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IZVLEČEK 

 

V magistrskem delu sem raziskovala pomen pravljic za razumevanje, prepoznavanje in 

izražanje čustev pri otrocih na začetku osnovne šole. Otroci okoli 7. leta so še posebej 

občutljivi in čustveni, saj se šele učijo in spoznavajo svet okoli sebe, družbene norme in svoj 

notranji svet. To je zanje čas sprememb, saj s prihodom v šolo spoznajo nove osebe in pravila, 

ki jih morajo upoštevati. Ravno pravljice lahko otrokom pomagajo razreševati tako notranje 

kot zunanje konflikte, s katerimi se srečujejo ob vstopu v šolo.  

 

V teoretičnem delu sem predstavila razvoj čustev, njihove značilnosti in vlogo odraslih pri 

tem razvoju. Razložila sem pomen pravljic in njihovo vlogo pri čustvenem razvoju. V 

empiričnem delu sem s pomočjo kvalitativne raziskave ugotavljala, kako le-te spodbujajo 

izražanje, prepoznavanje in razumevanje čustev na začetku šolanja. Izvedla sem delno 

strukturirane intervjuje s štirimi učiteljicami od 1. do 2. razreda, in sklop štirih delavnic za 

otroke, katerih namen je s pomočjo slikovnega gradiva, nalog, opazovanja med delavnico in 

kratkih pogovorov z otroki pridobiti podatke o razumevanju, prepoznavanju in izražanju 

čustev pri otrocih. 

 

Z raziskavo sem želela spoznati uporabno vrednost pravljice kot iztočnice za pogovor o 

čustvih pri otrocih in pokazati, kako jo lahko vpletemo pri socialno pedagoškem delu, z 

namenom spodbujanja otrokovega čustvenega razvoja. Namen je bil predstaviti obliko dela, ki 

otroke aktivno vključuje v pogovor o čustvih in predstaviti njihovo razumevanje temeljnih 

čustev, ki so bila opisana v pravljicah (jeza, strah, veselje, žalost). Na podlagi rezultatov 

intervjujev in izvedenih delavnic lahko sklepam, da intervjuvane učiteljice pravljice 

uporabljajo predvsem s cilji, ki so skladni s predpisanim učnim načrtom in za medpredmetno 

povezovanje. Učiteljice prepoznajo vlogo pravljice na različnih področjih otrokovega razvoja. 

Menijo, da le-te spodbujajo otrokovo ustvarjalnost in kritično mišljenje, imajo pozitiven 

učinek na otroke, učijo različne vrednote in vrline, socialne veščine in navsezadnje učijo o 

čustvih. Učiteljice so izpostavile tako pozitivne, negativne kot tudi čustvene odzive na 

pravljice. Delavnice so bile med otroki dobro sprejete. Pri nalogah je sodelovala večina otrok. 

Iz opazovanja delavnic, analize nalog in kratkih pogovorov z otroki lahko povzamem, da so 

otroci prepoznali vsa temeljna čustva, ki so bila v ospredju posameznih zgodb. Nekateri so 

prepoznali tudi preostala čustva, ki so se pojavljala v pravljici. Čustva so izrazili skladno z 

opredelitvami izražanja čustev, razen pri žalosti, kjer se je pojavilo več neustreznih izražanj 

žalosti v primerjavi z delavnicami o veselju, strahu in jezi. Podobno sem ugotovila tudi pri 

navajanju situacij, v katerih izražajo temeljna čustva, saj so pri veselju, strahu in jezi navajali 

ustrezne situacije glede na opredelitve, nekoliko več neustreznih situacij se je pojavilo pri 

žalosti. 

 

Ključne besede: čustva, spodbujanje čustvenega razvoja, pravljice, šolski otroci 
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ABSTRACT 
 

In the master's thesis, I reasearched the importance of fairy tales for understanding, 

recognizing and expressing emotions in children, at the beginning of primary school. Children 

around the age of 7 are particularly sensitive and emotional, as they are only learning and 

getting to know about the world around them, social norms and also their inner world. This is 

a time of change for them, since they come to school, where they meet new people and the 

rules they need to follow. Fairy tales can help children solve both internal and external 

conflicts that they encounter when entering school. 

