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VLOGA VZGOJITELJA PRI OBRAVNAVI PROBLEMSKE TEMATIKE 

SMRT IN METODE OBRAVNAVE V VRTCU 

POVZETEK 

Vsebina diplomskega dela obravnava problemsko tematiko smrt, vlogo vzgojitelja pri njeni 

obravnavi in metode obravnave problemske tematike v vrtcu. V teoretičnem delu smo opredelili 

problemsko tematiko smrt in opisali doživljanje otroka ob soočenju z njo. Opredelili smo faze 

žalovanja in povedali, kako lahko otroku pomagamo ob izgubi. V nadaljevanju smo povedali, 

kdaj in kako lahko predšolskega otroka soočimo s problemsko tematiko izgube. Ugotovili smo, 

da je primeren način za seznanjanje s problemsko tematiko tudi skozi otroške pravljice, saj tako 

na nevsiljiv način otroku približamo vprašanja izgube, smrti in žalovanja. 

Cilj diplomskega dela je izvesti projekt v vrtcu, pri katerem se skozi pravljice v slikaniški obliki 

obravnava motivno-tematske prvine problemske tematike (smrt, umiranje, žalovanje). S 

pomočjo nestrukturiranih intervjujev na vzorcu šestih otrok ugotavljamo, ali lahko otrokom 

skozi pravljice približamo pojma smrt in žalovanje. V nadaljevanju pa s pomočjo anketnih 

vprašalnikov na vzorcu tridesetih vzgojiteljic ugotavljamo, ali v vrtcih obravnavajo problemsko 

tematiko smrt in metode obravnave.  

 

 

Ključne besede: predšolski otrok, problemska tematika smrt, žalovanje, pravljica s problemsko 

vsebino, izguba. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PRE-SCHOOL'S TEACHER'S ROLE IN METHODICAL TREATMENT 

OF THE DEATH PROBLEMATICS IN KINDERGARTEN 

ABSTRACT  

The content of this degree paper concerns the subject of death, the role of an educator in dealing 

with it and the methods of dealing with it in kindergarten. The theoretical part defines the 

problems of dealing with death and describes how children react when dealing with it. We 

defined the stages of grief and showed how to help children dealing with loss. We showed the 

following when and how to introduce the subject of death to preschool children. We determined 

that an appropriate way to introduce the subject of death also through children’s stories and 

fairytales which unobtrusively show and define the subjects of loss, death, and grief. 

The goal of the degree paper is to perform a project in the kindergarten which deals with the 

motive and the subjects of the problem (death, dying, and grief) through picture book stories. 

By means of unstructured interviews, based on the sample of six children, we tried to establish 

whether the subjects such as death and grief can be explained or partially explained to children 

through picture book stories. By means of the questionnaire, based on the sample of thirty 

kindergarten teachers, we tried to determine if the subject of death is handled in the 

kindergartens and how they deal with it. 

 

 

Keywords: preschool child, the problem topic of death, grief, a picture book on the problem 

matter, loss. 
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1. Uvod 

Ljudje se rodimo, rastemo, razvijamo, staramo in umremo. To poimenujemo kot življenjski 

krog človeka. Čas od rojstva do smrti imenujemo življenje. Najprej se človek rodi, nato raste in 

se razvija. Tako gre skozi obdobja novorojenčka, dojenčka, malčka, malega otroka, 

predšolskega otroka, šolskega otroka, mladostnika, dobe odraslega in nazadnje do starostnika. 

Če življenjskega kroga ne prekine bolezen, nesreča ipd. smrt nastopi v dobi starostnika. Tako 

je smrt zaključek življenjskega kroga in potrebnega je veliko poguma, da sprejmemo realnost 

smrti kot nekaj naravnega in neizogibnega v življenju. Običajno je, da si smrti ne želi nihče in 

da nas je strah, saj o smrti ne vemo ničesar, o čemer smo prepričani (Simonič, 2006). In ravno 

zaradi tega je pogovor o smrti postala problemska tematika, o kateri se redko pogovarjamo, 

predvsem pa ne pred otroki in z njimi. Zavedati se moramo, da se bo vsak otrok v življenju 

posredno ali neposredno soočil z izgubo, pa naj bo to ločitev, selitev, bolezen, izguba lastnine, 

menjava šole ali službe, smrt … Čeprav vsaka sprememba v življenju pomeni neko izgubo, je 

najhujša izguba za posameznika zagotovo smrt (prav tam).  

Ko se v realnem življenju zgodijo dogodki v povezavi s smrtjo, se odrasli počutijo neprijetno 

in ne vedo, kako to sporočiti otrokom. Namesto da bi otroka na primeren način seznanjali z 

motivno-tematskimi prvinami problemske tematike, kot so npr. smrt, umiranje, žalovanje ipd., 

odlašajo iz nevednosti ali strahu pred nekompetentnostjo. Čeprav to delajo z dobrim namenom, 

lahko s tem otroku sporočijo, da se je treba izogniti občutkom o izgubi, jih potlačiti. Otrok lahko 

dobi občutek, da je pogovor o smrti tabu (Dodič, 2016).  

Cilj diplomskega dela je izvesti pettedenski projekt v vrtcu, pri katerem se skozi pravljice v 

slikaniški obliki obravnava motivno-tematske prvine problemske tematike (smrt, umiranje, 

žalovanje). S pomočjo nestrukturiranih intervjujev na vzorcu šestih otrok ugotavljamo, ali lahko 

otrokom skozi pravljice približamo pojma smrt in žalovanje. Pripravljen bo zapis pogovora in 

rezultati bodo interpretirani.  

 V nadaljevanju s pomočjo anketnih vprašalnikov na vzorcu tridesetih vzgojiteljic ugotavljamo 

ali v vrtcih obravnavajo problemsko tematiko smrt in ali jo obravnavajo le takrat, ko se kateri 

izmed otrok sooči z izgubo, ali pa je tema del letnega delovnega načrta. Izvedeti želimo motive 

za pomembnost in nepomembnost ter metode obravnave te teme v vrtcu. Prav tako nas zanima, 

ali si pomagajo pri obravnavi problemske tematike z otroško literaturo ter katero. Pridobljeni 

podatki zaprtih vprašanj bodo prikazani v tabelah; odgovori odprtih vprašanj bodo podani 

pisno.  
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TEORETIČNI DEL 

2. Opredelitev problemske tematike 

V mladinski književnosti imamo dela, ki opisujejo življenje in med njimi so tudi dela, ki 

obravnavajo bolezni, homoseksualnost, mamila, nasilje, odvisnost, posilstvo, spolnost, spolno 

zlorabo, prostitucijo, rasizem, smrt ipd. To so dela s problemsko tematiko. Čeprav je 

problemska tematika v sodobni družbi aktualna, bi večina odraslih ta dela najraje postavila na 

najvišje police. Vsak zagovarja svoje prepričanje. Nekateri trdijo, da je problemske književnosti 

preveč in zagovarjajo nedolžnost otrok. Pri tem pozabljajo, da bodo morali otroci nekoč odrasti. 

Odrasli bi radi obvarovali otroke pred določenimi problemskimi tematikami, ampak moramo 

se zavedati, da so dela, ki obravnavajo te tematike, lahko pripomoček, s katerim otroka 

seznanimo z njimi (Lavrenčič, 2000). 

3. Motiv smrti in žalovanje kot problemska tematika 

V vsakodnevnem življenju se srečujemo z mnogimi izgubami, kot so ločitev zakona, menjava 

službe, selitev, zmanjšanje telesnih sposobnosti, smrt … Vsaka sprememba v življenju je na 

nek način izguba; zagotovo je najhujša izguba smrt. Ko ljudje razmišljamo o smrti in 

umrljivosti, je prisoten strah, ki je naš največji teror, in izguba bližnjega naša največja žalost. 

Razmišljanje o smrti nam vzbudi tudi čustveno usmerjeno razmišljanje, saj nas opomni na 

lastno umrljivost in na žalovanje ob izgubi drugih (Simonič, 2006). 

Ker je smrt huda izguba, povezana s psihičnimi bolečinami, je o njej težko govoriti. Zato je 

smrt v današnji družbi postala problemska tema. Tudi otroke želimo zaščititi pred stikom s 

smrtjo, a izključitev umiranja in smrti iz otrokovega življenja pomeni razvijanje nerealističnih 

pričakovanj in predstav. Otrokova sposobnost, da predela smrt, je odvisna od odraslega, ki mu 

jo predstavi. Otrok je prizadet zaradi tesnobe odraslega, ki je ob umrlem in ne zaradi stika s 

smrtjo (prav tam). 

4. Razumevanje problemske tematike smrt pri otrocih  

4.1  Doživljanje otroka ob problemski tematiki smrt 

Najpogostejše reakcije, ki spremljajo žalujočega otroka, so čustvene, vedenjske, telesne in 

socialne. Pri čustvenih reakcijah gre za negotovost, občutke zapuščenosti, strah, jezo, bes, 
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občutke krivde, brezupno žalost, pretirano ukvarjanje s smrtjo in občutljivost. Vedenjske 

reakcije so glasni izbruhi, prekinjanje sogovornika, pogosti prepiri, regresivno vedenje, 

zahtevanje pozornosti ipd. Pri telesnih reakcijah so najpogostejši glavoboli, bolečine v trebuhu, 

težave s spanjem in hranjenjem, pomanjkanje energije in oslabljen imunski sistem. Če pa se 

otrok umika od dejavnosti in prijateljev ali ima spremembe v odnosih do odraslih, gre za 

socialne reakcije (Borucky, Križan-Lipnik, Perpan, Štadler in Valenčak, 2004).  

Kako bo otrok doživljal smrt in proces žalovanja, je povezano s starostjo in njegovo 

sposobnostjo dojemanja smrti. Psiholog Jean Piaget je v svoji teoriji kognitivnega mišljenja 

ugotovil, da razvoj mišljenja poteka v štirih stopnjah (Dodič, 2016): 

- Senzomotorična oz. zaznavno gibalna stopnja je prva faza kognitivnega razvoja. Traja 

od rojstva do drugega leta. V tej fazi je pojem smrt povezan z odsotnostjo osebe in 

ločitev od nje; torej kadar osebe ni v otrokovem vidnem polju, zanj ne obstaja več.  

- Predoperativna stopnja je faza egocentrizma in traja od drugega do sedmega leta. Na tej 

stopnji je za otroka smrt samo nekaj prehodnega in misli, da mrtva bitja lahko spet 

oživijo in umrejo, če si on tako želi. 

- Stopnja konkretno logičnega mišljenja je od sedmega do enajstega leta. Tu otrok začenja 

razumeti, da je smrt konec življenja, vzroki pa so predvsem zunanji kot npr. nesreče, 

požari… Z abstraktnim mišljenjem imajo še težave in smrt pripisujejo zunanjim 

dejavnikom. 

- Stopnja formalno logičnega mišljenja je od dvanajstega leta naprej in otrok je zmožen 

razumeti, da smrt lahko nastopi tudi zaradi notranjega procesa, npr. bolezni, ki niso 

vidne na zunaj.  

Čeprav opisi stopenj vključujejo starost, Piaget ni trdil, da otroci dosežejo posamezno stopnjo 

v točno določeni starosti, temveč da se v enakem zaporedju pojavljajo pri vseh otrocih.  

4.2  Faze žalovanja 

Žalovanje pri vsakem posamezniku poteka drugače, lahko pa v procesu žalovanja zasledimo 

faze, ki si sledijo v različnem zaporedju in potekajo različno dolgo. Te faze so zaznamovane z 

določenimi reakcijami in čutenji, med njimi pa ni izrazitih prehodov. Nobene od faz se ne da 

preskočiti in če katere ni bilo, žalovanje še ni končano (Simonič, 2006).  
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Dodičeva (2014) pravi, da žalovanje poteka po petih fazah, in sicer šok, zanikanje, jeza, žalost 

in sprejemanje. Simoničeva (2006) dodaja še dve fazi, in sicer krivdo in strah ter obup. Fazi 

jeza dodaja še bes; fazo sprejemanje poimenuje integracija. 

Šok je običajno prva reakcija, ki spremlja vest o izgubi bližnje osebe, ki lahko traja nekaj minut, 

lahko pa dneve ali mesece. Bolečina pri šoku je izredna, a še ni ponotranjena in doživeta, torej 

se človek še ne zaveda, kaj se pravzaprav dogaja (Simonič, 2006). 

Zanikanje je obrambni mehanizem, ko človek ne more sprejeti izgube in se pretvarja, da se ni 

nič zgodilo. Poskuša nam omiliti bolečino ob izgubi. Lahko se pojavi za šokom ali hkrati z 

njim. Če otrok ne sprejme novice o izgubi, ga pri tem potrpežljivo podpiramo pri njegovih 

občutkih, čeprav bo potreboval več časa, da bo novico sprejel (Dodič, 2014). 

Žalost človek občuti, ko spozna resničnost izgube. Ta faza je najbolj boleča in naporna. 

Spremljajo jo lahko izguba energije in apetita, motnje spanja, jokavost, nezmožnost 

koncentracije … Žalost spremljajo občutki obupa, brezupa in potrtosti (Simonič, 2006). 

Jeza in bes je faza, kjer se jeza lahko izraža na zunanji svet (na umrlega, okolico, zdravnike 

…), lahko pa tudi vase (sprašujemo se, če bi lahko smrt bližnjega kako preprečili). Odkrito 

izražanje jeze lahko pospeši zaključek te faze, zato osebi, predvsem pa otroku, pustimo, da 

izraža svoja čustva (Dodič, 2014). Jeza se lahko izrazi tudi v destruktivnih oblikah, kot so 

agresija, zloraba drog in alkohola ter konflikti v ožjem in širšem družbenem sistemu (Simonič, 

2006).  

Krivda in strah je faza samoobtoževanja in pride zaradi občutka, da niso bili sposobni 

preprečiti smrti. Včasih se jim zdi krivično tudi to, da so ostali živi, medtem ko je drug umrl 

(prav tam). 

Obup je faza, ko se človek dokončno sooči z izgubo, torej z resničnostjo in je konec zanikanja. 

Tu človek spozna, da se ne da nič spremeniti in je izguba dokončna (prav tam). 

Integracija je faza, kjer se človek sprijazni z izgubo in prazen prostor začne polniti z novimi 

priložnostmi, idejami in odnosi ter se tako znova vključi v življenje (Simonič, 2006). Otroci 

lahko žalujejo v presledkih. Včasih so žalostni in obremenjeni z mislimi na izgubo, že v 

naslednjem trenutku pa so lahko dobre volje in se vrnejo k igri. V fazo integracije pridejo, ko 

se dokončno sprijaznijo z izgubo in ne ko izgubo odmislijo pri igri (Borucky).  
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Tako morajo otroci in odrasli preiti skozi proces žalovanja in izkusiti faze izgube. Pri tem je 

pomembno, da je odrasli pri vseh fazah in prehajanjih iz ene faze žalovanja v drugo otroku 

vedno na voljo in v oporo, saj bo tako otrok najlažje zdravo prebolel izgubo (Akin, Cowan, 

Palomares in Schilling, 2000). 

