki so opredeljene vsaj z oznako "dobra". Za kriterij
ocenjevanja so avtorji izbrali katerokoli kvaliteto, ki jo lahko izrazimo, opišemo konkretno
(izvirnost, jezik, sporočilnost, etičnost, duhovitost, smelost, poetičnost …). V rezultatih sem s
simbolom "▲" posebej označila pravljice, ki so v priročnikih opredeljene kot zelo dobre,
odlične in dobitnice Zlate hruške, ter tiste, ki so v posamezni strokovni literaturi posebej
priporočene za določeno težavo.

"Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in
slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno
ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s
čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami." (Usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami, b.d.)
1
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8 REZULTATI
8. 1 STRAH
1. ▲Gombač, Žiga: Skrivnosti mladih levov. Ilustr. Ivan Mitrevski. Dob pri Domžalah:
Miš, 2014.
2. ▲Mav Hrovat, Nina: O miški, ki je zbirala pogum. Ilustr. Ana Zavadlav. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2012.
3. ▲Morrison, Vicki: Deček in njegova senca. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Nora Hilb.
Ljubljana: Kres, 2004.
4. Pfister, Marcus: Mavrične ribice ni več strah. Prev. Janko Dolinšek. Ilustr. Marcus
Pfister. Ljubljana: EPTA, 2001.
5. Štampe Žmavc, Bina: Pravljica o medvedku in punčki. Ilustr. Kristina Krhin. Dob pri
Domžalah: Miš, 2012.
6. ▲Watt, Melanie: Plašna Veverica. Prev. Bojan Švigelj. Ilustr. Melanie Watt. Ljubljana:
Tehniška založba Slovenije, 2009.
7. ▲Wild, Margaret: Goska Lučka. Prev. Barbara Majcenovič Kline. Ilustr. Ann James.
Hoče: Skrivnost, 2013.
8. Weigelt, Udo: Strahica Mona. Prev. Veronika Drolc. Ilustr. Maja Dusíková. Ljubljana:
Kres, 2004.
TEMA/NOČ
9. Baens, Ria: Mala panda Vanda. Prev. Uroš Kalčič. Ljubljana: Kres, 1999.
10. ▲Becker, Bonny: Lahko noč za medveda. Prev. Neža Božič. Ilustr. Kady MacDonald
Denton. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013.
11. ▲Burfoot, Ella: Pritihotapil se je mrak. Prev. Teja Bivic. Ilustr. Ella Burfoot. Murska
Sobota: Pomurska založba, 2008.
12. ▲Crowther, Kitty: Škrt škrt kra čof! Prev. Mojca Medvedšek. Ilustr. Kitty Crowther.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012.
13. Genechten, Guido van: Rik se ne boji. Prev. Uroš Kalčič. Prir. Jana Osojnik. Ilustr.
Guido van Genechten. Ljubljana: Kres, 2004.
14. Pétigny, Aline de: Matevž noče zaspati: o zajčku, ki se ne boji več teme. Prev. Jelka
Pogačnik. Ilustr. Clara Seutens. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007.
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15. Saro: Simon se boji teme. Prev. Jasna Šček. Ilustr. Kennedy Design. Ljubljana:
Grahovac, 2003.
16. Spathelf, Bärbel: Zdaj bomo pa spali! Prev. Andreja Sabati-Šuster. Ilustr. Susanne
Szesny. Ljubljana: Kres, 2001.
17. Suwannakit, Tul: Kdo se skriva v temi? Prev. Irma Toman. Ilustr. Tul Suwannakit.
Ljubljana: Okaši, 2014.
18. Štusej, Irena: Nikolika. Ilustr. Kristina Krhin. Jezero: Morfem, 2013.
19. ▲Yarlett, Emma: Orion in tema. Prev. Mateja Črv Sužnik, Miha Sužnik. Ilustr. Emma
Yarlett. Hlebce: Zala, 2014.
20. ▲Watt, Melanie: Plašna Veverica ponoči. Prev. Bojan Švigelj. Ilustr. Melanie Watt.
Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2009.
21. Weninger, Brigitte: Na pomoč, Mandi! Ilustr. Eve Tharlet. Ljubljana: Kres, 2002
22. Weninger, Brigitte: Nočem spati sam. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Alan Marks.
Ljubljana: Kres, 2002.
POŠASTI
23. Baumgart, Klaus: Larina zvezdica in pošasti iz sanj. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Klaus
Baumgart. Ljubljana: Kres, 2007.