 

In the theoretical part, I presented the development of emotions, their characteristics and the 

role of adults in this development. I also explained the importance of fairy tales and their role 

in emotional development. In the empirical part, through qualitative research, I determined 

how fairy tales promote expression, recognition and understanding of emotions at the 

beginning of schooling. I conducted partially structured interviews with four teachers from the 

1st to the 2nd grade, and a set of four workshops for children, of which the purpose is to 

obtain information on understanding, recognizing and expressing emotions in children, 

through visual materials, tasks, observation during the workshop and short interviews with 

children. 

 

Through the research, I wanted to explore the useful value of a fairy tale as a source for 

discussing emotions in children and to show how it can be involved in social pedagogical 

work in order to promote the child's emotional development. The purpose is to present a form 

of work that actively involves children in discussing emotions and presenting their 

understanding of the basic emotions that are described in fairy tales (anger, fear, joy, sadness). 

Based on the interviews and workshops I can conclude that teachers mainly use fairy tales in 

accordance with the curriculum and interdisciplinary integration. The teachers recognize a 

special role of a fairy tale on different areas of the child's development. They believe that 

fairy tales promote child's creativity and critical thinking. They have a positive effect on 

children and teach them different values, virtues and social skills. Through fairy tales children 

can learn about emotions. The teachers set out a positive , negative or even emotional 

response to fairy tales. The children accepted the workshop very well. Most of them 

participated in them. From the observation of the workshops, the analysis of the tasks and 

short conversations with children I can summarize that the children recognized all basic 

emotions that were in foreground of individual stories. Some children recognized also other 

emotions in the fairy tales. They expressed emotions in accordance with definitions of 

expressing emotions except sadness where I could see more unsuitable expressions of sadness 

in comparison to the workshops about joy, fear and anger. Similar findings where in 

recognizing situations in which children express basic emotions. The most unsuitable 

refrences according to definitions where of sadness.  

 

Keywords: emotions, promotion of emotional development, fairy tales, school children 
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1  UVOD 

 

Etika udeleženosti, ki jo v delovnem odnosu poudarja G. Čačinovič Vogrinčič (2011), je 

pomembna tudi v šolskem prostoru. Sicer avtorica v svojem delu navede primer delovnega 

odnosa soustvarjanja v šolskem kontekstu z učenci, ki imajo učne težave. Toda koncept etike 

udeleženosti se mi zdi pomemben, saj, kot pravi avtorica, je njegov namen, da je slišan tudi 

otrokov glas, ne samo glas odraslega, ki ga imamo navadno za tistega, ki več ve. G. Čačinovič 

Vogrinčič (2011) poudarja pomen soustvarjanja odnosa, kjer sta tako otrok kot učitelj slišana 

in kjer se ustvari varen prostor za delovni odnos (prav tam). Glede na to, da etika udeleženosti 

temelji na soustvarjanju odnosa in je pomemben koncept za socialno pedagogiko, sem jo v 

svojem magistrskem delu, zlasti v empiričnem, poskušala vključiti. Etiki udeleženosti je 

posebej pri manjših otrocih težje slediti. Menim, da so pravljice eno izmed sredstev 

približevanja odraslega k otroku in vzpostavljanje delovnega odnosa. Prav zaradi tega so me 

pravljice tako pritegnile, saj lahko preko njih približamo zapletene vsebine in duševne procese 

tudi mlajšemu otroku. N. Bucik (2009) pravi, da je branje knjig socialni proces, vtkan v 

socialnočustveni in kulturni kontekst. Pri tem gre za pozitivna čustva, povezana tako z 

vsebino kot tudi s pozitivno čustveno atmosfero, ko odrasli in otroci doživljajo branje pravljic 

kot varno, čustveno toplo in prijetno. Skupno branje spodbuja tudi motivacijo za branje (prav 

tam). Tudi P. Rutar (2008) navaja, da ko pravljico pripovedujemo otroku, ima to poseben 

povezovalni učinek, otroci nas sprejmejo za svojega in v njihovih očeh postanemo pomembni. 

Ko otrokom pripovedujemo pravljice, jim pokažemo, da imajo za nas njihova notranja 

doživljanja, ki so opisana tudi v pravljici, pomen in jim priznamo, da so njihova notranja 

doživljanja resnična (prav tam).  

 

V magistrskem delu želim predstaviti pomen pravljic za čustveni razvoj otrok, ki je eden 

izmed notranjih doživljanj, ki ga te spodbujajo. Predstaviti želim, kako lahko pravljice 

uporabimo kot sredstvo za spodbujanje čustvenega razvoja otrok. Izbrala sem skupino otrok, 

ki so v 1. razredu osnovne šole. Otroci v 1. razredu so na prehodu med dvema institucijama. 