4.3  Razumevanje problemske tematike smrt pri otrocih v različnih 

obdobjih 

S starostjo otroka se razumevanje smrti spreminja, zato moramo pri pogovoru o smrti upoštevati 

njegovo raven razumevanja in našo razlago temu primerno prilagoditi. Otrokov odziv na izgubo 

je prav tako povezan z njegovo starostjo in razumevanjem končnosti oziroma smrti (Borucky 

et al., 2004). 

Otrok do tretjega leta lahko doživlja samo stisko ob ločitvi ali če je umrli njemu pomembna 

oseba, smrti pa še ne zmore razumeti (Borucky et al., 2004). Otroci, stari do pet let, še ne 

zmorejo razumeti vzrokov za smrt in da je smrt nekaj dokončnega in neizogibnega, zato lahko 

pričakujejo, da se bodo živali in ljudje ponovno vrnili v življenje (Miller, 2000). To pokažejo z 

načinom govora, npr. (Dyregrov, 2001): 

- »Lahko pomagamo očku, da vstane iz groba.« 

- »Kdaj se bo moja sestra vrnila?« 

Prav tako ne razumejo, da se s smrtjo končajo vse življenjske funkcije (prav tam): 

- »Kdo bo dal na nebu dojenčku mleko?« 

- »Bomo očku v grob odnesli limonado?« 

Ne razumejo, da je smrt univerzalna in da se zgodi vsakomur (prav tam): 

- »Lahko tudi majhni otroci umrejo?« 

Otroci na tej stopnji ne razumejo abstraktnih pojmov smrti in razmišljajo zelo konkretno, zato 

se moramo abstraktnih pojmov izogibati, saj jih jemljejo dobesedno. Npr. štiriletnici je umrla 

mama in so ji povedali, da je v nebesih. Deklica sprašuje (prav tam): 

- »Kje je avtobus, ki vozi do Jezusa?« 

- »Kje je lestev do nebes?« 



 

6 
 

Med petim in devetim letom starosti so že zmožni sprejeti dejstvo, da je oseba umrla, ampak še 

ne sprejemajo dejstva, da smrt lahko doleti vsakogar, tudi njih (Miller, 2000). V tem času pa 

postopno spoznavajo, da je smrt nepovratna in da se z njo končajo vse življenjske funkcije. 

Okrog sedmega leta začnejo spoznavati tudi, da je smrt neizbežna in univerzalna (Dyregrov, 

2001).  

Otroci realistično predstavo o smrti razvijejo šele med devetim in enajstim letom starosti. Takrat 

smrt lahko dojemajo kot neizbežen in nepovraten biološki dogodek (Borucky et al., 2004).  

5. Pomoč otroku ob izgubi 

Dodičeva (2014) navaja osnovni smernici ob izgubi otroku ljubljene osebe. Prva je poslušanje 

otroka, ki ima eno pomembnejših vlog. Otroka mora odrasli neprekinjeno pustiti, da govori o 

smrti in izraža svoje občutke ne glede na to, kakšni so. To so lahko občutki žalosti, jeze, krivde, 

morda celo strahovi, pri katerih bo potreboval več bližine in objemov. Odrasli se mora pri tem 

zadržati glede presojanja, kaj sme otrok čutiti in kaj ne, ter ga pustiti govoriti, četudi bo isto 

zgodbo želel ponoviti večkrat. Če ne ve, kaj otroku odgovoriti, so dovolj tišina, bližina, ljubezen 

in toplina. Otrok ne sme potlačiti svojih občutkov, saj lahko pridejo na plano kasneje v življenju.  

Druga pomembna smernica pa je, da 

žalosti pred otrokom ne smemo 

skrivati. Če je umrla oseba blizu tudi 

nam odraslim, potem moramo pred 

otrokom pokazati svoja čustva in jok, 

saj s skrivanjem otroka lahko 

naučimo, da je čustva treba skrivati in 

potlačevati. Pri tem pa moramo paziti, 

da otroku pokažemo le svoje 

žalovanje in ne da ga s tem 

obremenjujemo v tolikšni meri, da bi 

moral otrok tolažiti nas. Skupaj se lahko pogovarjamo o umrli osebi, si ogledamo albume ali pa 

celo naredimo spominsko knjigo z risbami, slikami in zgodbami. Skozi risbo se bo otrok lažje 

izrazil in se tudi poslovil od umrlega. Odrasli moramo otroku pokazati, da čeprav je umrla oseba 

odšla in ne bo več del njegovega življenja, jo ima še rad in ljubezen, ki jo čuti do nje, umrli ne 

Slika 1: Skozi risbo se otrok lažje izrazi in poslovi. 
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more odnesti s seboj, temveč ostane v otroku. Poleg tega je pomembno, da odrasli otroku 

pustimo čas za žalovanje in da ohranimo čim več rutine v vsakdanjem življenju (prav tam).  

Odrasli nikoli ne smemo otroku reči, da vemo, kako se počuti, saj naše doživljanje ne more biti 

enako doživljanju otroka, ker je to za vsako osebo edinstven proces. Ne smemo primerjati svojih 

občutkov z otrokovimi, saj tako preusmerjamo pozornost iz otrokovega žalovanja na našega. 

Prav tako mu ne smemo reči, da naj ne joka in da bo čez nekaj dni že v redu, saj tako lahko 

prekinemo proces žalovanja, žalosti in joka ter učimo otroka, kako naj se obnaša in kako ne. 

Vsak otrok potrebuje svoj čas za prebolevanje in ne moremo mu postaviti meje, v kolikšnem 

času naj bi prenehal žalovati (Dodič, 2014). 

6. Seznanjanje otroka z izgubo 

6.1  Kdaj seznaniti otroka s problemsko tematiko izgube? 

Najbolje je, da otrokom predstavimo dejstva o smrti, preden pride do izgube njemu pomembne 

osebe. To lahko naredimo na več načinov. Iztočnica za pogovor je lahko na primer mrtva žival, 

ki jo srečamo na sprehodu, ko gremo prižgat svečko na pokopališče, ko se v bližini odvija 

pogreb. Tedaj lahko otroku povemo, kaj se dogaja ipd. Po iztočnici pa otroku spontano 

odgovarjamo na njegova radovedna vprašanja, seveda otrokovi starosti primerno. To so 

izkušnje, ki jih otrok ne bo doživljal osebno in boleče. Omogoči pa mu, da se seznani z 

žalovanjem in obredi (Dodič, 2016). 

Ko pa do izgube otroku pomembne osebe že pride, mu moramo razložiti vse, kar je njegovi 

starosti primerno. Pri tem moramo otroku nuditi oporo in bližino. Pomembno je tudi, da smo z 

otrokom iskreni in mu povemo samo resnico. Če bomo otroku kaj prikrivali, bo to začutil in 

bomo izgubili njegovo zaupanje (prav tam). 

6.2  Kako seznaniti otroka s problemsko tematiko izgube? 

Otroka s problemsko tematiko smrti seznanimo z enostavno in odkrito razlago, ki vključuje 

izkušnje, ki jih doživlja otrok. Pri tem moramo tudi sami verjeti v razlago, saj otrok neskladnost 

začuti in s tem izgubi zaupanje v odraslega. Najprej mu povemo del novice in počakamo na 

njegovo reakcijo. Lahko se zgodi, da bo otrok planil v jok, začel kričati, se jeziti na umrlega, 

lahko pa reakcija pride šele čez čas in bo novico vztrajno zanikal. Prilagoditi se moramo 

njegovemu čustvovanju in mu zagotoviti, da so vsa njegova občutenja v redu in mu predvsem 
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pustiti čas in prostor, da žaluje. Pred otrokom ne smemo skrivati svoje žalosti, saj mu bomo s 

tem pokazali, da je deljenje čustev z drugimi nekaj naravnega in dobrodejnega. Če mu bomo 

skrivali svoja čustva, mu bomo pokazali, da jih je treba skrivati in potlačiti. Kljub temu se 

izogibamo hude stiske in močnega obupa pred otrokom, saj ga s tem lahko še dodatno 

bremenimo. Če je otroku umrl kdo izmed bližnjih oseb, mu moramo zagotoviti, da bo vedno 

imel nekoga, ki bo skrbel zanj. Predvsem pa moramo biti potrpežljivi in se zavedati, da je 

žalovanje individualen proces in pri vsakem otroku traja različno dolgo (Dodič, 2016). 

Pri seznanjanju otroka s problemsko tematiko moramo upoštevati tudi otrokovo starost (prav 

tam): 

- Otroci od 0 do 3 let še ne razumejo smrti in živijo v sedanjosti. Kljub temu pa 

prevzamejo čustva ljudi okoli njih. Tako moramo majhnemu otroku zagotoviti občutek 

varnosti, ki temelji na rednih dnevnih aktivnostih, toplini in nespremenjenem dnevnem 

ritmu. Otroku opišemo smrt s preprostimi besedami in mu povemo, da smo žalostni, ker 

smo izgubili ljubljeno osebo.  

- Otroci od 3 do 6 leta smrt že razumejo, ampak mislijo, da je nekaj začasnega in da se 

bo mrtva oseba vrnila, če bodo pridni ali če si bodo tega močno želeli. Pogovor z njimi 

mora biti kratek, uporabljati moramo preproste besede in odgovoriti moramo na njihova 

vprašanja.  

- Otroci od 6 do 9 leta se že bolj ali manj zavedajo dokončnosti smrti. Razumejo, da 

umrejo vsa živa bitja, a ne razumejo še povsem univerzalnosti – da se smrt dotakne tudi 

njih. V tej starosti so tudi zelo radovedni in veliko sprašujejo, saj jih zanima vse glede 

smrti. Naša naloga pa je, da jim pri tem potrpežljivo odgovarjamo. 
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6.3  Vključenost otroka v procesu problemske tematike izgube 

Lake (1988) pravi, da morajo biti otroci 

vključeni v proces žalovanja, saj niso nič 

manj pametni in prilagodljivi, ker so otroci. 

Tudi otrok mora iti skozi izkušnjo, kjer se 

upira osamljenosti in zmanjševati svojo 

odvisnost od umrlega ter sprejeti stvarnost 

izgube, pri čemer pa potrebuje našo pomoč 

in podporo. 

Tudi Husebø (2009) navaja, da je v proces 

žalovanja otroka potrebno vključiti, saj bo le 

tako spoznal neskončno pomembno izkušnjo 

o življenju in smrti. Pogreb je veliko slovo in 

daje možnost bližnjim, da se zberejo, se 

spominjajo umrlega, se od njega poslovijo in 

si pri tem delijo bolečino ob slovesu. Še več, pogreb je kot srečanje in izpolnjuje pomembno 

nalogo kot priprava na življenje po tem. 

Otroka moramo vključevati v proces izgube tudi zato, ker lahko trpi, če se počuti izključenega 

iz situacije. Predhodno mu moramo razložiti, kako pogreb poteka in kaj se tam dogaja. Ko si 

otrok približno predstavlja, kako pogreb poteka, se z njim pogovorimo, če želi iti na pogreb ali 

ne. Četudi se otrok odloči, da ne bo šel, spoštujemo njegovo odločitev, a ga vseeno povprašamo 

o vzrokih. Nikakor mu ne vzbujamo slabe vesti, saj to otroka pahne še v večjo stisko. Če pa se 

otrok odloči, da bo na pogreb šel, je dobro, da je ob njem oseba, ki mu bo na pogrebu odgovorila 

na vsa vprašanja in ni nekdo od bližnjih žalujočih, ki na pogrebu potrebujejo čas za svoje 

žalovanje. Tako se bo otrok počutil vključenega in bo doživel zaključni del poslavljanja. 

Udeležba manj kot triletnega otroka, ki se še ne more odločiti sam, mora biti zelo premišljena, 

saj so otrokove čutne zaznave pri tej starosti še posebno prebujene in je lahko to šokantna 

izkušnja za otroka (Dodič, 2016).  

Slika 2: Z otrokom se pogovorimo o pogrebu in pogrebnih 
obredih. 
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7. Vloga vrtca pri razumevanju in sprejemanju problemske tematike 

smrti 

Mnogi starši se z otrokom o problemski tematiki smrti ne pogovarjajo, saj so mnenja, da otroci 

ne razumejo izgube ali pa jih želijo zaščititi pred njo. Takšno vedenje je pogosto tudi pri 

poklicih, kjer delajo z otroki, npr. zdravniki, svetovalci, učitelji in vzgojitelji. Zavedati se 

moramo, da je smrt del otrokovega življenja, pa naj bo to smrt ljubljenčka, starih staršev, 

družinskega člana ali znanca ter smrt v medijih. Pri tem je neprimerna in nezadostna 

komunikacija o smrti ključni faktor, ki povzroča, da imajo otroci problem z reševanjem čustev, 

žalovanjem in soočanjem z izgubo (Talwar, L. Harris in Schleifer, 2011).  

Učiteljev in vzgojiteljev problemska tematika smrti ne bi smela motiti, saj bi le tako lahko 

pomagali otrokom in se bolje odzvali na njihova vprašanja in stiske. Otrokom moramo 

zagotoviti izkušnje s problemsko tematiko, saj le tako lahko začnejo razumevati pomen le-te. 

Če pa teh izkušenj nimajo, se to lahko pokaže v nerealnih strahovih otroka. Še več, če otroka 

ne spodbujamo k izražanju čustev in boljšem razumevanju problemske tematike. Otrok lahko 

pade v depresijo, namesto da bi žaloval na zdrav način (prav tam). 

V Kurikulumu za vrtce (1999) smrt ni posebej omenjena. Izjema sta le dva stavka, in sicer en 

pri naravi in en pri družbi. 

- Kurikulum za vrtce (1999, str. 57): »Otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo 

in umrejo.«  

- Kurikulum za vrtce (1999, str. 50): »Družbena vprašanja niso vrednostno nevtralna, 

temveč se tu srečujemo z etičnimi dilemami, povezanimi z distribucijo moči, nasprotij, 

krivicami, konflikti v naši družbi in svetu ter s človekovim odnosom do življenja in 

smrti (nasilje, vojne, destruktivnost, revščina itn.).« 

Kljub temu bi lahko vzgojitelji v vrtcu obravnavali smrt na različne načine (Miller, 2000): 

- Beremo otroške knjige s problemsko tematiko smrti. 

- Smrt omenimo na sprehodu, ko srečamo mrtvega ptička ali drugo manjšo žival. 

- Ob smrti ljubljenčka v vrtcu lahko organiziramo pogreb, kjer otroci okrasijo škatlo, 

pojejo pesmi, izkopljejo grob. 

- Ob izgubi bližnjega, od katerega izmed otrok se pogovorimo tudi z drugimi.  
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8. Pravljice v slikaniški knjižni obliki s problemsko tematiko kot 

pomoč pri razumevanju smrti in žalovanja pri predšolskih otrocih 

Pravljice v slikaniški obliki so že dolgo izobraževalni pripomoček. So pa tudi pripomoček za 

čustveni razvoj otrok. Otroci imajo omejene izkušnje s čustvi, ampak jim pravljice v slikaniški 

obliki posredno ponudijo čustvene izkušnje in jim pomagajo, da izživijo čustva skozi zgodbo. 