24. Dekleva, Milan: Strahožer. Ilustr.: Suzana Bricelj Založba: Morfemplus
25. ▲Donaldson, Julia: Zverjasec. Prepesnil Milan Dekleva. Ilustr. Axel Scheffler.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.
26. ▲Donaldson, Julia: Zverjašček. Prev. Milan Dekleva. Ilustr. Axel Scheffler. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2006.
27. ▲Kohara, Kazuno: Hiša duhov. Prev. Tatjana Cestnik. Ilustr. Kazuno Kohara.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010.
28. Norac, Carl: Pošast ne požri me! Prev. Lina Virnik - Kovač. Ilustr. Carll Cneut. Kranj:
Narava, 2006,
29. Smallman, Steve: Saj pošasti sploh ni! Prev. Alenka Razboršek. Ilustr. Caroline Pedler.
Tržič: Učila International, 2009.
30. Stansbie, Stephanie: Kaj slišiš, mali mišek? Prev. Bina Štampe Žmavc. Ilustr. Polona
Lovšin. Tržič: Učila International, 2010.
31. Weninger, Brigitte: Bavbav. Prev. Veronika Drolc. Ilustr. Eve Tharlet. Ljubljana: Kres,
2008.
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ODHOD V VRTEC/ŠOLO
32. Bloom, Becky: Ko gredo starši v šolo. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Becky Bloom.
Ljubljana: Kres, 2001.
33. Casalis, Anna: Mišek Tip. Mamica, ne hodi v službo! Prev. Jana Kete. Ilustr. Marco
Campanella. Ljubljana: Karantanija, 2006.
34. Casalis, Anna: Mišek Tip noče v vrtec. Prev. Jana Kete. Ilustr. Marco Campanella.
Ljubljana: Karantanija, 2005.
35. ▲Child, Lauren: Za šolo sem absolutno še premajhna. Prev. Helena Kraljič. Ilustr.
Lauren Child. Jezero: Morfem, 2013.
36. Črepinšek, Maja: Prvič v šoli. Ljubljana: Info press, 2016.
37. ▲Konc Lorenzutti, Nataša: Ravno prav velik. Ilustr. Ana Zavadlav. Ljubljana:
Družina, 2006.
38. Reid, Camilla: Sara gre rada v vrtec: ljubka knjiga o tem, kako biti malo
pogumnejši. Prev. Helena Kraljič. Ilustr. Ailie Busby. Jezero: Morfem, 2013.
39. ▲Slegers, Liesbet: Žiga gre v vrtec. Prev. Selina Ambrož. Ilustr. Liesbet Slegers.
Ljubljana: Kres, 2005.
40. Stewart, Amber: Čofkov veliki korak. Prev. Dora Mali. Ilustr. Layn Marlow. Preddvor:
Narava, 2011.
ZDRAVNIKI
41. Bode, Ann de: Jutri grem v bolnišnico. Ljubljana: Kres, cop. 1997.
42. Jandl, Ernst: Strahopetko. Prev. Svetlana Makarovič. Ilustr. Norman Junge. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 1999.
43. Pečnik, Sanja Lucija: Zajček Srečko pri zobozdravnici. Ilustr. Igor Ribič. Radovljica:
Didakta, 2003.
44. Pétigny, Aline de: Katja gre k zdravniku. Prev. Marina Žlender. Ilustr. Nancy
Delavaux. Radovljica: Didakta, 2005.
45. Pétigny, Aline de: Matevž pri zdravniku: o zajčku, ki je premagal strah. Prev. Jelka
Pogačnik. Ilustr. Clara Suetens. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007.
46. ▲Slegers, Liesbet: Žiga mora v bolnišnico. Prev. Selina Ambrož. Ilustr. Liesbet
Slegers. Ljubljana: Kres, 2005.
47. Sokolov, Cvetka: Ah, ti zdravniki! Ilustr. Peter Škerl. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2007.
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48. Spathelf, Bärbel: Zobovilka ali Zobna vila nam razkrije skrivnost zdravih zob. Prev.
Andreja Sabati-Šuster. Ilustr. Susanne Szesny. Ljubljana: Kres, 2001.

8. 2 SMRT
1. ▲Beuscher, Armin: Čez véliko reko: zgodba o slovesu in žalosti, o tolažbi in pogumu.
Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Cornelia Haas. Ljubljana: Kres, 2008.