Otroci, vključeni v vrtec, v šolo s seboj prinesejo navade in znanja, ki so jih pridobili v vrtcu. 

Spodbujanje čustvenega razvoja je tako vloga vrtca kot tudi šole in podpora za optimalen 

čustveni razvoj, ki jo otrok dobi v vrtcu, in se kaže tudi kasneje v šoli. Pomembno vlogo 

nosita obe instituciji, saj je vrtec tista institucija, v katero je večina otrok prvič vključena, šola 

pa je tista, ki mora nadaljevati delo na otrokovem čustvenem razvoju. Ob vstopu v šolo se 

čustven razvoj ne sme zanemariti. Zlasti v 1. razredu otroci doživijo veliko sprememb, ki 

vplivajo na njihov vsakdanjik. S šolanjem prihajajo nove obveznosti, spoznanja in zahteve, ki 

vplivajo na otrokovo čustvovanje. Menim, da so pravljice pravi medij za pristop k otroku, saj 

otroku nudijo odgovore in zavetje, ki ga v času stiske potrebuje. Pomembno je, da ima v tem 

času zraven sočutnega odraslega. Pravljice so pravi medij za učenje otrok o čustvih. Preko 

njih se otrok vživi v vlogo drugega in hkrati z njim doživlja spekter čustev. Tako se lahko uči 

značilnosti določenih čustev, prepoznavanja, njihovega izražanja in posledično ta čustva tudi 

razume. Otroku s pomočjo teh nudimo podporo pri doživljanju lastnih čustev. Čustveni razvoj 

je pomemben pri otrokovem razvoju in je povezan tako s socialnim kot tudi s kognitivnim 

razvojem. 

 

V teoretičnem delu predstavljam osnovne značilnosti posameznih čustev in razvoj čustev, pri 

čemer se usmerjam na obdobje zgodnjega in srednjega otroštva, natančneje na prehod med 

obdobjema (okoli 6. leta). Dotaknem se tudi posameznih področij opazovanja čustev. To so 

prepoznavanje, izražanje in razumevanje čustev. Opišem razvoj teh posameznih področij pri 

otrocih. V magistrskem delu sem izpostavila temeljna čustva in njihove značilnosti spremljala 

v empiričnem delu. V teoretičnem delu navedem opredelitve in opise izrazov veselja, strahu, 
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jeze in žalosti. Spodbujanje čustvenega razvoja sem predstavila tudi v povezavi z vzgojno-

izobraževalnimi institucijami. Opisala sem značilnosti pravljic in njihov psihološki, vzgojno-

izobraževalni, razvojni pomen in pomen za spodbujanje čustvenega razvoja otrok. Navedla 

sem proces pripovedovanja teh, odnos med pripovedovalcem in poslušalcem, vlogo odraslega 

pri pripovedovanju in predstavila pravljice v kontekstu vzgojno-izobraževalnih institucij. 

 

Empirični del magistrskega dela je bil namenjen raziskovanju pravljic kot sredstva za 

spodbujanje čustvenega razvoja otrok. Uporabila sem kvalitativne raziskovalne metode. 

Opravila sem intervjuje s štirimi učiteljicami, ki poučujejo 1. ali 2. razred. Z delno 

strukturiranimi intervjuji sem raziskovala, s kakšnimi cilji učiteljice uporabljajo pravljice, 

kakšno vlogo imajo po njihovem mnenju le-te pri otrokovem razvoju in kakšni so odzivi otrok 

nanje. Izvedla sem delavnice, v katerih sem uporabila pravljice kot sredstva za spodbujanje 

čustvenega razvoja in hkrati z namenom raziskovanja učinkovitosti učenja otrok o čustvih. Na 

delavnicah so bile naloge povezane z enim izmed temeljnih čustev, ki bo predstavljeno na 

delavnici. Pri tem me je zanimalo, katera čustva so otroci prepoznali v njih. Vsebine pravljic 

opisujejo doživljanje enega izmed temeljnih čustev, ki sem jih izpostavila v teoretičnem delu, 

hkrati se v njej pojavljajo tudi ostala čustva, ki niso v ospredju delavnice. Kljub temu sem 

želela ugotoviti, ali bodo otroci prepoznali tudi manj očitna čustva. Preverila sem tudi, kako 

so otroci prikazali izražanje temeljnih čustev in ali je bilo njihovo izražanje skladno z opisi v 

teoretičnem delu. Podobno sem ugotavljala tudi s situacijami, ki so jih navedli ob doživljanju 

enega izmed temeljnih čustev. Pri tem me je zanimalo, ali so navedli takšne situacije, ki so 

bile skladne s posamičnimi opredelitvami čustev. 