Njihovo branje otroke pripravi na soočanje z empatijo, ki je zmožnost razumevanja čustev 

drugih ljudi in je nujno potrebna za normalno delovanje v družbi. Empatija ni prirojena ampak 

se z izkušnjami razvija skozi odraščanje. Razvijati se začne okrog četrtega leta s 

prepoznavanjem osnovnih emocij, kot so veselje, strah, stres, jeza, žalost, zaskrbljenost in 

stiska. Manjši otroci ne razumejo točno, kaj pomeni izraz »on je žalosten« ali »ona je 

prestrašena«, ob vizualni prezentaciji žalosti in strahu pa se bodo odzvali. V pravljicah je širok 

spekter čustev, ki jih slike same ali v kombinaciji z besedo prenesejo na otroke (Nikolajeva, 

2013).  

Pravljice v slikaniški knjižni obliki imajo pomembno vlogo, saj lahko otrokom približajo 

vprašanja izgube, smrti in žalosti. Ob pomoči pravljic odrasli otrokom lažje približamo pojem 

izgube in jim skozi pravljice odgovarjamo na številna vprašanja, ki se otrokom porajajo. 

Pravljice so primerne za seznanjanje otrok s problemsko tematiko smrti in za pomoč žalujočim 

otrokom (Borucky et al., 2004). 

Pravljice dajejo otroku moč, saj njegovo domišljijo na njemu primeren način spodbudijo k 

soočanju s težavami. Sama pravljica ni dovolj. Da jo bo otrok razumel, se mora z njo ukvarjati 

in znati prepoznati njeni vsebino. Imeti mora priložnost, da se bo pogovoril o prispodobah in 

prizorih ter dobil odgovore na svoja vprašanja. Enkratno branje pravljice torej ne prinaša 

rešitev. Za napredovanje otroka je pomembno, da se mu pravljico večkrat prebere. Pri 

približevanju pravljice otroku pomaga tudi risanje. Če otroka spodbudimo k risanju pravljičnih 

prizorov in potem razlagi slik, mu bo to pomagalo urediti vtise, mi pa bomo izvedeli več o 

njegovih željah in strahovih. Tako je tudi pri pravljicah s problemsko tematiko smrt, kjer se 

otrok poistoveti s katerimkoli likom želi, če sploh s katerim se. Tako se nikoli ne počuti 

preobremenjenega zaradi njene vsebine (Bauer, 2008). 
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EMPIRIČNI DEL 

9. Obravnava problemske tematike smrt skozi slikanice v knjižni 

obliki 

9.1  Opredelitev problema 

Pomembno je, da se o motivno-tematskih prvinah problematike pogovarjamo z otrokom na 

njemu primeren način. Najboljše je, da otrokom pojasnimo dejstvo o smrti, preden pride do 

izgube njemu pomembne osebe. O smrti mu lahko kaj več povemo npr. ko smo na pokopališču, 

ob slovenskem državnem prazniku dan spomina na mrtve ipd. Primeren način je tudi 

seznanjanje z motivno-tematskimi prvinami skozi otroške pravljice, saj tako na nevsiljiv način 

otroku približamo vprašanja izgube, smrti in žalovanja. 

9.2  Cilji  

Cilj je izvesti projekt v vrtcu, pri katerem skozi pravljice v slikaniški obliki obravnavamo 

motivno-tematske prvine problemske tematike (smrt, umiranje, žalovanje). Pri tem 

ugotavljamo, ali lahko otrokom skozi pravljice približamo pojma smrt in žalovanje.  

9.3  Raziskovalna vprašanja  

Raziskovalna vprašanja: 

- ugotoviti, ali se otroci o motivno-tematskih prvinah pogovarjajo doma z odraslimi; 

- ugotoviti, ali lahko otrokom približamo pojem umiranje, smrt, pogreb in žalovanje skozi 

otroško literaturo; 

- ugotoviti, ali otroci izrazijo več empatije do književnega besedila, v katerem je glavni 

literarni lik oseba, ali do književnega besedila, v katerem je glavni literarni lik 

poosebljena žival. 

9.4 Raziskovalne hipoteze 

Na osnovi raziskovalnih vprašanj sem si postavila hipoteze: 

- Otroci se o motivno-tematskih prvinah pogovarjajo doma z odraslimi. 
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- Otroci lahko približamo pojme umiranje, smrt in žalovanje, če jih predstavimo skozi 

otroško literaturo. 

- Otroci razumejo pomen in potek pogreba, če ga predstavimo skozi otroško literaturo.  

- Otroci izrazijo več empatije do književnega besedila, v katerem je glavni literarni lik 

človek, kot pa do književnega besedila, v katerem je glavni literarni lik poosebljena 

žival. 

9.5  Raziskovalna metoda  

Uporabljena je kvalitativna raziskava, ki temelji na nestrukturiranih intervjujih z otroki. Skozi 

projekt obravnave problemske tematike je intervjuvanih šest otrok, in sicer trije dečki in tri 

deklice med petim in šestim letom. Pripravljen je zapis pogovora, rezultati pa interpretirani.  

9.6  Raziskovalni vzorec 

Raziskovalni vzorec predstavlja šest otrok starostne skupine od 5 do 6 let; od tega so trije 

dečki in tri deklice. Ti otroci so vključeni v vrtec Škratek Svit Vodice. 

9.7  Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Z otroki obravnavamo pet pravljic v slikaniški obliki s problemsko tematiko (smrt, umiranje, 

žalovanje), nato pa se o njih pogovarjamo. Izbrane pravljice so Mislili bomo nate, babica, 

Dedka ni več, Deklica z vžigalicami, Jazbečeva darila v slovo ter Mala Sončna Žarkica in zajčja 

družina. Po prebranih pravljicah otroci svoje doživljanje izražajo tudi z risbami. Pri obravnavi 

pravljic se z otroki izvajajo tudi kratki intervjuji, za katere bo pripravljen zapis pogovora, 

rezultati pa bodo interpretirani. 
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9.8 Izvedba projekta 

ČASOVNICA PROJEKTA 

21.5.2018 1. SREČANJE SPREHOD IN POGOVOR Z OTROKI 

22.5.2018  2. SREČANJE BRANJE KNJIGE: MALA SONČNA ŽARKICA 

IN ZAJČJA DRUŽINA 

23.5.2018 3. SREČANJE BRANJE KNJIGE IN RISANJE RISBE 

24.5.2018 / / 

25.5.2018 4.SREČANJE BRANJE KNJIGE IN POGOVOR OB RISBI S 

ŠESTIMI OTROKI 

   

28.5.2018 5.SREČANJE BRANJE KNJIGE: MISLILI BOMO NATE, 

BABICA 

29.5.2018 / / 

30.5.2018 6.SREČANJE BRANJE KNJIGE IN RISANJE RISBE 

31.5.2018  / / 

1.6.2018 7.SREČANJE BRANJE KNJIGE IN POGOVOR OB RISBI S 

ŠESTIMI OTROKI 

   

4.6.2018 8.SREČANJE BRANJE KNJIGE: JAZBEČEVA DARILA V 

SLOVO 

5.6.2018 / / 

6.6.2018 / / 

7.6.2018 9.SREČANJE BRANJE KNJIGE IN RISANJE RISBE 

8.6.2018 10. SREČANJE BRANJE KNJIGE IN POGOVOR OB RISBI S 

ŠESTIMI OTROKI 

   

11.6.2018 11. SREČANJE BRANJE KNJIGE: DEDKA NI VEČ 

12.6.2018 12. SREČANJE BRANJE KNJIGE IN RISANJE RISBE 

13.6.2018 / / 

14.6.2018 13.SREČANJE BRANJE KNJIGE IN POGOVOR OB RISBI S 

ŠESTIMI OTROKI 

15.6.2018 / / 

   

18.6.2018 14.SREČANJE BRANJE KNJIGE: DEKLICA Z VŽIGALICAMI 

19.6.2018 / / 

20.6.2018 15.SREČANJE BRANJE KNJIGE IN RISANJE RISBE 

21.6.2018 16.SREČANJE BRANJE KNJIGE IN POGOVOR OB RISBI S 

ŠESTIMI OTROKI 

22.6.2018 17.SREČANJE POGOVOR ZA KONEC PROJEKTA  
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1. SREČANJE 

Na prvi dan našega projekta smo se odpravili na 

sprehod po bližnji okolici vrtca, kjer smo šli tudi 

mimo pokopališča. Po sprehodu smo se vrnili v 

igralnico, kjer smo povabili 6 otrok, da nam 

odgovorijo na nekaj vprašanj. Otroci so se sami javili 

in tako smo se z vsakim pogovarjali individualno. 

Najprej smo vsakemu pokazali sliko pokopališča, 

mimo katerega smo se sprehodili. Vsi otroci so ga 

prepoznali in poimenovali. S tem smo začeli naš 

pogovor. Na prvi dan smo želeli izvedeti, kaj otroci o smrti že 

vedo, zato smo jim zastavili nekaj vprašanj. 

Kaj je smrt? 

Deček 1: »Smrt je, da nekdo umre.« 

Deček 2: »Da umremo.« 

Deček 3: »Je, da nekdo umre.« 

Deklica 1: »Da gremo v nebesa.« 

Deklica 2: »Smrt je, da nekdo umre.« 

Deklica 3: »Smrt je, ko komu umre babica.« 

Zakaj ljudje umirajo? 

Deček 1: »Lahko umirajo, ker jih povozi avto.« 

Deček 2: »Ni treba umirati. Lahko se rodiš mrtev, kot bratec.« 

Deček 3: »Ne vem, zakaj.« 

Deklica 1: » Umreš, če ne dihaš.« 

Deklica 2: deklica ni odgovorila na vprašanje, le skomignila je z rameni. 

Deklica 3: »Umiraš, ker te povozi avto.« 

Slika 3: Otroci na pokopališču. 
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Kaj se zgodi po smrti? 

Deček 1: » Si mrtev.« 

Deček 2: »Spiš in te dajo v grob in si v nebesih.« 

Deček 3: »Ne vem.« 

Deklica 1: »Greš v nebesa.« 

Deklica 2: »Na pogrebu te pokopljejo, duša gre v nebesa.« 

Deklica 3: »Na pokopališču si pokopan.« 

Kaj občutimo, ko nekdo umre? 

Deček 1: »Žalostni smo.« 

Deček 2: »Jokamo in smo žalostni.« 

Deček 3: »Ne vem.« 

Deklica 1: »Smo žalostni in jokamo.« 

Deklica 2: »Ko nekdo umre smo žalostni.« 

Deklica 3: »Lahko jokamo, smo žalostni, pa še kaj lahko.« 

Kako premagamo žalost?/ Kaj naredimo, da smo manj žalostni? 

Deček 1: »Mami nas objame ali pa mi njo.« 

Deček 2: » Se igramo in pozabimo, da smo žalostni.« 

Deček 3: »Ne vem.« 

Deklica 1: »Stisnemo mamico in nas potolaži.« 

Deklica 2: »Mami nas potolaži.« 

Deklica 3: »Lahko nas potolaži mamica ali pa očka ali pa kdo.« 

Si se že kdaj pogovarjal o smrti? S kom? 

Deček 1: »Se še nisem, ampak krave pa ustrelijo.« 
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Deček 2: »Ja sem se, z mami in atijem in o bratcu.« 

Deček 3: »Ja. Z mami.« 

Deklica 1: »Ne še.« 

Deklica 2: »Ja pogovarjam se lahko z mami in očijem.« 

Deklica 3: »Se ne pogovarjam o smrti, samo smo se, ko je umrla babi.« 

2. SREČANJE 

Na ta dan smo s celo skupino prebrali pravljico v 

slikaniški obliki avtorja Christofa Lehmanna z naslovom 

Mala Sončna Žarkica in zajčja družina. Mala Sončna 

Žarkica in zajčja družina je terapevtska knjiga in govori o 

Mali Sončni Žarkici, ki živi z mamo Sončico, očetom 

Mesecem ter brati in sestrami, ki so prav tako sončni žarki. 

Mala Sončna Žarkica je imela rada vse živali, še posebej 

pa zajčka Oblačka, ki je z mamo Zajčico in očetom 

Zajcem živel v gozdu. Oče Zajec se je vsak dan odpravil 

iskat svežo travo in korenje za družino, nekega dne pa se 

ni vrnil. Zajček Oblaček in mama Zajčica sta opravičeno 

sumila, da je očeta Zajca požrla lisica. Naslednje jutro se 

je Mala Sončna Žarkica odpravila igrat z zajci v zajčjih 

nebesih. Tam je srečala očeta Zajca. Prosil jo je, naj pove zajčku Oblačku, da ima oba z mamo 

rad in da mu je v zajčjih nebesih lepo. Mala Sončna Žarkica je res to povedala zajčku Oblačku, 

a on je bil še vedno žalosten. Pozimi je zajček Oblaček pomagal mami nabirati korenje in pazil, 

da jima lisica ni prišla na sled. Mala Sončna Žarkica pa je z brati in sestrami skrbela, da je njun 

dom ostal topel. Spomladi pa je prišel na obisk sosed Albert. Zajčku Oblačku je prinesel veliko 

korenje, mami Zajčici pa šopek rož. Potem je pogosteje hodil k njima in kadar je bil z njima, je 

bilo življenje lepo. Počasi se je tudi preselil k njima in poleti je zajček Oblaček dobil sestrico 

Srečico. Družina zajčevih je bila najsrečnejša družina v gozdu, iz nebes pa jih je oče Zajec 

gledal na Zemljo. Vsako noč je poslal na zemljo očeta Mesca, da jim je prinesel lepe sanje. 

Včasih je tudi sam prišel v sanje zajčka Oblačka in ga nežno pobožal. Zgodba je ovita v slutnjo 

gibljivega filma; strani so med seboj konceptualno povezane in tako dobimo občutek minevanja 

Slika 4: Mala Sončna Žarkica in zajčja 
družina 
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časa. V zgodbi avtor želi otrokom približati idejo, da čas teče in s časom se vse spreminja ter 

da čas zaceli vse rane. 

Po končanem branju smo otroke spodbudili k vprašanjem glede pravljice. Otroci niso imeli 

nobenih vprašanj. Nato smo jih spodbudili, naj nam povejo, kaj jim je bilo v zgodbi všeč in 

nekaj otrok je povedalo svoje mnenje: 

- »Všeč mi je bilo, ker je zajček Oblaček dobil novega očeta.« (G.,5 let) 

- »Meni pa je bilo všeč, da je dobil sestrico.« (N., 6 let) 

- »Meni pa je bilo všeč, da ga je ati gledal iz zajčkovih nebes.« (N., 6 let) 

-»Ni mi bilo všeč, da je očija požrla lisica.« (S., 5 let) 

3. SREČANJE 

Na ta dan smo še enkrat prebrali knjigo in otroci so jo ponovno poslušali z velikim zanimanjem. 

Le en deček je ni želel poslušati in pustili smo mu, da je šel za mizo in risal. Med branjem smo 

opazili, da je tudi on poslušal, čeprav najprej ni želel. Po prebrani knjigi smo jih povabili, da so 

nekaj iz knjige tudi narisali. Otroci so vtise risali in se ves čas o knjigi tudi pogovarjali.  

4. SREČANJE 

Pri našem četrtem srečanju smo najprej ponovno prebrali knjigo, nato pa smo šest otrok, ki so 

se prvi dan projekta javili, individualno povabili, da smo se ob njihovi risbi o pravljici še 

dodatno pogovorili. Pri tem smo želeli izvedeti, ali je otrok zaznal izgubo starša v knjigi.  