2. ▲Bode, Ann de: Dedka ni več. Ljubljana: Kres, cop. 1997.
3. Elliot, Rebecca Elliott: Moj ljubi Mic. Prev.: Tadeja Petrovčič Jerina Založba: Celjska
Mohorjeva družba, 2016.
4. ▲Gray, Nigel: Medvedkov dedek. Prev. Mateja Arhar. Ilustr. Vanessa Cabban. Tržič:
Učila, 1999.
5. Hubner, Franz, Hocker, Kirsten: Stara mama. Kres, 1994.
6. Kokelj, Nina: Deček na belem oblaku. Ilustr. Svjetlan Junaković. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2006.
7. Lehmann, Christof: Mala Sončna Žarkica in zajčja družina. Prev. Zala Gomol. Ilustr.
Maja Čuk. Spr. beseda Metka Kališnik Šavli. Maribor: Ozara Slovenija, Nacionalno
združenje za kakovost življenja, 2012.
8. ▲Oskarsson, Bárđur: Sploščeni zajec. Prev.: Darko Čuden. Hlebce: Zala, 2016.
9. ▲Peršolja, Patricija: Oglas za eno mamo. Ilustr. Matjaž Schmidt. Olševek: Narava,
2009.
10. Schneider, Antonie: Mislili bomo nate, babica. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Betina
Gotzen Beek. Ljubljana: Kres, 2010.
11. ▲Varley, Susan: Jazbečeva darila v slovo. Prev. Kristijan Musek Lešnik. Ilustr. Susan
Varley. Ljubljana: Educy, 2001.
12. Velthuijs, Max: Žabec in ptičje petje. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1999.
BOLEZEN
13. Boonen, Stefan: Očka s perutmi. Prev. Irena Hrast. Ilustr. Greet Bosschaert. Spr. beseda
Majda Mramor. Ljubljana: Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja,
2007.
14. ▲Kos, Gaja: Skokica in smeh. Ilustr.: Izar T. Lunaček Založba: Ajda, 2016.
15. Lazai, Stefanie: Benjamin: moja mama je posebna. Prev. Karmen Kambič Budkovič.
Ilustr. Stephan Pohl. Ljubljana: Schering, Podružnica za Slovenijo, 2006.
24

16. ▲Lindbergh, Reeve: Babica moja pogosto pozabi. Prev.: Tina Bilban. Ilustr. Kathryn
Brown. Dob pri Domžalah: Miš, 2015.
17. Wyckmans, Anne: Očka nikdar ni utrujen! Prev. Irena Hrast. Ilustr. Anne-Mie De
Leener. Spr. beseda Rok Tavčar. Maribor: Ozara Slovenije, 2006.

8. 3 PRIJATELJSTVO
1. ▲Flood, Ciara: Sitnobe sitne. Prev.: Mateja Črv Sužnik, Miha Sužnik. Ilustr. Ciara
Flood. Hlebce: Zala, 2015.
2. Garavaglia, E.: Zakaj je pomembno prijateljstvo? Prev. Jasna Šček. Ilustr. Kennedy
Design. Ljubljana: Grahovac & Co., 2001.
3. Hubery, Julia: Prijatelj kot si ti. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Caroline Pedler. Ljubljana:
Kres, 2010.
4. ▲Makarovič, Svetlana: Pod medvedovim dežnikom. Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2011.
5. Milčinski, Frane: Zgodba o zamorčku Bambuleju in vrtoglavi žirafi. Ilustr. Tina
Volarič. Ljubljana: Sanje, 2010.
6. ▲Percival, Tom: Mihovo pismo. Prev. Miha Sužnik. Ilustr. Tom Percival. Hlebce: Zala,
2013.
7. Reider, Katja: Se lahko igram s tabo: zakaj je prijateljstvo tako lepo deliti. Prev.
Maruša Mugerli Lavrenčič. Ilustr. Andrea Hebrock. Jezero: Morfem, 2011.
8. ▲Štefan, Anja: Bobek in barčica. Ilustr. Polona Lovšin. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2005.
9. YOH, Shomei: Domino in tjulenj. Prev. Nina Kokelj. Ilustr. Shomei Yoh. Ljubljana:
EPTA, 2000.
10. ▲Weitze, Monika: Zakaj je bil rožnati slonček žalosten in kako je spet postal
srečen. Prev. Milena Žnideršič. Ilustr. Eric Battut. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1999.