 

Na podlagi teoretičnih in empiričnih spoznanj želim uporabiti pravljico kot sredstvo za 

spodbujanje čustvenega razvoja otrok in prikazati, da nosi pomembno vlogo pri čustvenem 

razvoju. Te vsebujejo jezik, ki ga otroci razumejo, zato želim predstaviti, kako koristne so pri 

preventivnem delu na področju čustvovanja in vedenja. Navsezadnje sta slednji področji 

ključni za delo socialnega pedagoga z otroki, bodisi preventivno bodisi že v procesih pomoči. 

Nakažem tudi, da so lahko pravljice odlična iztočnica za pogovor o tako kompleksnih 

procesih, kot so čustva. 
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Teoretični del 

2 ČUSTVA 

 

2.1 OPREDELITEV ČUSTEV 
 

Za čustva obstaja veliko opredelitev, saj se zaradi kompleksnosti pojava raziskovanja čustev 

loteva veliko raziskovalcev z različnih disciplin. Nastalo je veliko teorij čustev: fiziološke in 

nevrološke, funkcionalne, kognitivne in socialne (Smrtnik Vitulić, 2007). V magistrskem delu 

navajam opredelitev, ki združuje elemente kognitivne kot tudi funkcionalne teorije in se glasi: 

»Čustva so kompleksni, zapleteni in sestavljeni procesi, ki vključujejo fiziološke, izrazne in 

vedenjske odzive.« (Lamovec, 1991; Milivojevič, 2008; Smrtnik Vitulić, 2007).  

 

Avtorja Milivojević (2008) in Smrtnik Vitulić (2007) izpostavljata pomemben vidik 

doživljanja čustev, kar je subjektova ocena. Milivojević (2008) navaja, da čustva vselej 

nastanejo tedaj, ko človek oceni, da se je pomembno spremenil odnos med njim in svetom. Na 

čustva torej gledamo kot na pojave, katerih funkcija je vselej prilagoditvena oz. adaptivna. To 

je vedenje, ki z delovanjem na dražljajsko situacijo vodi do njene razrešitve, ali takšno 

vedenje, ki vodi k uspešnemu izogibanju dražljajski situaciji, posledica pa je vzpostavitev 

novega ravnotežja med subjektom in svetom. Čustvene reakcije niso odgovori na kakršne koli 

dražljaje iz zunanjega okolja, temveč samo na tiste dražljaje, ki jih subjekt čustvovanja oceni 

za pomembne. H. Smrtnik Vitulić (2007) izpostavlja, da ljudje ne doživljamo enakih čustev v 

podobnih situacijah, saj se med seboj razlikujemo in tudi drugače ocenjujemo situacije, v 

katerih se nahajamo. Posledično se nanje različno odzivamo. 

 

2.2 DELITEV ČUSTEV 
 

Da so čustva zapleten proces, pričajo delitve čustev po različnih področjih. Avtorji (Kompare, 

2010; Lamovec, 1991; Smrtnik Vitulić, 2007; Milivojević, 2008) čustva delijo po različnih 

merilih. Najpogosteje navajajo naslednje delitve: 

1. Temeljna in kompleksnejša čustva 

 

H. Smrtnik Vitulić (2007) na podlagi različne literature temeljna čustva opredeljuje na podlagi 

naslednjih dejavnikov:  

- pojavljajo se zgodaj v ontogentskem in filogenetskem razvoju;  

- v vseh kulturah je njihovo izražanje in prepoznavanje enako;  

- njihove značilnosti so tipični obrazni izrazi, s posebnimi vzorci možganske dejavnosti in 

prilagoditvenim pomenom. 

 

Temeljna čustva prepoznamo neposredno prek obraznih izrazov (Zupančič, 2004a).  

Temeljna čustva imajo funkcijo prilagajanja. To pomeni, da organizmu pomagajo znajti se v 

različnih okoliščinah (Babšek, 2009). Glede na navedena merila, avtorji navajajo od 5 do 15 

temeljnih čustev. Večina jih navaja veselje, jezo, strah in žalost (Smrtnik Vitulić, 2007). 