DEČEK 1: 

Kaj si narisal? 

»To je Mala Sončna Žarkica. To je 

zajček Oblaček. To pa so oče Zajec 

in drugi zajci. Pa oče Zajec in drugi 

zajčki se igrajo v zajčjih nebesih. Pa 

tudi Sončna Žarkica gre tja zato, da 

zajčku pove, kako je oče. Zajček 

Oblaček je žalosten, ker je oče umrl, 

ker ga je pojedla lisica. 
Slika 5:Mala Sončna Žarkica in zajčja družina - deček 1 
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Je zajček Oblaček zdaj sam? 

»Ne ima še mamico. Pa pol dobi še sestrico pa njenega očija Alberta. Pol je Albert tudi njegov 

očka, sam pogreša še vedno tistega, ki je v nebesih, ker ga ima rad.« 

DEČEK 2: 

Kaj si narisal? 

»To je zajček Oblaček in 

nabira korenje za mami. To je 

sosed Albert, pa mami, pa mala 

sestrica.« 

Zakaj pa zajček nabira 

korenje? 

»Ker so lačni, pa nima očija, 

ker ga je lisica pojedla. Aja, pa 

Albert tudi nabira korenje, ker je 

njegov nov očka.« 

Kje pa je zajčkov oče zdaj? 

»V zajčjih nebesih se igra z zajci. Pa tukaj sem narisal sonce pa žarke, k pridejo do zajčka, pa 

mu povejo, da ga ima oči še vedno rad in da je srečen.« 

Je zajček Oblaček tudi srečen? 

»Ja, samo kdaj je malo žalosten. Takrat, ko pogreša očija. Sam pol je pa spet srečen.  

Slika 6: Mala Sončna Žarkica in zajčja družina - deček 2 
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DEČEK 3: 

Kaj si narisal? 

»Zajčka Oblačka pa Sončno 

Žarkico, k se igra z njemu. Pol mu 

pa tudi pove, da je atija požrla 

lisica.« 

Ali je zajček Oblaček zdaj ostal 

sam? 

»Ne, ima mami pa Alberta soseda, 

pa potem dobi še malo sestrico.«

  

Ali je žalosten, ker je ostal brez očeta? 

»Malo, ja, malo pa tudi ne.« 

Zakaj? 

»Ja, atija pogreša, pa se ga spomni. Ampak je srečen, ker ma novega atija in novo sestrico.« 

Kje pa je njegov oče zdaj? 

»V nebesih pri zajcih se igra. Pa Sončni Žarek pove Oblačku, da je ati v redu in da ga ima rad 

pa še, da je vesel.« 

DEKLICA 1: 

Kaj si narisala? 

»To so zajčja nebesa, k je gor oče 

Zajec, ker ga je ta lisica pojedla. To je 

zajček Oblaček, to pa sosed in mama, 

ki ima v trebuščku sestrico. Po tej poti 

morajo iti do tega polja, k je korenje, da 

jih ne poje lisica.« 

Slika 7: Mala Sončna Žarkica in zajčja družina - deček 3 

Slika 8: Mala Sončna Žarkica in zajčja družina - deklica 1 
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Ali je zajček Oblaček žalosten, ker je očka v nebesih? 

»Ja, je, sam se ga spominja, pa še Sončna Žarkica mu je povedala, da ga ima rad in je dobro. 

Zdaj pa za njega, mami in sestrico skrbi sosed, k je sedaj njegov nov očka.« 

DEKLICA 2: 

Kaj si narisala? 

»To je mama pa Oblaček. To pa 

sestrica in očka od sestrice. Veseli 

so, ker se igrajo. Sam Oblaček je 

mal tudi žalosten, ker je njegov ati 

umrl. Sedaj je on v zajčjih nebesih. 

Zato je mal vesel pa mal žalosten. 

Pa sonček je zato tudi malo vesel 

pa malo žalosten. Smeje se, ker je 

Oblaček vesel in solze ima, ker je žalosten.« 

Kako pa ve, da je očka v zajčjih nebesih? 

»Ker mu je to povedal en žarek od sonca, da je v nebesih in da se ima dobro in da se igra z 

drugimi zajčki. Pa da ma Oblačka zelo rad in naj pazi, da ne bo še njega pojedla lisica.« 

DEKLICA 3: 

Kaj si narisala? 

»Narisala sem… to so oče, 

mama in zajček Oblaček, 

ko so še skupaj in so 

veseli.« 

Kaj se pa potem zgodi, da 

niso več skupaj? 

»Očeta poje lisica in gre v 

zajčja nebesa. Pol more pa 

Slika 9: Mala Sončna Žarkica in zajčja družina - deklica 2 

Slika 10: Mala Sončna Žarkica in zajčja družina - deklica 3 
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zajček Oblaček sam nabirati korenje in pogreša očeta.« 

Kako pa zajček Oblaček ve, kje je oče? 

Ja, pove mu prijateljica Sončna Žarkica, da se igra v nebesih z drugimi zajci. 

Kako pa potem premaga žalost? 

Dobi sestrico in se z njo igra in pozabi na žalost. 

Analiza intervjujev: 

Vsi otroci so z zanimanjem sodelovali pri poslušanju pravljice in pri pogovoru o njeni vsebini. 

Po pogovoru ugotavljamo, da so si vsi zapomnili vsebino pravljice in so zaznali izgubo starša. 

Pravljica ima kljub smrti v njihovem pogledu srečen konec. Vsi otroci ugotovijo, da je zajček 

Oblaček žalosten, ker mu je umrl oče, ampak kasneje srečno živi naprej z mamo, sestrico in 

sosedom Albertom. Povejo tudi, da ni pozabil na očeta in da ga, čeprav ve, da mu je v zajčjih 

nebesih dobro, še vedno pogreša. Deklica 3 in deček 2 pa zaznavata, da se zajček Oblaček 

odraslo spopada s smrtjo očeta in prevzema v družini njegovo vlogo, kar povesta s tem, da po 

očetovi smrti zajček Oblaček hodi po hrano. V nadaljevanju ugotavljata, da se njegovo otroštvo 

nadaljuje s tem, ko skrb za družino prevzame zajec sosed Albert, kar povesta s tem, da zdaj 

Albert hodi po korenje.  

5. SREČANJE 

Na ta dan smo s celo skupino prebrali pravljico v 

slikaniški obliki avtorice Antonie Schneider z naslovom 

Mislili bomo nate, babica. Pravljica govori o babici, ki se 

je skupaj s svojo ptičko Živo preselila k svojima vnukoma 

Leni in Valentinu. Na začetku nam pravljica predstavi 

njihovo skupno srečno življenje in igro z Živo. Nato pa 

nastopi jesen, čas ko Živi izpadejo peresa in babica 

večkrat postane utrujena. Tako prej redne sprehode sedaj 

nadomestijo pogovori, v katerih babica vnukoma 

pripoveduje zgodbe o njunem očetu in o njegovem 

otroštvu. Potem pa pride zima in babica gre iz hiše le še 

redkokdaj. Poleg tega zboli tudi ptička Živa in babica vnukoma razloži, da morajo biti zaradi 

bolezni ob njej. Ptičica kmalu umre in babica Leni in Valentinu razloži, da je Živa sedaj v 

Slika 11: Mislili bomo nate, babica 
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nebesih, da pa, ker jo imajo radi in mislijo nanjo, v njihovih srcih živi še naprej. Vsi trije Živo 

skupaj pokopljejo na vrtu, babica pa vnukoma podari tudi ptičkino sliko in jima razloži, da naj 

pogledata sliko, ko jo bosta pogrešala,  in si pripovedujeta zgodbe o njej. Spomladi je babica 

ležala v dnevni sobi; sedla je le še redkokdaj. Svoja vnučka je prosila, naj je ne pustita same. In 

res je nista. Skupaj so sedeli, si pripovedovali zgodbe o Živi in o otroštvu njunega očka ter se 

igrali igre. Nekega jutra pa je Leno in Valentina s solznimi očmi poklical očka in jima povedal, 

da je babica umrla. Sprva sta bila oba žalostna, a kmalu sta povedala, da je tako kot Živa, sedaj 

v nebesih tudi babica in ker mislijo nanjo, še vedno živi. Mamica jima je dala zvezek, na 

katerem je pisalo Naša babica, vanj pa so skupaj nalepili babičine in Živine slike, napisali 

zgodbe; Lena in Valentin sta tudi kaj narisala. Tako bo babica živela še naprej, četudi le v 

njihovih srcih.  

Po pravljici smo skupaj obnovili knjigo in otroke pozvali k vprašanjem. Otroci niso imeli 

nobenih vprašanj, so pa sami začeli razlagati, kako so tudi njim umrle domače živali: 

»Mi pa imamo kmetijo in ustrelijo pujske, pol jih pa pojemo.« (M., 6 let) 

 »Meni je tudi umrl ptič, bil je kanarček in ime mu je bilo Beni.« (U., 6 let) 

»Pri nas pa je umrl hrček, sam je šla mami po novega.« (Z., 6 let) 

 »Mi imamo pa psičko Neli, pa bo tudi umrla, ker je stara.« (Z., 6 let) 

6. SREČANJE 

Na ta dan smo še enkrat prebrali knjigo, jo skupaj obnovili in se o njeni vsebini pogovorili. 

Potem smo jih povabili, da so nekaj iz knjige tudi narisali. Med risanjem so se o knjigi tudi 

pogovarjali.  

7. SREČANJE 

Pri našem sedmem srečanju smo najprej ponovno prebrali knjigo. Potem smo individualno 

povabili šest otrok, da smo se o prebrani pravljici pogovorili ob njihovi risbi, ki so jo narisali 

dan pred tem. Pri tem smo želeli izvedeti, ali otroci izrazijo več empatije do smrti osebe ali do 

smrti živali. Zanimalo nas je tudi, ali otroci skozi prebrano knjigo spoznajo načine, s katerimi 

se lahko spominjajo umrlega. 



 

24 
 

DEČEK 1:  

Kaj si narisal? 

»Valentina in babico pa še 

ptičko Živo. Živa je tukaj gor 

v nebesih, ker je umrla.« 

Zakaj pa je umrla? 

»Stara je bila, pol so pa luknjo 

naredil pa so jo pokopal. Pol 

je pa umrla tudi babica.« 

Kdo je bil žalosten, ko je 

umrla babica? 

»Mami, ati, Valentin in Lena. Potem so se pa o njej pogovarjal, pa so si govoril zgodbe o njej, 

pol so bili pa manj žalostni.  

DEČEK 2: 

Kaj si narisal? 

»Narisal sem hišo. Tu so 

doma oči, mami, Valentin 

in Lena. Pol se je pa 

preselila k njim še babica, 

pa je s seboj prinesla še 

enega ptička. Ime mu je pa 

Živa. To je pa grob od 

ptičke, ki so jo pokopal, ko 

je bla stara, pa je umrla. To 

so pa nebesa. Tja je šla ptička, ko je umrla. To sem se pa zmotil.«  

Zakaj pa je Živa umrla? 

»Ker je bila stara in je bila bolna.« 

Ali so bili žalostni? 

Slika 12: Mislili bomo nate, babica - deček 1 

Slika 13: Mislili bomo nate, babica - deček 2 
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»Aha.« 

Kako so premagali žalost? 

»Narisal so Živo, pa se pogovarjal o njej. Pa slike so imeli.« 

Kdo pa v pravljici še umre poleg Žive? 

»Babica.«  

So bili tudi žalostni? 

»Ja.« 

Kako so premagali žalost? 

»V zvezek so pisali zgodbe. Pa slikice so lepili. Pa so se je spominjal.« 

DEČEK 3: 

Kaj si narisal? 

»Ptičko Živo v 

nebesih.« 

Zakaj pa je tam? 

»Ker je umrla.« 

Zakaj je umrla? 

»Ker je bila stara.« 

Kje pa je njeno telo? 

»V grobu.« 

Kdo pa ji je naredil 

grob? 

»Babica, Lena, Valentin pa mami in ati.« 

So bili kaj žalostni? 

»Malo, pa so se potolažili, ker v srcu živi naprej.« 

Slika 14: Mislili bomo nate, babica - deček 3 
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Kdo pa še umre v pravljici? 

»Babica.« 

Kako Lena in Valentin premagujeta žalost ob smrti babice? 

»Pišeta in rišeta v zvezek naša Babica, pa tudi kaj narišeta.« 

DEKLICA 1: 

Kaj si narisala? 

»Narisala sem ptičko 

Živo. Tukaj gre iz hiše, 

k je umrla. Pa bo šla do 

nebes, samo njeno telo 

so pa pokopali na vrtu. 

Očka pa mami. Pa… 

Lena in Valentin. Pa 

babica je bila tudi še 

zraven takrat, pol je pa 

tudi ona umrla. Pol so 

bili pa žalostni. Pa pri 

Živi so bili tudi 

žalostni.« 

Kako pa so premagali žalost? 

»Ja… Pripovedovali so zgodbe o Živi in babici. Pa risal so v zvezek. Ogledovali so si fotografije 

pa še nosijo jo v srčku.« 

Slika 15: Mislili bomo nate, babica - deklica 1 
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DEKLICA 2: 

Kaj si narisala? 

»To so oblaki, pa dež gre. To je Valentin, to je 

Lena. To je babica, ker še ni umrla. To sta ati pa 

mami. To je pa v grobu Živa. Vsi imajo solze, ker 

so žalostni. Pol bo pa umrla še babica in so tudi 

žalostni. 

Kako bodo pa premagali žalost? 

»Pogovarjali se bodo o Živi in babici. Pa risbe bodo 

narisali. Pa v srčku ju bodo nosili. Pa še fotografije 

bodo nalepili v zvezek in potem bodo manj 

žalostni.« 

DEKLICA 3: 

Kaj si narisala? 

»To je Živa, ki je ptič. Gre 

v nebesa, ker umre. Potem 

imajo pogreb in jo 

pokopljejo in so žalostni.« 

Kdo pa v pravljici še 

umre? 

»Ptička, pa babica. Pa 

tudi, ko babica umre, so 

žalostni.« 

Kako pa premagajo žalost? 

»Govorijo zgodbo o Živi in babici in pogledajo slike in se spominjajo in tako živita v srčku.« 

Analiza intervjujev: 

Slika 16: Mislili bomo nate, babica - deklica 2 

Slika 17: Mislili bomo nate, babica - deklica 3 
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Vsi otroci so s poslušanjem pravljic osvojili vsebino pravljice. Sodeč po risbah jim je bolj blizu 

smrt živali kot človeka, saj so vsi narisali, kako pogine ptica. Šele pri pogovoru so omenili smrt 

babice, a kljub temu izrazijo več empatije do smrti ptice. Vsi otroci so skozi pravljice spoznali 

nekaj načinov, kako se lahko pokojne osebe spominjamo, in sicer s pogovorom in zgodbami o 

pokojnem, s fotografijami in risbami… 

8. SREČANJE  

Na ta dan smo prebrali pravljico v slikaniški obliki, 

avtorice Susan Varley z naslovom Jazbečeva darila v 

slovo. Pravljica govori o starem jazbecu, ki je vedel, 

da bo kmalu umrl. Smrti se ni bal, saj je vedel, da to 

pomeni le to, da bo zapustil svoje telo. Prijateljem je 

to razložil tako, da bo odšel skozi Dolg predor. 