REŠEVANJE SPOROV, SPOSOBNOST DELITI
11. ▲Abedi, Isabel: Koza trapasta. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Silvio Neuendorf. Ljubljana:
Kres, 2003.
12. ▲Barber, Tom: Zgodba o dveh kozah. Prev. Anka Valentinčič. Ilustr. Rosalind
Beardshaw. Radovljica: Didakta, 2005.
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13. ▲Cooper, Helen: Juha, ki iz buč se skuha. Prev. Maja Kotnik. Ilustr. Helen Cooper.
Radovljica: Didakta, 2001.
14. Corderoy, Tracey: To je moje! Prev. Darja Marinšek. Ilustr. Caroline Pedler. Tržič:
Učila International, 2012.
15. Grindley, Sally: Ali mi odpustiš? Dann. Tržič: Učila International, 2002.
16. ▲Mlakar, Ida: Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir. Ilustr. Kristina Krhin.
Radovljica: Didakta, 2006.
17. Müller, Birte: Gospod Cipek in gospod Kepic. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Birte Müller.
Ljubljana: Kres, 2001.
18. Pfister, Marcus: Vsak po svoje. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Marcus Pfister. Ljubljana:
Kres, 2006.
19. Podgoršek, Mojiceja: Zlato jabolko. Ilustr. Andreja Gregorič. Domžale: Epistola, 2012.
20. ▲Stein, Mathilde: Moje! Prev. Tanja Mlaker. Ilustr. Mies van Hout. Radovljica:
Didakta, 2011.
21. ▲Weigelt, Udo: Slaba volja. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Amélie Jackowski. Ljubljana:
Kres, 2004.
22. Weninger, Brigitte: Žoga za vse. Prev. Ana Ambrož. Ilustr. Eve Tharlet. Ljubljana:
Kres, 2007.
23. Weninger, Brigitte: Vse si delimo! Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Ève Tharlet. Ljubljana:
Kres, 2012.
POSMEHOVANJE, USTRAHOVANJE
24. De Kinder, Jan: Rdeča ali Zakaj zasmehovanje ni smešno. Prev.: Stana Anželj
Založba: KUD Sodobnost International, 2016.
25. ROBBERECHT, Thierry: Izgubljeni nasmeh. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Philippe
Goossens. Ljubljana: Kres, 2001.
OSAMLJENOST
26. Baumgart, Klaus: Lukec in njegov hrošček. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Klaus Baumgart.
Ljubljana: Kres, 2000.
27. Kraljič, Helena: Beli muc in črni muc. Ilustr. Adriano Janežič. Spr. beseda Igor
Saksida. Jezero: Morfemplus, 2015.
28. Kraljič, Helena: Danes nočem videti nikogar več. Ilustr.: Celia Biscoe. Spr. beseda Igor
Saksida. Ljubljana: Morfemplus, 2016.
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29. Nordqvist, Sven: Ko je bil Findus še majhen mucek. Prev. Vesna Kerstin Petrič. Ilustr.
Sven Nordqvist. Ljubljana: EPTA, 2001.
30. ▲Zupan, Vitomil: Plašček za Barbaro. Ilustr. Ana Zavadlav. Dob pri Domžalah: Miš,
2015.
SPOZNAVANJE NOVIH PRIJATELJEV
31. Carle, Eric: O miški, ki je iskala prijatelja. Prev. Nina Kokelj. Ljubljana: EPTA, 2000.
32. Greben, Quentin: Adam. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Quentin Gréban. Ljubljana: Kres,
2001.
33. Jarman, Julia: Dve sramežljivi pandi. Prev.: Mojiceja Podgoršek. Ilustr. Susan Varley.
Domžale: Epistola, 2015.
34. Nordqvist, Sven: Ognjemet za lisjaka. Prev. Vesna Kerstin Petrič. Ilustr. Sven
Nordqvist. Ljubljana: EPTA, 2000.
35. Recknagel, Friedrich: Maja išče prijateljico. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Ilse van
Garderen. Ljubljana: Kres, 1999.
36. Kraljič, Helena: Koza Zoja išče prijateljico. Ilustr. Adriano Janežič. Jezero: Morfem,
2012.

8. 4 SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI IN LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI
1. Andersen, Hans Christian: Grdi raček. Prev. Darinka Koderman Patačko. Ilustr. Steve
Johnson, Lou Fancher. Prir. Stephen Mitchell. Tržič: Učila International, 2008.
2. ▲Berner, Rotraut Susanne: Ah ne – daj no: zgodba o ljudeh in kurah. Prev. Alenka
Veler. Ilustr. Rotraut Susanne Berner. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.
3. ▲Blabey, Aaron: Stanko Peška. Prev. Katja Klopčič Lavrenčič. Ilustr. Aaron Blabey.
Ljubljana: Sodobnost International, 2013.
4. Blight, Peter: Osamljena žirafa. Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Michael Terry.
Ljubljana: Alica, 2006.
5. Ball-Simon, Danièle: Bee, je zablejal volkec. Prev. Tamara Laganin. Ilustr. Silvia
Boschetti. Ljubljana: Kres, 2002.
6. ▲Chen, Zhiyuan: Guji Guji. Prev. Jana Bauer. Ilustr. Zhiyuan Chen. Ljubljana:
Vodnikova založba (DSKG), 2011.
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7. Emeršič, Urška: Balki - prav poseben muc. Ilustr. Claudia Markizeti. Ljubljana: Zveza
Sožitje zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije,
2007.
8. Fries, Claudia: Pujsa imamo za soseda. Prev. Branka Končar. Ilustr. Claudia Fries.
Radovljica: Didakta, 2000.
9. Genechten, Guido van: Uhlji takšni in drugačni. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. avtor.
Ljubljana: Kres, 1999.
10. ▲Hanuš, Barbara: Različna sva, rada se imava. Ilustr. Peter Škerl. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2013.
11. ▲Kang, Anna: Ti si (nisi) majhen. Ilustr.: Christopher Weyant Prev.: Mojiceja
Podgoršek Domžale: Epistola, 2016.
12. Jedrzejewska Wrobel, Roksana: Čudoljud. Prev. Lidija Cerk Dečman Dečman. Ilustr.
Agneska Zelewska. Ljubljana: Koleda, 2008.
13. Lillerbjorn: Taradamtvidldamjuhej. Ilustr. Silvio Neuendorf. Ljubljana: Kres, 2000.
14. Louis, Catherine: Fičfirič pridanič. Prev. Veronika Drolc. Ilustr. Catherine Louis.
Ljubljana: Kres, 2000.
15. ▲Mav Hrovat, Nina: Miška želi prijatelja. Dob pri Domžalah: Miš, 2016.
16. ▲Makarovič, Svetlana: Sovica Oka. Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2011.
17. Mertens, Dominique: Franček strašni – drugačnost, Ljubljana: Kres, 2002.
18. Moore, Julianne: Pegasta Jagoda. Prev. Maja Šturm. Ilustr. LeUyen Pham. Ljubljana:
CFA, 2009.
19. Müller, Birte: Anček podganček. Prev. Tamara Laganin. Ilustr. Birte Müller. Ljubljana:
Kres, 2002.
20. Pfister, Marcus: Mali lunin vran. Prev. Selina Ambrož. Ilustr. Marcus Pfister.
Ljubljana: Kres, 2014.
21. Rogač, Franci: Prašiček in čarobna zvezdica. Ilustr. Gašper Hrovat. Ljubljana:
Karantanija, 2002.
22. ▲Rosenthal, Amy Krouse: Pujsek. Prev.: Neža Božič. Ilustr. Jen Corace. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2015.
23. Sopko, Eugen: Beli vran in črna ovčka. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. avtor. Ljubljana:
Kres, 1999.
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24. ▲Štampe Žmavc, Bina: Škrat s prevelikimi ušesi. Avtorji pesmic otroci iz Centra
Janka Premrla Vojka v Vipavi z mentorico Loredano Sajovic. Ilustr. Linda Puc z
mentorico Tamaro Srebot. Ljubljana: Rokus, 2002.
25. Wilkoń, Piotr: Muca Rozalinda. Prev. Janko Dolinšek. Ilustr. Józef Wilkoń. Ljubljana:
EPTA, 2000.
LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI
26. ▲Březinová, Ivona: Fant in pes. Prev. Nives Vidrih. Ilustr. Eva Švrčková. Kranj:
Narava, 2014. 2
27. ▲Cave, Kathryn: Drugačen. Prev. Kristijan Musek Lešnik. Ilustr. Chris Riddell.