Naročil jim je, da naj takrat ne bodo žalostni. Nekega 

večera je povečerjal, napisal pismo, potem pa se je 

usedel na svoj gugalnik in kmalu utonil v nenavadne, 

a lepe sanje, kakršnih še ni nikoli sanjal. V sanjah je šel skozi dolg predor; noge je imel močne 

in ni potreboval svoje palice. Lahko je tudi tekel. Ko je padel, ga ni nič bolelo. Počutil se je 

svobodnega, kot bi padel iz svojega telesa. Naslednje jutro so prijatelji ugotovili, da je jazbec 

umrl. Lisjak je prebral njegovo sporočilo: »Odšel sem po Dolgem predoru! Pa, pa! Jazbec.« Vsi 

so bili žalostni. Vedeli so, da jim je jazbec naročil, naj ne bodo žalostni, a to je bilo lažje reči 

kot storiti. Živali so se pogosto obiskovale in se pogovarjale o časih, ko je bil jazbec še živ. Krt 

je pripovedoval o tem, kako ga je jazbec naučil rezati s škarjami; žabec o tem, kako ga je jazbec 

naučil drsati; lisjak o tem, kako ga je jazbec naučil zavezati kravato; gospo Zajčevo je naučil 

speči medenjake. Vsak od prijateljev je imel svoj poseben spomin na jazbeca in ugotovili so, 

da jim je dal dragocena darila za celo življenje in zdaj, ko je odšel, so njegova darila ostala z 

njimi. Tako so bili sčasoma manj žalostni in so se ga spominjali s spoštovanjem in ljubeznijo.  

Po prebrani pravljici smo skupaj z otroki pravljico obnovili. Otroci po prvem branju niso 

razumeli, kaj pomeni, da jim je jazbec dal dragocena darila za življenje. Zato smo jih vprašali, 

kaj so jih naučili mame, očeti, babice in dedki. Po njihovih odgovorih smo jim razložili, da tega, 

kar so jih naučili, ne bodo nikoli pozabili in so zato za celo življenje, zato lahko rečemo temu 

tudi darilo za življenje. Nekaj odgovorov otrok: 

- »Mene je ati naučil voziti kolo, tako da se peljem brez koleščkov.« (J., 5 let) 

Slika 18: Jazbečeva darila v slovo 
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- »Dedi me uči igrati na njegovo harmoniko.« (G., 5 let) 

- »Jaz znam plavati brez rokavčkov; sta me naučila mami pa ati.« (Z., 6 let) 

- »Jaz pa z mamo pečem piškote tko, kot sta jih jazbec pa zajec.« (J., 6 let) 

9. SREČANJE  

Pri 9. srečanju smo še enkrat prebrali knjigo in jo skupaj obnovili. Pri pogovoru o njeni vsebini 

so otroci z zanimanjem sodelovali. Potem smo jih povabili, da narišejo kar jim je bilo v knjigi 

najbolj všeč. 

10. SREČANJE  

Na ta dan smo najprej prebrali knjigo. Potem smo povabili šest otrok, da smo se o prebrani 

pravljici pogovorili ob njihovi risbi, ki so jo narisali pri našem prejšnjem srečanju. Pri tem smo 

želeli izvedeti, ali otroci razumejo pomen dolgega predora in ali poznajo še kateri drugi izraz, 

ki označuje smrt. Poleg tega smo jim želeli dati vedeti, da je prav, da smo žalostni, ko nekdo 

umre. Še vedno pa se moramo spominjati lepih stvari o pokojnem, npr. kaj smo skupaj doživeli, 

kaj nas je naučil… 

DEČEK 1: 

Kaj si narisal? 

»Jazbeca, ki je šel čez dolg 

predor.« 

Kaj pomeni, da je šel čez 

dolg predor? 

»Ja, da je umrl.« 

Si že kdaj slišal, da bi 

kdo še kako drugače 

povedal, da je kdo umrl? 

»Da…da je šel v nebesa.« 

Kdo je bil žalosten, ko je jazbec umrl? 

»Živali so bile. Samo jazbec jim je naročil, naj ne bojo. Pa so bile. Sam pol počasi so bile manj.« 

Slika 19: Jazbečeva darila v slovo - deček 1 
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Kako pa so živali premagale žalost? 

»Pogovarjale so se o njem pa se spomnile daril, ki jih je naučil.« 

DEČEK 2: 

Kaj si narisal? 

»Narisal sem jazbeca, ko je 

šel dolg predor.« 

Kaj pa to pomeni? 

»Da je umrl, ker je bil star. 

Pa v tunelu ga pol ni nič več 

bolelo, pa tekel je lahko 

brez palice. Pa tudi ko je 

padel, ga ni nič bolelo. Zato ker je bil že mrtev, pa je sanjal.«  

Si že kdaj slišal, da bi kdo še z drugimi besedami povedal, da je nekdo umrl? 

»Da ga ni več, pa da je zaspal, pa da je šel v nebo.« 

Kdo pa je bil žalosten, ko je jazbec umrl? 

»Krt, lisica, zajklja, žabec.« 

Kako pa so potem živali premagale žalost? 

Slika 20: Jazbečeva darila v slovo - deček 2 
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»Ja, spomnile so se, kaj jim je dal jazbec za darilo. Pol so pa rekle, da bo tko vedno živel, k se 

ga bodo spomnil.  

DEČEK 3: 

Kaj si narisal? 

»Lisjaka pa jazbeca k 

se učita zavezati 

kravato, samo kravate 

ne znam narisat.« 

Kaj pa se je zgodilo z 

jazbecem? 

»Umrl je, ker je šel v 

dolg predor. 

Ali je zato umrl, ker je šel v predor? 

»Ne, umrl je in je sanjal, da gre. Tako se reče, če kdo umre. 

Ali lahko še kako drugače povemo, da je nekdo umrl? 

»Da gre v nebo ali pa nebesa ali pa zaspi.« 

Kdo pa je bil žalosten, ko je jazbec umrl? 

»Krt, lisjak, zajklja in žaba.« 

Kako pa so premagali žalost? 

»Ja, ko so se spomnili daril.« 

Katerih daril? 

»Ja, za darilo jih je naučil zavezati kravato, drsati, piškote speči, striči papir s škarjami.« 

Slika 21: Jazbečeva darila v slovo - deček 3 
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DEKLICA 1: 

Kaj si narisala? 

»Jazbeca, k bo šel čez dolg 

predor. To bo sanjal samo, 

ampak drugače bo umrl. Sam 

je že zelo star in ga ne bo nič 

več bolelo pol in teku bo 

lahko brez palice. Pa še k bo 

padu, ga tudi ne bo bolelo.« 

Ali lahko še kako drugače 

rečemo, da nekdo umre? 

»Ne vem.« 

Ali je bil kdo žalosten, ko je jazbec umrl? 

»Prijatelji iz gozda so bili, čeprav je jazbec rekel, naj ne bodo. Krt, žaba, zajklja pa lisjak.« 

Kako so premagali žalost? 

»Da so se spomnili daril od jazbeca, kar jih je naučil.« 

Kaj pa je bilo to? 

»Ne vem, koga je naučil zavezati kravato, lisico se mi zdi… pa speči piškote in škarje striči. Pa 

še žabo je drsat naučil. Tko so ga imeli pol vedno v srčku.« 

 

 

Slika 22: Jazbečeva darila v slovo - deklica 1 
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DEKLICA 2: 

Kaj si narisala? 

»To je jazbec. To je zajklja. 

Jazbec jo je naučil speči 

medenjake, preden je umrl. 

To je bilo njegovo darilo za 

življenje. Pa povedal jim je, 

da bo umrl in bo šel čez dolg 

predor. To je vedel, ker je bil 

že star. Pa povedal je živalim, 

da ne smejo biti žalostne. Pa so mal bile, mal pa ne.« 

Ali je dal samo zajklji darilo, ali še komu? 

»Žaba pa jazbec sta se naučila drsat. To je bilo še darilo. Pa lisjaku je zavezal kravato. Pa še 

krta je naučil striči s škarjami.« 

Ali poleg tega, da rečemo, da je nekdo umrl ali šel čez dolg predor, lahko še kako drugače 

rečemo? 

»Ja, da ga nosimo v srčku, da je v nebesih, da je šel.« 

DEKLICA 3: 

Kaj si narisala? 

»Narisala sem krta in jazbeca, 

ko režeta s škarjami. To je 

darilo. Tukaj je jazbec še živ, 

pol pa je umrl.« 

Zakaj je to darilo? »Ker ga je 

naučil striči in se bo to krt 

vedno spominjal, ko ga bo 

pogrešal.« 

Slika 23: Jazbečeva darila v slovo - deklica 2 

Slika 24: Jazbečeva darila v slovo - deklica 3 
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Je še kateri drugi živali dal darilo? 

»Ja, lisico je naučil dati gor kravato, pa še drsat pa piškote peči. To je pa žabo pa zajkljo« 

So bile živali žalostne, ko je umrl, čeprav jim je naročil, naj ne bodo? 

»Ja, so bile, ker so ga pogrešale. Pol je pa minil čas, pa so ga manj. Pa še manj so bile žalostne, 

ker so se ga spominjale zaradi daril.« 

Kaj pomeni, da je šel čez dolg predor? 

»Ne vem, to je sanjal.« 

Analiza intervjujev: 

Vsem otrokom je bila pravljica zanimiva in hkrati tudi poučna, saj so sodelovali pri poslušanju 

in pogovoru. Po pogovoru z otroki ugotavljamo, da so si vsi otroci zapomnili vsebino pravljice. 

Predvsem so izrazili empatijo do njene vsebine. Vsi otroci se zavedajo, da je prav, da smo 

žalostni, ko izgubimo bližnjega. Zavedajo se tudi, da žalost s časom mine in da nam ostanejo 

spomini lepih trenutkov s pokojnim, kar povejo s tem, da je jazbec dal živalim dragocena darila 

za življenje in jih je marsikaj naučil, kar pa živali ne bodo nikoli pozabile. 

11. SREČANJE 

Ta dan smo s celo skupino prebrali knjigo avtorice Ann 

De Bode z naslovom Dedka ni več. To je pravljica v 

slikaniški obliki, ki govori o dečku Mihu, ki mu je umrl 

dedek. To je izvedel, ko je prišel domov iz šole, in videl 

svoje sorodnike, ki so bili žalostni. Babica mu je razložila, 

kako je bil dedek po zajtrku utrujen in je samo zaspal in 

se ni več zbudil. Miha se sprašuje, če je umrl za zmeraj, 

in babica mu razloži, da ko umremo, umremo za zmeraj. 

Miha ugotavlja, da svojih sorodnikov še nikoli ni videl 

tako žalostnih. Ker gre za njegovega dedka, bi rad vedel 

vse, kar se bo zdaj z njim zgodilo. Mama mu razloži, da 

ga bodo dali v krsto, ki je narejena iz najboljšega lesa in 

postlana z mehkimi blazinami. Potem jo bodo zažgali in pepel spravili v žaro. Nato pa bodo 

žaro dali v grob. Doda še, da dedek nič ne čuti, saj ko umremo, ne čutimo več. Potem z babico 

Slika 25: Dedka ni več 
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skupaj izbereta vence in cvetje. Nato mu mama še pove, da bodo dedka s krsto odpeljali v vežice 

s pogrebnim avtomobilom, kamor se bodo šli od njega poslovit. Doda še, da ga bo imel v mislih 

ob sebi celo življenje. Miha nato vpraša mami, če dedek ve, da je mrtev, in mama odgovori, da 

ne. Zato se Miha odloči, da mora to dedku povedati. Najprej išče načine, kako bi mu povedal, 

nazadnje pa mu napiše pismo, v katerem mu to sporoči. Ponoči sanja o dedku in v sanjah se 

dedek poslavlja od njega. Ker ga želi zadržati, odpre okno, da bi mu izročil pismo, a dedek že 

izgine, pismo pa odnese veter. Takrat ga zbudi očka in Mihu pove, da se mu je sanjalo. Miha 

pa vidi, da ni več pisma za dedka in tako pomirjen zaspi, saj je prepričan, da je dedek vzel pismo 

in zdaj ve, da je umrl.  

Otroci so pravljico poslušali z velikim zanimanjem. Na koncu smo jih vprašali, ali bi kdo rad 

kaj vprašal in en deček je vprašal, kaj je to žara. Vzeli smo računalnik in na spletu poiskali slike 

žare, krste in groba. Prav tako smo jim pokazali sliko vežic, žalnih ikeban in vencev. S pomočjo 

slik in knjige smo še enkrat ponovili, kako izgleda pogreb, in sicer da je lahko krsta ali žara, v 

krsti leži truplo, v žari pa je pepel pokojnika. V vežicah in na grobu so žalne ikebane, venci in 

sveče. Pokojni je najprej v vežicah, kamor se gremo lahko od njega posloviti in na pogrebu ga 

pospremimo do groba, kjer je pokopan. Otroci so pri gledanju slik in pogovoru lepo sodelovali 

in videlo se je, da jih tema res zanima. Na koncu pa je ena deklica dobila asociacijo na prstno 

igro: »Mala račka je umrla ali pojdeš na pogreb? Koliko vencev boš nosila?...«. Tako smo s 

prstno igro zaključili pogovor za ta dan.  

12. SREČANJE 

Na ta dan smo še enkrat prebrali knjigo in jo tudi obnovili. Potem pa so že kar otroci sami dali 

spodbudo za risanje in smo se odpravili risat. Ob tem so se otroci ves čas pogovarjali o prebrani 

pravljici in o svojih starih starših: 

- »Moja babica je tudi že umrla in so jo dali v žaro.« (D., 5 let) 

- »Moj dedek je tudi umrl, samo je bil v krsti, pa krsta je bla v vežicah odprta, da smo ga 

lahko videli.« (L., 6 let) 

13. SREČANJE 

Tako kot vsak dan do sedaj, smo srečanje začeli z branjem knjige. Potem smo individualno 

povabili šest otrok, da se pogovorimo o pravljici ob njihovi risbi. Pri tem smo želeli izvedeti, 

ali so se otroci seznanili s pogrebnimi obredi in če vedo, kaj je žara, krsta, žalna ikebana, žalni 

venec, pogrebno vozilo.  
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DEČEK 1: 

Kaj si narisal? 

»Narisal sem dedka v krsti in 

Miha, ki je žalosten. To so pa 

vrata.« 

Kam pa vodijo ta vrata? 

»Ja, v vežice, ker tam leži dedek 

v krsti. Potem pa pridejo drugi in 

se poslovijo od njega.« 

Zakaj pa si narisal dedka v krsti in ni žara? 

»Zato, ker nočem, da ga zažgejo.« 

Kaj pa je še v vežicah? 

»Tiste rože pa venčki. Na njih se tudi podpišejo. Pa sveče so še.« 

Kam pa odpeljejo krsto? 