Ljubljana: Educy, 2001.3
28. Dietl, Erhard: Lisjak Luka potrebuje očala. Prev. Mojca Brunc. Ilustr. Reinhard Michl.
Radovljica: Didakta, 2001.4
29. ▲Ely, Lesley: Luka je med nami. Prev. Simona Polše Zupan. Ilustr. Polly Dunbar. Spr.
beseda Alison Stewart. Kranj: Damodar, 2009.2
30. Gačnik, Mateja; Križnar, Lidija: O kljunčku, ki je premagal strah in rešil prijatelje.
Ilustr. Tinka Leskovšek. Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, 2014.5
31. Kermauner, Aksinja: Bela kot galeb. Ilustr. Maja Lubi. Spr. beseda Ingrid Žolgar.
Jezero: Morfem, 2014.6
32. Klenovšek Musil, Manica: Čarobna školjka, Maribor: Pivec, 2016.
33. ▲Makarovič, Svetlana: Veveriček posebne sorte. Ilustr. Daša Simčič. Dob pri
Domžalah: Miš, 2007.
34. Mozetič, Brane: Alja dobi zajčka. Ilustr. Maja Kastelic. Ljubljana: Center za slovensko
književnost, 2014.
35. Plohl, Igor: Lev Rogi najde srečo. Ilustr. Urška Stropnik Šonc. Spr. beseda Lučka
Zorko. Maribor, Ljubljana:Zveza paraplegikov, 2014.
36. Rogač, Franci: Nosku se zgodi čudež. Ilustr. Milanka Fabjančič. Ljubljana: samozal.:
distribucija Littera picta, 2005.2, 4
37.

▲Svetina, Peter: Mrožek dobi očala. Ilustr. Mojca Osojnik. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 2003.4

2

Pravljica vsebuje temo gibalne oviranosti.
Pravljica vsebuje temo avtizma.
4
Pravljica vsebuje temo slabovidnosti/slepote.
5
Pravljica vsebuje temo jecljanja.
6
Pravljica vsebuje temo albinizma.
6
Pravljica vsebuje temo naglušnosti/gluhote.
3
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38. ▲Svetina, Peter: Mrožek, mrožek. Ilustr. Mojca Osojnik. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2013.4
39. ▲Ullrich, Hortense: Ko najdeš pravega prijatelja. Prev. Petra Piber. Ilustr. Daniela
Kulot. Tržič: učila International, 2002.
TUJCI
40. ▲Graham, Bob: Cvetka obišče gospoda Zimo. Prev. Janko Dolinšek. Ilustr. Bob
Graham. Ljubljana: EPTA, 2003.
41. ▲Kodrič, Neli: Ali te lahko objamem močno? Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2011.
42. Moers, Hermann: Dežela Knituki. Prev. Veronika Drolc. Ilust. Wiebke Petersen.
Ljubljana: Kres, 2002.
43. Mossoux, Muriel: Huhu. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Muriel Mossoux. Ljubljana: Kres,
2002.
44. Novak, Nina: Moj prijatelj je drugačen. Ilustr.: Mojca Sekulič Fo Založba: Celjska
Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2016.
45. ▲Ostrowicka, Beata: Ampak jaz tako hočem! Prev. Lidija Cerk Dečman Dečman.
Ilustr. Krystyna Lipka Sztarballo. Ljubljana: Koleda, 2008.
46. ▲Schami, Rafik: Kako se je pogumni očka nehal bati tujcev. Hlebce: Zala, 2016.
47. VELTHUIJS, Max: Žabec in tujec. Prev. Mateja Seliškar Kenda. Ilustr. Max Velthuijs.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.
HOMOSEKSUALNOST
1. ▲Mozetič, Brane: Prva ljubezen. Ilustr. Maja Kastelic. Ljubljana: ŠKUC, 2014.
2. ▲Richardson, Justin; Parnell, Peter: In s Tango smo trije. Prev. Matej Krajnc. Ilustr.
Henry Cole. Ljubljana: Modrijan, 2010.
3. ▲Schimel, Lawrence: Sosedje in prijatelji. Prev. Marjeta Drobnič. Ilustr. Sara Rojo
Pérez. Ljubljana: ŠKUC, 2008.

8. 5 TEŽAVE S HRANO
1. ▲Child, Lauren: Paradižnika ne bom nikoli niti poskusila. Prev. Helena Kraljič.
Ilustr. Lauren Child. Jezero: Morfem, 2011.
2. Koncut, Helena: Sladkorni Jurij. Ilustr. Helena Koncut. Ljubljana: samozaložba, 2001.
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3. ▲Koren, Majda: Skuhaj mi pravljico! Ilustr.: Agata Dudek. Ljubljana: KUD
Sodobnost International, 2016.
4. Casalis, Anna: Mišek Tip noče jesti. Prev. Jana Kete. Ilustr. Marco Campanella.
Ljubljana: Karantanija, 2004.

8. 6 TEŽAVE V DRUŽINI
1. ▲Peršolja, Patricija: Tata zmaj. Ilustr. Silvan Omerzu. Maribor: Pivec, 2014. nasilje v
družini
SOROJENCI
2. Bourguignon, Laurence: Bratec in sestrica. Prev. Polonca Kovač. Ilustr. Nancy Pierret.
Tržič: Učila International, 2005.
3. Bourguignon, Laurence: Pravljica o mojem dojenčku. Prev. Mateja Arhar. Ilustr.
Claude Dubois. Tržič: Učila, 1998.
4. Chapman, Jane: Ljubezni dovolj za dva. Ilu Avtor/ica in ilustr.: Jane Chapman Prev.:
Katja Mikelj. Tržič: Učila International, 2016.
5. ▲Child, Lauren: Novi mali človeček. Prev. Helena Kraljič. Ilustr. Lauren Child. Jezero:
Morfem, 2014.
6. Holabird, Katharine: Angelina dobi sestrico. Prev. Breda Rajar. Ilustr. Helen Craig.
Ljubljana: DZS, 2004.
7. Igerabide, Juan Kruz: Jonova budilka. Prev. Barbara Pregelj. Ilustr. Mikel Valverde.
Medvode: Malinc, 2014.
8. ▲Jolibois, Christian: Tistega dne, ko bo prišel moj bratec. Prev. Dušanka Zabukovec.
Ilustr. Christian Heinrich. Ljubljana: DZS, 2010.
9. Knight, India: Dobil sem sestrico, ampak jaz bi imel raje hrčka. Prev. Dušanka
Zabukovec. Ilustr. Jessica Meserve. Ljubljana: DZS, 2008.
10. Kortepeter, Paul: Koga ima mamica rajši. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Susan Wheeler.
Ljubljana: Kres, 2002.
11. ▲Leblanc, Catherine: Pa je tu! Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Ève Tharlet. Ljubljana: Kres,
2014.
12. ▲McBratney, Sam: Trije najljubši medvedki. Prev. in prir. Bina Štampe Žmavc.
Ilustr. Anita Jeram. Ljubljana: EPTA, 2004.
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13. Meserve, Jessica: Pika. Prev. Barbara Majcenovič Kline. Ilustr. Jessica Meserve. Hoče:
Skrivnost, 2014.
14. Moost, Nele: Princeska sem vendar jaz. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Dorothea Ackroyd.
Ljubljana: Kres, 2006.
15. ▲Ormerod, Jan: Zamenjam bratca. Prev.: Mateja Črv Sužnik, Miha Sužnik. Ilustr.
Andrew Joyner. Hlebce: Zala, 2015.
16. Pétigny, Aline de: Matevž dobi sestrico. Prev. Jelka Pogačnik. Ilustr. Clara Suetens.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012.
17. Pichon, Liz: Moj starejši brat Boris. Prev. Marja Feldin. Ilustr. Liz Pichon. Radovljica:
Didakta, 2004.
18. Pilić, Sanja: Dobil sem bratca. Prev. Ljubica Karim Rodošek. Ilustr. Andrea Petrlik
Huseinović. Ljubljana: Karantanija, 2006.
19. Smet, Marian de: Prodam bratca. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Marja Meijer. Ljubljana:
Kres, 2007.
20. Sidjanski, Brigitte: Mišek Miri, kdo je mamin ljubljenček? Prev. Selina Ambrož.
Ilustr. Sarah Emmanuelle Burg. Ljubljana: Kres, 2007.
21. Slegers, Liesbet: Kaja ima bratca. Prev. Selina Ambrož. Ilustr. Liesbet Slegers.
Ljubljana: Kres, 2005.
22. Sykes, Julie: Presenečenje za malega tigra. Prev. Mateja Arhar. Ilustr. Tim Warnes.
Tržič: Učila, 1999.
LOČITEV, NOVE DRUŽINE
23. ▲Bode, Ann de: Vedno boš moj očka. Prev. Uroš Kalčič. Ilustr. Rien Broere.
Ljubljana: Kres, 1997.