»Ja, na pogrebu jo odpeljejo do groba. Pol pa tam govorijo in pojejo in ga dajo v grob in 

pokopljejo. Pa še rože vržejo v grob, pa pokopljejo.« 

Kako pa pripeljejo to veliko krsto do vežic? 

»Z dolgim črnim avtom za krste.« 

DEČEK 2: 

Kaj si narisal? 

»Narisal sem hišo. V njej živita 

dedek in Miha. Pa še babica, 

mami pa ati. To so nebesa. Tja 

je šel dedek. To je pa krsta, pa 

v njej je dedek. Pa na krsti je 

tudi venček.« 

Slika 26: Dedka ni več - deček 1 

Slika 27: Dedka ni več - deček 2 
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Zakaj pa je krsta pred hišo? 

»Če jo narišem v avtu, se je ne vidi, ker je črn.« 

V katerem avtu si jo pa želel narisati? 

»Pogrebni črni limuzini. Limuzina se reče, ker je dolg. Lahko pa je tudi kombi, ker je velik. 

Kombi imamo mi doma.« 

Kam pa ga potem odpelje? 

»V Ljubljano se mi zdi. Ker tam zažgejo krsto, je mami povedala. Pol pa pripeljejo žaro. Pa jo 

dajo v vežice. V vežice se gremo pa poslovit pa pokropit. To pomahaš z vejico pa križ narediš. 

Tako. Pol, ko se pa že vsi poslovijo, je pa pogreb in potem gre v grob.« 

Kaj pa je še poleg venčka (ki ga je narisal na krsti) potem na grobu? 

»Veliko rož, ikeban in veliko sveč.« 

DEČEK 3: 

Kaj si narisal? 

»Krsto in venčke.« 

Kdo je v krsti? 

»Dedek.« 

Čigav dedek? 

»Od Miha.« 

Zakaj? 

»Ker je umrl, ker je bil že 

star, je zaspal na sedežni.« 

Kaj pa se bo potem zgodilo z njim? 

»Pokopali ga bodo v grob.« 

Kje pa se bodo še pred pogrebom poslovili od njega? 

Slika 28: Dedka ni več - deček 3 
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»V vežicah.« 

Kdo ga bo pa peljal v vežice? 

»Pogrebni avtomobil.« 

Kaj pa še poleg venčkov damo v vežice in na grob? 

»Sveče in rože, pa gor se lahko podpišemo.« 

Kaj pa je žara? 

»Ko krsto z dedkom zažgejo in dajo v posodo, če je premajhen grob, da ga lahko pokopljejo.« 

DEKLICA 1: 

Kaj si narisala? 

»Dedka, ki žalosten leži v 

krsti v vežicah, pa zraven 

so venčki pa ikebane pa 

sveče. Pa drugi so tudi 

žalostni, ker je umrl, pa se 

pridejo posloviti od 

njega.« 

Zakaj pa je dedek 

žalosten? 

»Ker ne ve, da je umrl. Ampak potem mu veter odnese Mihovo pismo v nebo pa izve. Ker duša 

gre v nebo, on je pa v grobu.« 

Zakaj pa je dedek umrl? 

»Ker je bil že zelo star. In potem so ga s črnim avtom odpeljal in potem je bil pogreb, pa so ga 

pokopal.« 

Kaj pa je žara? 

»Če krsto zažgejo in dajo pepel v posodo. No, ta posoda je žara, pa not je pepel.« 

 

Slika 29: Dedka ni več - deklica 1 
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 DEKLICA 2: 

Kaj si narisala? 

»To so vežice, ko se pridejo 

poslovit od dedka. To je dedek. Je 

v krsti in zraven njega je žara. 

Notri ga bodo dali pol, ko ga 

bodo zažgali.« 

Kaj pa je še v vežicah? 

»Venci in ikebane in rože in 

svečke. Sam to nisem narisala, 

ker prinesejo pol, k je dedek že v žari.« 

Kam pa ga potem odpeljejo iz vežic? 

»Na njegov pogreb. Potem ga dajo v grob. In na pogrebu je tudi Miha, ker je to njegov dedek. 

Miha je dedku povedal, da je umrl, tako da dedek ve. Miha je pa zelo žalosten. Samo je boljše, 

ker je pismo napisal. Nosi ga v srčku, duša je v nebesih, telo pa v grobu.« 

DEKLICA 3: 

Kaj si narisala? 

»To je dedek. Je v krsti in se 

pelje s pogrebnim 

avtomobilom v vežice.« 

Zakaj pa v vežice? 

»Ne vem. Tam se od njega 

poslovijo. Pa prinesli bojo 

venčke in rože in sveče. Pa 

tudi Miha bo prišel, da dedku 

pove, da je umrl. Samo 

dedka bodo potem pokopali v grob in mu ne bo mogel povedati. In potem bo napisal pismo in 

ga bo veter odnesel dedku.« 

Slika 30: Dedka ni več – deklica 2 

Slika 31: Dedka ni več - deklica 3 
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Kaj pa je žara? 

»Pozabila sem.« 

Analiza intervjujev: 

Otrokom je bila pravljica kljub težki vsebini z zelo nadzornim prikazom smrti in pogrebnih 

obredov zanimiva. Za lažje razumevanje le-teh so potrebovali dodatno slikovno gradivo in 

razlago, za kar pa so zanimanje pokazali sami. Tako so osvojili elemente pogrebnih obredov in 

poznajo krsto, žaro, upepelitev, pogreb, pogrebno vozilo, mrliške vežice, žalne ikebane, vence 

in sveče. Z branjem pravljice vzpostavijo empatijo z Mihovo žalostjo, predvsem deček 1, 

deklica 1 in deklica 2, ki povejo, da je Miha zelo žalosten ob izgubi dedka.  

14. SREČANJE 

Na ta dan smo prebrali pravljico v slikaniški obliki avtorja 

Hans Christian Andersena z naslovom Deklica z 

vžigalicami. Pravljica govori o deklici, ki je prodajala 

vžigalice za svojega strogega očeta. Ni se smela vrniti 

domov, dokler vžigalic ni prodala, ker bi jo oče pretepel. 

Poskušala jih je prodati, a jo je preveč zeblo, zato se je z 

njimi želela ogreti. Ko je prižgala prvo vžigalico se ji je 

prikazala železna peč z medeninastim okovjem in okraski. 

Ko je plamen ugasnil, je prizor izginil. Ko je prižgala novo, 

je videla sobo, kjer je bila lepo pogrnjena miza, na njej pa 

krasna posoda iz porcelana in na velikem pladnju pečena 

goska, nadevana s slivami in pečenimi jabolki. 

Predstavljala si je, kako bi goska skočila s pladnja in šla k 

njej, a preden jo je dosegla, je vžigalica ugasnila in prizor je izginil. Ko je prižgala novo, se ji 

je zdelo, da sedi pod okrašeno jelko. In ko je vžigalica pogorela, je tudi ta prizor izginil. Na 

nebu je videla svetle zvezde in nato utrinek. Stara babica, ki je že umrla, ji je povedala, da kadar 

je na nebu utrinek, tedaj se duša dviga v nebo, torej bo nekdo umrl. Tedaj je zagledala babico 

in si je želela iti z njo. Deklica je prižigala vžigalico za vžigalico, da babica ne bi izginila in 

kmalu deklica ni več čutila ne mraza in ne lakote. Odšla je z babico. Naslednji dan so dekličino 

trupelce našli v kotu med dvema hišama. Deklica se je smejala. Ljudje so žalovali za njo in niso 

vedeli, kolikšno lepoto je doživela deklica, ko je z babico veselo stopila v novo leto.  

Slika 32: Deklica z vžigalicami 
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Po prebrani pravljici sem otrokom pustila čustveni premor. Otroci so nekaj trenutkov sedeli v 

tišini in potem je tišino prekinila deklica: »Jo lahko še enkrat prebereš?« Ker so se tudi drugi 

strinjali, smo jo prebrali še enkrat. Po prebrani pravljici smo jih vprašali, zakaj je deklica umrla. 

Otroci so ugotovili, da je zmrznila, ker jo je zeblo. Potem smo se pogovorili še o drugih vzrokih 

za smrt. Ugotovili smo, da lahko zbolimo, lahko se poškodujemo v nesreči, zaradi starosti, 

zaradi bolezni. Pri tem so otroci sami povedali, da se lahko umre zaradi lakote kot v Afriki. En 

deček je poudaril, da zardi enakih razlogov umrejo tudi živali. Za konec smo povedali tudi, da 

ne umrejo samo stari ljudje, ampak lahko tudi mladi in otroci. En deček je povedal, da lahko 

tudi dojenčki, saj se je njegov bratec rodil mrtev. Potem smo se pogovorili še o tem, da smo 

žalostni, ko nekdo umre, lahko pa občutimo tudi jezo. Ko smo vprašali, kje čutimo, da smo 

žalostni, so povedali, da nas lahko boli glava, trebušček ali srček. Nato smo za ta dan zaključili 

s pogovorom in se odšli igrat. 

15. SREČANJE  

Na ta dan smo še enkrat prebrali pravljico Deklica z vžigalicami. Po prebrani knjigi smo se 

odpravili risat. Med risanjem smo presenečeni zasledili, da so se nekateri otroci začeli 

pogovarjati o tem, da so veseli za deklico, ker je umrla, saj ji je pri babici lepše. 

16. SREČANJE  

Naše srečanje smo začeli z branjem pravljice. Potem smo povabili istih šest otrok kot pri vsaki 

pravljici, da nam povejo, kaj so narisali in da se malo pogovorimo o prebrani pravljici. Pri tem 

smo želeli izvedeti, ali otroci vejo, zakaj je umrla deklica, in ali se zavedajo, da lahko umrejo 

tudi mladi in otroci.  

DEČEK 1: 

Kaj si narisal? 

»Deklico z vžigalicami. Bila 

je med hišami in jo je zeblo. 

To je sneg , ko je snežil, pa 

zvezde in babica je bila tam. 

Potem je deklica tudi umrla 

in je šla k zvezdicam in 

babici.« 
Slika 33: Deklica z vžigalicami - deček 1 
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Zakaj pa je umrla?  

»Zato ker jo je tako zeblo, da je kar umrla. Pa še lačna je bila in še noben jo ni imel rad.« 

Si bil žalosten, ko je deklica umrla? 

»Ja, sem bil, pa še zato sem bil, ker jo je zeblo in ker jo noben ni imel rad.« 

 

DEČEK 2: 

Kaj si narisal? 

»Deklico, ko jo je zeblo 

med hišami, pa sneg je 

padal, ona pa je prodajala 

vžigalice in jih je zakurila 

pa se še kar ni ogrela in je 

umrla.« 

Si bil žalosten, ko je 

deklica umrla? 

»Malo sem bil, ker je še majhna. Ampak je noben ni imel rad. Ko je umrla, je šla k babici v 

nebesa. Babica jo ima pa zelo rada in ji je lepo, zato nisem žalosten, da je umrla.« 

DEČEK 3: 

Kaj si narisal? 

»Tole punco ko je 

prodajala vžigalice v 

snegu brez copatk. Pa 

oče jo je zlasal za lase, če 

jih ni prodajala.« 

Kaj pa se je potem 

zgodilo z deklico? 

»Umrla je.« 

Slika 34: Deklica z vžigalicami - deček 2 

Slika 35: Deklica z vžigalicami - deček 3 
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Zakaj pa je deklica umrla? 

»Zato, ker je zmrznila, ker jo je tako zelo zeblo. Hotela se je pogreti z vžigalicami in jih je 

zmanjkalo in je zmrznila na snegu pri hišah, 

kjer je gledala, kaj vse imajo notri.« 

Si bil žalosten, ko je deklica umrla? 

»Ne, ker jo zdaj ne zebe in je srečna pri babici, 

ker jo ima babica rada, pa ne zebe jo več.« 

DEKLICA 1: 

Kaj si narisala? 

»Narisala sem deklico z vžigalicami, ki je bila 

še majhna deklica in je umrla. Potem pa je bila 

zvezdni utrinek in je šla v nebesa. V nebesih je 

pa zdaj z babico, ki jo ima rada. In jo ne zebe 

več, čeprav je zmrznila. Tudi lačna ni več. Pa 

tudi očka ne more do nje v nebesa, da bi jo kregal in udaril. Mislim, da je sedaj postala ena 

izmed zvezdic, samo taka bolj majhna, ker je bila tudi ona majhna.« 

DEKLICA 2: 

Kaj si narisala? 

»To je deklica, to pa je babica. 

Deklica v rokah drži vžigalico, 

ker jo je mela v rokah, ko je 

umrla. Skupaj sta v nebesih pri 

zvezdah. Mogoče so pa tam tudi 

angelčki, to ne vem.« 

Zakaj pa sta na sliki 

nasmejani? 

»Ker sta veseli, ker sta skupaj, ker sta se pogrešali. Skupaj sta, ker je deklica umrla. Sam jo ne 

zebe več zdaj, ko je šla v nebesa. Doma je pa zmrznila. Pa babica jo ima rada, ati pa je nima 

Slika 36: Deklica z vžigalicami - deklica 1 

Slika 37: Deklica z vžigalicami - deklica 2 
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rad. Ker jo ati udari, babica pa objame. Pa tudi božične smrekice nima, pa za jest. Pri babici je 

pa lepo.« 

DEKLICA 3: 

Kaj si narisala? 

»To je deklica, ki jo zebe in 

je žalostna in sama. Očka ji 

je rekel, da mora prodajati 

vžigalice, čeprav je mraz.« 

Kaj pa se potem zgodi z 

deklico? 

»Deklica umre in gre z 

utrinkom k babici v nebesa. 

In tam se ima lepo. 

Zakaj pa umre? 

Ker je lačna in še vžigalic ji zmanjka, da bi se z njimi pogrela in zato zmrzne na snegu. 

Analiza intervjujev: 

Zadnja pravljica našega projekta ima težko vsebino, saj umre deklica, ki je podobne starosti, 

kot otroci vključeni v projekt. Otroci so vsebino lepo sprejeli in jo po prvem branju takoj želeli 

slišati še enkrat. Z deklico vzpostavijo veliko mero empatije in sočustvujejo z njenim 

življenjem. To pokažejo s tem, ko povedo, da jo je zeblo, jo je oče tepel, je nihče ni imel rad, 

je bila lačna ipd. Vsi otroci povedo, da je za deklico boljše, da je umrla, saj je sedaj pri babici, 

ki jo ima rada in ne bo imela več težkega življenja kot doslej. V nadaljevanju ugotavljajo, da je 

v nebesih, da je zvezda ali zvezdni utrinek. Skozi pogovor ugotovimo, da se tudi vsi otroci 

zavedajo, da se s smrtjo končajo tudi življenjske potrebe po hrani, saj otroci povejo, da deklica 

ne bo več lačna, ker je umrla.  

17.SREČANJE 

Kaj je smrt? 

Deček 1: »Da nas več ni in pa da nas pokopljejo – naše telo.« 

Slika 38: Deklica z vžigalicami - deklica 3 
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Deček 2: »Da umremo in nas pokopljejo v grobu.« 

Deček 3: »Da nas več ni, pa da naše telo pokopljejo.« 

Deklica 1: »Ko telo ne deluje več in zato moramo nanj paziti.« 

Deklica 2: »Da si umrl za vedno.« 

Deklica 3: »Da umreš, ker maš recimo raka.« 

Zakaj ljudje umirajo? 

Deček 1: »Vsi ljudje se enkrat rodimo in enkrat umremo. Zato, ker smo že preveč stari. Ker če 

kaj strupenega pojemo, da nas potem več ni. Če je krava bolna, teliček že kar umre. Pa da nam 

zdravila ne pomagajo in kar umremo.« 

Deček 2: »Lahko zamrznemo v snegu ali pa smo prestari.« 

Deček 3: »Ker smo prestari ali pa da nas nekdo požre.« 

Deklica 1: » Lahko smo hudo bolni, pa ne ozdravimo. Živali umrejo ko so stare kot ptica Živa. 

Tudi jazbec je bil star.« 

Deklica 2: »Lahko umreš zaradi kakšne bolezni ali če si preveč star.« 

Deklica 3: »Če si star ali če se zaletiš z avtom. V prometni nesreči lahko umrejo tudi mladi. 

Zbolijo lahko tudi stari in mladi ljudje. Lahko zamrznemo v snegu, kot je deklica z vžigalicami. 

Pa tudi živali lahko umrejo, ko so stare kot Živa in jazbec.« 

Kaj se zgodi po smrti? 

Deček 1: »Da nas pogrebni avto odpelje na grob pa da nas pokopljejo na grobu.« 

Deček 2: »V vežicah se od tebe poslovijo in te dajo potem v grob.« 

Deček 3: »Ni nas več in nam telo pokopljejo in lahko smo zvezda na nebu .« 

Deklica 1: »Dedkovo telo lahko zažgejo, ampak ga nič ne boli, ker je umrl.« 

Deklica 2: »Najprej se poslovijo v vežicah. Pridejo ti svečko prižgat, pa v grobu si, duša pa je 

v nebesih pa še molijo in potem ga nosiš v srčku.« 

Deklica 3: »Ko te pogrebnik z avtom pelje na grob, te pokopljejo in okrasijo z rožami.« 
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Kaj občutimo, ko nekdo umre? 

Deček 1: »Slabo. Dobro malo. Pa žalostno.« 

Deček 2: »Lahko smo jezni, ker je umrl, lahko pa smo tudi žalostni.« 

Deček 3: »Smo žalostni. Jokamo ali pa nas boli trebušček.« 

Deklica 1: »Smo žalostni in žalujemo za njim v vežicah.« 

Deklica 2: »Da smo žalostni pa da nismo veseli.« 

Deklica 3: »Ko smo žalostni nas, lahko bolita glava in trebušček in srček.« 

Kako premagamo žalost?/ Kaj naredimo, da smo manj žalostni? 

Deček 1: »Da lahko na skalo kaj narišemo pa da skrbimo za njegovo žival pa da gledamo 

njegove slike in ga manj pogrešamo..« 

Deček 2: »Lahko napišemo pismo svojemu dedku, da nismo več žalostni. Gledamo njegove 

slike in ga manj pogrešamo. Pa napišemo pismo in smo manj žalostni.« 

Deček 3: »Da lahko gledamo slike in da se ga spominjamo s slik.« 

Deklica 1: »Lahko se igraš z drugimi kot se je zajček Oblaček z Albertom.« 

Deklica 2: »Se malo nasmehneš in pozabiš na to. Ampak čez nekaj časa, če umre nekdo, čez 

nekaj časa nisem več žalostna, ampak ga še pogrešam. Kaj vprašam od njega, pa se ga 

spominjam na sliki, če ga kakšnega imam. In da mi mami ali pa ati ali pa mama ali pa kdo drug 

pove zgodbo o njem.« 

Deklica 3: »Da se ga spomnimo in ga imamo v naših srcih. Pa se pogovorimo z atijem in 

mamico.« 

V vrtcu smo se pogovarjali o smrti. Ali se kdaj pogovarjate tudi doma? 

Deček 1: »Ja, doma sem povedal, kaj se pogovarjamo v vrtcu, pa smo se mi tudi pol.« 

Deček 2: »Ja, sem se, z mami in atijem.« 

Deček 3: »Ja. Z mami. Pa povedal sem, kaj beremo.« 

Deklica 1: »Samo v vrtcu.« 
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Deklica 2: »Ja, se.« 

Deklica 3: »Doma smo se, kako je babica umrla, pa povedala sem, kako je deklica umrla pa 

Živa.« 

9.9 Preverjanje raziskovalnih hipotez 

H1: Otroci se o motivno-tematskih prvinah pogovarjajo doma z odraslimi. 

Hipotezo potrjujemo, saj so že štirje od šestih otrok pred projektom povedali, da so se o smrti 

že pogovarjali. Še enega otroka pa je projekt spodbudil k pogovoru o problemski tematiki tudi 

doma.  

H2: Otroci lahko približamo pojme umiranje, smrt in žalovanje, če jih predstavimo skozi 

otroško literaturo. 

Hipotezo potrjujemo, saj smo v času celotnega projekta sproti zapisovali, kaj otroci vedo po 

prebrani posamezni pravljici. Ob koncu projekta smo jim postavili enaka vprašanja kot pred 

začetkom projekta in otroci so s svojimi odgovori prikazali, da so s problemsko tematiko bolj 

seznanjeni po projektu, kot pred njim.  

H3: Otroci razumejo pomen in potek pogreba, če ga predstavimo skozi otroško literaturo.  

Hipotezo le delno potrjujemo, saj so po prebrani pravljici v slikaniški obliki osvojili pomen 

pogreba; za sam potek so potrebovali še dodatno slikovno gradivo in razlago. V tem primeru je 

bila pravljica primerna spodbuda za nadaljnjo obravnavo.  

H4: Otroci izrazijo več empatije do književnega besedila, v katerem je glavni literarni lik 

človek, kot pa do književnega besedila, v katerem je glavni literarni lik poosebljena žival. 

Hipotezo v celoti zavračamo, saj so otroci vzpostavili empatijo z vsemi književnimi deli, torej 

tudi z deli, kjer je glavni literarni lik poosebljena žival. V pravljici Mislili bomo nate, babica 

umreta ptica Živa in babica. Pri branju te pravljice smo ugotovili, da je otrokom smrt živali 

bližje, saj so vsi otroci risali ptico in noben otrok ni narisal babice. Pri pogovoru ob risbi so 

sicer babico tudi omenili, a kljub temu so do ptice izrazili več empatije.  
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10. Intervju z vzgojiteljicami in vzgojitelji 

10.1 Opredelitev problema 

Čeprav problemska tematika smrt v kurikulumu za vrtce ni posebej omenjena, je vseeno 

pomembna tema za obravnavo v vrtcu. Zavedati se moramo, da se bo vsak otrok v svojem 

življenju srečal s smrtjo, pa naj bo to smrt hišnega ljubljenčka, starih staršev ali drugih bližnjih 

oseb, znancev, smrt v medijih ipd. Če bomo otroka s problemsko tematiko soočili, preden bo 

prišlo do izgube njemu ljubljene osebe, bo to zanj izkušnja, ki jo bo doživljal neboleče in 

neosebno; hkrati mu bo olajšalo osebno izgubo, saj bo že poznal žalovanje in obrede.  

10.2 Cilji  

Cilj je ugotoviti, ali v vrtcih obravnavajo splošne problemske teme in konkretno problemsko 

tematiko smrt. Zanima nas, ali problemsko tematiko obravnavajo le takrat, ko se kateri izmed 

otrok sooči z izgubo, ali pa je tema del letnega delovnega načrta, npr. ob prazniku dan spomina 

na mrtve ali ob katerem drugem dogodku iz realnega življenja. V nadaljevanju želimo izvedeti 

motive za pomembnost in nepomembnost ter metode obravnave te teme v vrtcu. Prav tako nas 

zanima, ali si pomagajo pri obravnavi problemske tematike z otroško literaturo, ali bi si z njo 

pomagali, v kakšen kontekst bi jo postavili, če bi temo obravnavali, in katere pravljice oziroma 

slikanice bi pri obravnavi uporabili. 

10.3 Raziskovalna vprašanja  

Raziskovalna vprašanja:  

- ugotoviti, ali vzgojiteljice in vzgojitelji obravnavajo problemske tematike v vrtcu; 

- ugotoviti, ali vzgojiteljice in vzgojitelji obravnavajo problemsko tematiko smrt v vrtcu; 

- ugotoviti, ali se jim zdi pomembno obravnavati problemsko tematiko v vrtcu; 

- ugotoviti, ali si pri obravnavi problemske tematike pomagajo z otroško literaturo in 

katero.  

10.4 Raziskovalne hipoteze 

Na osnovi raziskovalnih vprašanj smo si postavili hipoteze: 

- Vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcu obravnavajo problemske tematike. 
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- Vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcu obravnavajo problemsko tematiko smrt, ko se kateri 

izmed otrok sooči z njo in ne kot del letnega delovnega načrta. 

- Vzgojiteljicam in vzgojiteljem se zdi pomembno, da obravnavamo problemsko 

tematiko smrt v vrtcu. 

- Vzgojiteljice in vzgojitelji si pomagajo pri obravnavi problemske tematike smrti z 

otroško literaturo. 

- Vzgojiteljice in vzgojitelji za obravnavo problemske tematike najpogosteje uporabljajo 

avtorsko pravljico H. C. A. z naslovom Deklica z vžigalicami v slikaniški knjižni obliki. 

10.5 Raziskovalna metoda  

Uporabljena je kvalitativna raziskava, ki temelji na anketnem vprašalniku. Anketni vprašalnik 

sestavljajo vprašanja odprtega in zaprtega tipa.  

10.6 Raziskovalni vzorec 

Raziskovalni vzorec predstavlja 30 diplomiranih vzgojiteljic predšolske vzgoje iz treh vrtcev, 

in sicer Vrtec Škratek Svit Vodice (enota Skaručna, enota Vodice in enota Utik), Kranjski vrtci 

(enota Janina in enota Čira Čara) in Vrtec Šentvid (enota Mravljinček). V vsakem vrtcu je bilo 

anketiranih 10 vzgojiteljic. 

10.7 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

V mesecu juniju 2018 smo se odpravili do vzgojiteljic v vrtce, kjer smo razdelili vprašalnike. 

Na anketne vprašalnike so odgovarjale v igralnicah; nato so jih prepognjene vrnile v večjo 

mapo, s čimer smo zagotovili anonimnost. Pridobljeni podatki zaprtih vprašanj bodo prikazani 

v tabelah in grafih. Odgovori odprtih vprašanj bodo podani pisno. 

10.8 Rezultati in interpretacija 

1. Spol anketirancev 

Tabela 1: Spol anketirancev 

Odgovori F % 

Ženska 30 100 

Moški 0 0 
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Vsi anketirani so ženskega spola, torej 100 %. 

2. Ali v vrtcu obravnavate splošne problemske tematike, kot je npr. drugačnost, ločitev, 

revščina, posvojitev, nasilje, spolnost… ? 

Tabela 2: Obravnava vzgojiteljev splošne problemske tematike 

Odgovori F % 

Da 23 77 

Ne 7 23 

 

Vzgojiteljice smo povprašali, ali obravnavajo splošne problemske tematike v vrtcu in kar 77 % 

vzgojiteljic obravnava problemske tematike in le 23 % pravi, da ne.  

Torej lahko našo hipotezo, vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcu obravnavajo problemske 

tematike, potrdimo.  

3. Ali v vrtcu obravnavate problemsko tematiko smrt? 

Tabela 3: Obravnava vzgojiteljev problemske tematike smrt 

Odgovori F % 

Da 9 30 

Ne 21 70 

 

Ko smo vzgojiteljice vprašali ali obravnavajo problemsko tematiko smrt v vrtcu, jih je kar 70 

% odgovorilo, da tematike ne obravnavajo, in le 30 %, da jo.  

4. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ob katerih priložnostih jo obravnavate 

oziroma v kakšen kontekst jo postavite? 

Vzgojiteljice, ki so povedale, da smrt v vrtcu obravnavajo, smo povprašali, ob katerih 

priložnostih jo obravnavajo oziroma v kakšen kontekst jo postavijo. Odgovorile so: 

- »Kadar se v družini otroka pojavi omenjena problematika pri starosti od 5 do 6 let, se 

pogovorimo o tem tudi v vrtcu ob kakšni zgodbi.« 

- »Če otrok toži, da je izgubil bližnjo osebo ali ljubljenčka.« 

- »Priložnostno na pobudo ali potrebo otrok.« 
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- »Ob oziroma pred 1. novembrom in pri nepričakovanih situacijah.« 

- »Ko pride do izgube v družini katerega od otrok.« 

- »Na spodbudo otrok, ko opazijo poginulo žival, uvelo rastlino… Pogovarjamo se o 

bolezni, staranju in smrti.« 

- »Ko otrok v skupini doživi izgubo bližnjega.« 

- »Ob Dnevu mrtvih.« 

- »Vsako leto pred 1. novembrom.« 

Od 30 % vzgojiteljic, ki obravnavajo problemsko tematiko smrt v vrtcu, jih le 33 % obravnava 

kot del letnega delovnega načrta ob prazniku Dan mrtvih. Ostalih 67 % pa jih obravnava 

problemsko tematiko le v primeru, če se kdo izmed otrok sooči z izgubo ali pa, da dajo 

spodbudo otroci. 

Našo hipotezo, vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcu obravnavajo problemsko tematiko smrt, 

ko se kateri izmed otrok sooči z njo in ne kot del letnega delovnega načrta, lahko potrdimo, 

saj 67 % vzgojiteljic, ki obravnavajo problemsko tematiko, le-to obravnavajo, ko se kateri od 

otrok z njo sooči.  

 

5. Ste v vrtcu že imeli primer, ko se je otrok soočil z izgubo bližnje osebe? Ste se takrat v 

skupini pogovarjali o smrti? 

Tabela 4: Pogovor o problemski tematiki smrt v vrtcu 

Odgovori F % 

Da, imel sem primer in smo 

se o smrti pogovarjali v 

skupini. 

9 30 

Da, imel sem primer, 

ampak se o smrti v skupini 

nismo pogovarjali. 

3 10 

Ne, nisem imel primera, 

ampak če ga bi imel, se bi v 

skupini o smrti pogovarjali. 

12 40 
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Ne, nisem imel primera in 

čeprav bi ga imel, se o smrti 

v skupini ne bi pogovarjali. 

6 20 

 

Ko smo vzgojiteljice vprašali, ali so že imele primer, ko se je otrok soočil z izgubo bližnje osebe 

in ali so se takrat o tem v skupini pogovarjali, nam je 30 % vzgojiteljic odgovorilo, da so se že 

imele primer in so se pogovarjali; 10% jih je imelo primer in se niso pogovarjale; 40 % 

anketiranih vzgojiteljic ni imelo primera, ampak če bi ga imele, bi se pogovarjale o problemski 

tematiki in 20 % vzgojiteljic se ne bi pogovarjalo o problemski tematiki, čeprav bi prišlo do 

primera, kjer bi otrok izgubil bližnjega.  