24. Cole, Babette: Ljubči. Prev. Ivana Gradišnik. Ilustr. Babette Cole. Radovljica: Didakta,
2001.
25. ▲Kovač, Polonca: Kaja in njena družina. Ilustr. Tanja Komadina. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 2013.7
26. Leblanc, Catherine: Me boš vseeno imela rada? Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Ève Tharlet.
Ljubljana: Kres, 2012.
27. ▲Wagner, Anke: Mamin novi prijatelj. Prev. Jana Osojnik. Ilustr. Heike Herold.
Ljubljana: Kres, 2009.

7

Pravljica je primerna za starejše otroke.
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9 SKLEP
Na podlagi zastavljenih ciljev in raziskovalnih vprašanj sem na osnovi pridobljenih rezultatov
povzela naslednje ugotovitve.
Ugotovila sem, da mora zaradi raznolikosti težav in mnogih pravljic odrasli dobro poznati
literaturo, saj le tako lahko izbere najustreznejšo zgodbo za reševanje določenega problema,
pri čemer upošteva literarne like in situacije, s katerimi se bo udeleženec kar najbolje
identificiral. Ob tem je pozoren še na izbiro kakovostne knjige s spoznavno, estetstko in
etično vrednostjo ter kakovostnim slikovnim gradivom. Ugotovila sem tudi , da je za
predšolske otroke največkrat uporabljena razvojna biblioterapija oz. bibliopreventiva.
Podrobnejše faze v procesu sem opisala v poglavju biblioterapevtski proces. Tam so zapisane
tudi smernice za izvajanje posamezne faze, naloge in vloga biblioterapevta (identifikacija
težave, izbor, izvedba, nadaljnje aktivnosti), da se besedilo resnično dotakne poslušalca. Za
razumevanje navodil je pomembno, da se zavedamo tudi, kako pravljica deluje kot
biblioterapevstsko sredstvo pri otrocih, kar je prav tako opisano v teoretičnem delu.
Uspešno sem dosegla tudi cilj oblikovati seznam pravljic za reševanje različnih težav. Nisem
vključila povzetkov vsebine, ampak sem zaradi večje preglednosti teme razdelila na podteme
in po potrebi dodala ključne besede. Presenečena sem bila nad številom pravljic, ki
obravnavajo temo drugačnosti. Nekaj težav sem imela pri izboru pravljic na temo
prijateljstva, saj skoraj vsaka pravljica vsebuje prijatelje, vendar sem morala biti pozorna na
vsebino problema. Mnogokrat se tema drugačnosti prekriva s temo prijateljstva, zato lahko
marsikatero pravljico uporabimo v oba namena, odvisno od posameznega otroka. Žal nisem
našla veliko pravljic, ki bi jih lahko kvalificirali kot ustrezne za reševanje težav s hrano.
Morda je razlog v tem, da so te težave šele v porastu in do sedaj avtorji niso zaznali potrebe
po tej temi. Prav zato bo verjetno v prihodnosti nastala potreba po pravljicah, ki bodo
obravnavale še nove težave otrok. V seznam nisem vključila pravljic za otroke s posebnimi
potrebami, saj je ta že oblikovan v mednarodni zbirki bralnih gradiv za otroke s posebnimi
potrebami "IBBY Documentation Centre of Books for Disabled Young People".
Vzgojitelji želimo otroke opolnomočiti za uspešno premagovanje težav in stisk v življenju, pri
čemer si lahko pomagamo s pravljicami. Verjamem, da mi bo seznam v veliko pomoč, ko
bom pri katerem od otrok v skupini opazila težavo. Lažje bom izbrala pravljico, ki se bo
najbolj približala otrokovemu problemu in mu tako pomagala pri identifikaciji, katarzi in
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kasneje uvidu. Seznam bi bilo v prihodnje dobro dopolnjevati in morda dodati še kakšno
težavo (npr. samozavest, nasilje, debelost itn.).
Ob pregledovanju seznamov sem našla tudi polno drugih pravljic, ki mi bodo v pomoč in
sredstvo na delovnem mestu vzgojiteljice. Upam, da bodo pomagali tudi drugim strokovnim
delavcem v vrtcu. Verjamem, da bo branje pravljic, pogovor o težavah, iskanje rešitev in
sodelovanje z drugimi za otroke dobra življenjska popotnica, zato se že veselim, da
preizkusim biblioterapijo tudi v oddelku.
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