6. Se vam zdi pomembno, da v vrtcu obravnavamo problemsko tematiko smrt in zakaj? 

Tabela 5: Pomembnost obravnave problemske tematike v vrtcu 

Odgovori F % 

Da 19 63 

Ne 11 37 

 

Odgovori vzgojiteljic, ki so odgovorile z da: 

- »ker je to sestavni del življenja.« 

- »ker otroci lažje sprejemajo smrt, če se o njej govori.« 

- »ker je to del nas in otroci bodo razumeli, če se jim poda razvoju pomembna razlaga.« 

- »ker se otroci lažje seznanijo s smrtjo, preden jim kdo umre.« 

- »ker je prav, da so otroci s tem seznanjeni.« 

- »ker je to življenjsko.« 

- »ker je smiselno, da so otroci seznanjeni z minljivostjo.« 

- »ker je to del življenja; s tem otrok pridobiva izkušnje in lažje preboleva izgubo.« 

- »ker to ni več tabu tema in se s tem sooči tudi v medijih.« 

- »ker je sestavni del življenja.« 

- »ker je smrt del našega življenjskega cikla, del narave, ki nas obdaja.« 

- »ker je to stvar, s katero se slej ko prej sreča vsakdo.« 

- »ker se lahko vedno zgodi, da otroku kdo ob bližnjih umre.« 

- »ker je to del našega življenja.« 
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- »ker je tudi to del življenja in je potrebno, da jim to razložimo, kadar se s tem soočajo.« 

- »ker je smrt del življenja.« 

- »ker to ni tabu tema; je tematika, ki je prisotna v vsaki družini.« 

- »ker se s smrtjo sreča vsak otrok.« 

- »ker si otroci zaslužijo razlago.« 

Odgovori vzgojiteljic, ki so odgovorile z NE: 

- »ker smrt s seboj prinaša žalost; otroci se pri tem počutijo nemočno in ne znajo ubesediti 

čustev.« 

- »ker je to za otroka preveč stresno.« 

- »ker je ta tema naloga staršev.« 

- »ker je naloga staršev, da otroka seznani s to temo.« 

- »ker je veliko tem v vrtcu, od katerih odnesejo več.« 

- »ker bi lahko imeli probleme s starši.« 

- »ker so nekateri otroci za to temo preobčutljivi.« 

- »za marsikaterega otroka je to pretežka tema; o njej bi razmišljal in tako bi bil 

prestrašen.« 

- »ker je to tema, za katero se starš odloči sam, kdaj bo otroka soočil z njo.« 

- »ker bi po nepotrebnem obremenjevali otroke.« 

- »ker so otroci nežna bitja in bi jih s tem preobremenjevali, hkrati pa tudi starše.« 

Čeprav so vzgojiteljice odgovarjale, da ne obravnavajo problemske tematike, se 63 % 

vzgojiteljicam zdi pomembno, da v vrtcu obravnavamo problemsko tematiko smrt. 37 % 

vzgojiteljicam se to ne zdi pomembno in kot razloge navedejo, da je to preveč stresno za otroka, 

da je to odločitev in naloga staršev ipd. 

Našo hipotezo, vzgojiteljicam in vzgojiteljem se zdi pomembno, da obravnavamo 

problemsko tematiko smrt v vrtcu, lahko potrdimo saj 63 % vzgojiteljic trdi, da je 

pomembno, da v vrtcu obravnavamo omenjeno tematiko. 
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7. Ali si pri obravnavi problemske tematike pomagate z otroško literaturo oziroma bi si 

pomagali, če bi jo obravnavali. 

Tabela 6: Otroška literatura kot pomoč pri obravnavi problemske tematike smrt 

Odgovori F % 

Da 28 93 

Ne 2 7 

 

Ko smo vzgojiteljice vprašali, ali si pri obravnavi pomagajo z otroško literaturo oziroma ali bi 

si pomagale, če bi jo obravnavali, je kar 93 % vzgojiteljic pritrdilo. Torej se vzgojiteljice 

zavedajo, da lahko skozi pravljice v slikaniški obliki otroku na najbolj nevsiljiv način 

predstavimo vprašanja o smrti in izgubi. 

Našo hipotezo, vzgojiteljice in vzgojitelji si pomagajo pri obravnavi problemske tematike 

smrti z otroško literaturo, lahko potrdimo, saj si le 7 % anketiranih ne pomaga ali si z otroško 

literaturo pri obravnavi pravljic ne bi pomagalo. 

 

8. Če ste odgovorili z DA, katere pravljice oziroma slikanice bi pri tem uporabili? 

Tabela 7: Pravljice v slikaniški obliki s problemsko vsebino 

Odgovori F % 

Anica in Zajček 6 20 

Medvedkov dedek 3 10 

Dedka ni več 7 23 

Ne poznam nobene in bi poiskala v knjižnici/vprašala bi 

knjižničarja/poiskala bi na spletu 

19 63 

Deklica z vžigalicami 6 20 

Stara mama 2 7 

Kako sta Bibi in Gusti premagala žalost 2 7 

Deček na belem oblaku 1 3 

Jazbečeva darila v slovo 3 10 
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Kar 63 % anketiranih vzgojiteljic je povedalo, da ne pozna nobene pravljice, ki obravnava 

problemsko tematiko; ostalih 37% pozna eno ali več pravljic. Največ jih pozna pravljico Dedka 

ni več, in sicer 23 % vprašanih vzgojiteljic. Deklico z vžigalicami ter Anica in Zajček pozna 20 

% anketiranih vzgojiteljic. Od 3 % do 10 % vzgojiteljic pozna še pravljice Medvedkov dedek, 

Stara mama, Kako sta Bibi in Gusti premagala žalost, Deček na celem oblaku in Jazbečeva 

darila v slovo.  

Našo hipotezo, vzgojiteljice in vzgojitelji za obravnavo problemske tematike najpogosteje 

uporabljajo avtorsko pravljico H. C. A. z naslovom Deklica z vžigalicami v slikaniški 

knjižni obliki, v celoti zavračamo, saj le 20 % vzgojiteljic za obravnavo problemske tematike 

smrt uporabi to pravljico. Več anketiranih vzgojiteljic uporablja pri obravnavi pravljico v 

slikaniški obliki Dedka ni več. 
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11. Zaključek 

Tema diplomskega dela je vloga vzgojitelja pri problemski tematiki smrt in metode obravnave 

v vrtcu. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

je opredelitev motiva smrti in žalovanja kot problemska tematika. Raziskano je, ali otroci lahko 

razumejo problemsko tematiko smrt. Ugotovila sem, da lahko o problemski tematiki 

spregovorimo že s predšolskim otrokom, če upoštevamo otrokovo raven razumevanja in našo 

razlago primerno prilagodimo. Pri tem se moramo zavedati tudi, da bo otrok doživel neosebno 

in neboleče, če mu bomo predstavili smrt, izgubo in žalovanje pred izgubo njemu pomembne 

osebe. Hkrati mu bodo ta spoznanja pomagala ob osebnem doživljanju izgube. V nadaljevanju 

so opisani načini, kako seznaniti otroka s problemsko tematiko izgube in kakšna je vloga vrtca 

pri tem. Ugotovljeno je, da omenjena problemska tematika v Kurikulumu za vrtce ni posebej 

omenjena, a sem kljub temu mnenja, da je tema primerna za obravnavo v vrtcu.  

V empiričnem delu diplomskega dela so skozi projekt obravnavane pravljice v slikaniški obliki 

s problemsko tematiko smrti. Te pravljice so Mislili bomo nate, babica; Dedka ni več, Deklica 

z vžigalicami, Jazbečeva darila v slovo ter Mala Sončna Žarkica in zajčja družina. Avtorski 

projekt je trajal pet tednov in vsak teden smo obravnavali eno pravljico s problemsko vsebino. 

Otroci so pri branju pravljic sodelovali in se z njihovih vsebinah odzvali. Pomembna pomoč je 

bilo tudi risanje, saj so z risanjem urejali vtise o posamezni pravljici. Otroci so skozi vsebine 

pravljic spoznavali motivno-tematske prvine problemske tematike, kar je preverjeno s pomočjo 

nestrukturiranih intervjujev po vsaki prebrani pravljici. Tudi pri tem so bile v pomoč njihove 

risbe. Poleg tega pa so jim bila na začetku in ob koncu projekta zastavljena splošna vprašanja 

o problemski tematiki smrt in viden je bil napredek v spoznavanju. Tako sta skozi projekt 

potrjeni hipotezi: otroci se o motivno-tematskih prvinah pogovarjajo doma z odraslimi; otroci 

lahko približamo pojme umiranje, smrt in žalovanje, če jih predstavimo skozi otroško literaturo. 

Hipoteza: otroci razumejo pomen in potek pogreba, če ga predstavimo skozi otroško literaturo, 

je le delno potrjena, saj so otroci po prebrani pravljici v slikaniški obliki osvojili pomen 

pogreba. Za sam potek so potrebovali še dodatno slikovno gradivo in razlago. V tem primeru 

je imela pravljica primerno izbrano temo in nam je služila kot didaktični pripomoček za 

nadaljnjo obravnavo. Hipoteza: otroci izrazijo več empatije do književnega besedila, v katerem 

je glavni literarni lik človek, kot pa do književnega besedila, v katerem je glavni literarni lik 

poosebljena žival, je v celoti zavrnjena, saj so otroci vzpostavili empatijo z vsemi književnimi 

deli, torej tudi z deli, kjer je glavni literarni lik poosebljena žival.  
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Poleg projekta z otroki so izvedeni še anketni vprašalniki z vzgojiteljicami iz treh vrtcev. 

Ugotovljeno je, da kljub temu, da 70 % vzgojiteljic obravnava problemske tematike, jih 

konkretno problemsko tematiko smrt obravnava le 30 % in od teh jih le 33 % obravnava smrt 

kot del letnega delovnega načrta, kar je le 10 % vseh anketiranih vzgojiteljic. Vse te 

vzgojiteljice temo obravnavajo v okviru praznika dneva mrtvih. Ostalih 67 % vzgojiteljic, ki 

tematiko obravnava, jo obravnava le priložnostno na pobudo otrok ali če se kateri izmed otrok 

sooči z izgubo. Zanimivo je, da se kar 63 % anketirankam zdi pomembno, da se v vrtcu 

obravnava problemsko tematiko smrt, čeprav same tega ne uporabljajo. Menim, da je razlog 

premalo znanja s tega področja ali pa se bojijo čustvenega odziva otrok. V nadaljevanju je 

ugotovljeno je, da bi pri obravnavi tematike kar 93 % vzgojiteljic uporabilo pravljice v 

slikaniški obliki, čeprav 63% anketirank ne pozna nobene pravljice, ostalih 37% pa pozna eno 

pravljico ali več. Kljub temu da pravljic ne poznajo, so anketiranke napisale, da bi primerno 

literarno delo poiskale v knjižnici ali pa na spletu. Skozi analizo vprašalnika sem potrdila 

hipoteze: vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcu obravnavajo problemske tematike: vzgojiteljice in 

vzgojitelji v vrtcu obravnavajo problemsko tematiko smrt, ko se kateri izmed otrok sooči z njo 

in ne kot del letnega delovnega načrta; vzgojiteljicam in vzgojiteljem se zdi pomembno, da 

obravnavamo problemsko tematiko smrt v vrtcu; vzgojiteljice in vzgojitelji si pomagajo pri 

obravnavi problemske tematike smrti z otroško literaturo. Hipotezo: vzgojiteljice in vzgojitelji 

za obravnavo problemske tematike najpogosteje uporabljajo avtorsko pravljico H. C. A. z 

naslovom Deklica z vžigalicami v slikaniški knjižni obliki sem ovrgla, saj le 20 % vzgojiteljic 

za obravnavo problemske tematike smrt uporabi to pravljico. Več anketiranih vzgojiteljic 

uporablja pri obravnavi pravljico v slikaniški obliki Dedka ni več. 

V diplomskem delu so zastavljeni cilji realizirani. Čeprav so rezultati anketnega vprašalnika 

drugačni od pričakovanih, sem zelo zadovoljna z izvedbo projekta in odzivom otrok. Prikazano 

je, da je problemsko tematiko smrt smiselno obravnavati, saj je za otroke ena pomembnejših 

problemskih tem, s katero se bodo slej ko prej morali soočiti. Pri tem pa je zelo pomembna 

vloga vzgojitelja in njegov pristop. Sama vem, da bom problemsko tematiko smrti obravnavala 

v vrtcu. Upam, da sem z diplomskim delom spodbudila tudi kakšno vzgojiteljico ali vzgojitelja, 

da jo bodo obravnavali tudi oni.  
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13. Priloge 

 ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJE V VRTCU 

Sem Nina Založnik in zaključujem študij predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani. V sklopu diplomskega dela Vloga vzgojitelja pri obravnavi problemske tematike smrt 

in metode obravnave v vrtcu želim raziskati vključenost omenjene problemske tematike v vrtcih 

in zato vas prosim za sodelovanje v spodnji anketi. Anketa je anonimna; vaši podatki bodo 

uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Za sodelovanje in iskrenost se vam lepo 

zahvaljujem.  

1. Spol: 

Ženski   Moški 

2. Ali v vrtcu obravnavate splošne problemske tematike, kot je npr. drugačnost, ločitev, 

posvojitev, nasilje, revščina, spolnost …? 

Da    Ne 

3. Ali v vrtcu obravnavate problemsko tematiko smrt? 

Da    Ne 

4. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ob katerih priložnostih jo obravnavate 

oziroma v kakšen kontekst jo postavite? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

5. Ste v vrtcu že imeli primer, da se je otrok soočil z izgubo bližnje osebe? Ste se takrat 

pogovarjali v skupini o smrti? 

 

- Da, imel sem primer in o smrti smo se pogovarjali. 

- Da, imel sem primer, ampak o smrti se v skupini nismo pogovarjali.  

- Ne, nisem imel primera in če bi ga imel, bi se o smrti pogovarjali. 

- Ne nisem imel primera in čeprav bi ga imel, se o smrti v skupini ne bi pogovarjali.  
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6. Se vam zdi pomembno, da v vrtcu obravnavamo problemsko tematiko smrt in zakaj? 

Da, ker_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________.  

Ne, ker_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________.  

7. Ali si pri obravnavi problemske tematike smrt pomagate z otroško literaturo oziroma bi 

si pomagali, če bi jo obravnavali. 

Da    Ne 

8. Katere pravljice oziroma slikanice bi pri tem uporabili? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 
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SOGLASJE STARŠEV  

Spoštovani starši. 

Sem Nina Založnik in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer predšolska 

vzgoja. V okviru diplomske naloge Vloga vzgojitelja pri obravnavi problemske tematike smrt 

in metode obravnave v vrtcu bom z otroki izvajala pettedenski projekt, v okviru katerega bomo 

obravnavali pravljice v slikaniški obliki z omenjeno problemsko tematiko. V okviru projekta 

bom tudi nekatere dejavnosti posnela in fotografirala. Podatki in fotografije bodo objavljene 

izključno v moji diplomski nalogi.  

Naprošam Vas k potrditvi soglasja, za kar se Vam lepo zahvaljujem. 

Nina Založnik 

 

Spodaj podpisani_____________________________ dovoljujem in soglašam, da se podatki in 

fotografije mojega otroka ______________________________ lahko objavijo v diplomski 

nalogi Nine Založnik.  

Kraj in datum: _____________, _____________ Podpis: ____________________ 

 

 

 

 

 