Kompleksnejša čustva se v razvoju pojavijo kasneje. To je skupina socialnih čustev, ki so 

pomembna za življenje z drugimi ljudmi (Smrtnik Vitulić, 2007). Vključujejo pozitivno ali 

negativno zavedanje, zato jih imenujemo tudi čustva samozavedanja: ljubezen, ponos, zavist, 

sram, krivda, ljubosumje, zadrega (Zupančič, 2004a). 

 

2. Pozitivna in negativna čustva (prijetna in neprijetna čustva) 

Prijetna čustva doživljamo takrat, ko neka situacija, miselna predstava potrjuje nam 

pomembno vrednoto ali pomembno željo. Mednje se uvršča srečo, veselje, upanje, 
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zaupanje, ljubezen itd. Neprijetna pa doživljamo takrat, ko določena situacija, dogodek ali 

spomin na nek dogodek ogroža nam pomembno vrednoto ali ogroža uresničitev neke 

želje. To so jeza, ljubosumje, žalost, zavist, zaskrbljenost (Milivojevič, 2008). H. Smrtnik 

Vitulić (2007) še poudarja, da sta obe vrsti čustev enako koristni in za posameznika 

pomembni, saj ga pripravita na optimalen odziv v zanj pomembni situaciji. S tem se 

strinja tudi A. Kompare (2010), ki pravi, da so čustva z moralno-etičnega vidika nevtralna, 

čeprav jih delimo na pozitivna oz. prijetna in negativna oz. neprijetna. Nobeno čustvo ni 

samo po sebi dobro ali slabo, pravilno ali napačno, vedeti moramo, da so negativna čustva 

tako poimenovana zgolj zaradi doživljajskega vidika, ker jih doživljamo negativno oz. kot 

neprijetna, z vidika prilagoditve pa so izjemno koristna (prav tam). 

 

3. Opredelitev glede na čas trajanja (kratkotrajna, srednje trajna in dolgotrajna čustva) 

Oseba kratkotrajna čustva doživlja krajši čas. Trajanje teh čustev lahko merimo v 

sekundah ali minutah. Srednje trajna čustva merimo v desetinah minut ali v urah. 

Dolgotrajna čustva pa merimo v dnevih, tednih ali celo mesecih. Ponavadi za kratkotrajna 

uporabljamo pojma čustva in emocije, za srednje trajna in dolgotrajna pa izraz 

razpoloženje in sentimenti (Milivojević, 2008). 

 

4. Opredelitev glede na intenzivnost (šibka, srednje močna in zelo močna čustva) 

Glede na intenzivnost delimo šibka, srednje močna in zelo močna čustva, ki so povezana s 

posameznikovo oceno pomembnosti situacije. Bolj kot je določena situacija za 

posameznika pomembna, večja je intenzivnost čustva, ki ga doživlja. Če je situacija za 

osebo izjemno pomembna, povzroči zelo močna čustva, ki jih imenujemo afekti 

(Milivojević, 2008). B. Babšek (2009) pojasnjuje, da je afekt močno in kratkotrajno 

čustveno stanje, ki lahko obvlada celotno osebnost posameznika, pri katerem se lahko 

posledično zmanjša razsodnost mišljenja in ravnanja v določeni situaciji. A. Kompare 

(2010) razlaga, da čustva, ki so dolgotrajna in šibka, imenujemo razpoloženja. Ta lahko 

trajajo od nekaj ur do več dni. Razvijejo se postopno, zato pogosto ne vemo, kaj je vzrok, 

da jih doživljamo (prav tam). 

 
2.3 ČUSTVA KOT PROCES  

 

Čustva ponavadi doživljamo neozaveščeni na dogajanje v nas in ne pomislimo na proces, ki 

se dogaja v našem telesu. Če razčlenimo ta proces, lahko pridemo do zaključka, da se v nas 

sproži kompleksna veriga dejavnikov, ki privedejo do pojava čustva. Milivojević (2008) 

razlaga, da je vsako čustvo del zapletenega mehanizma, ki ga imenuje krožna emocionalna 

reakcija, v nadaljevanju model KER. Omenjeni avtor navede posamezne faze v procesu 

doživljanja čustev, torej gre za rekonstrukcijo dogodkov, ki privedejo do čustva in je zapleten 

kognitivno-fiziološki sklop. V tej verigi je mogoče določiti nekaj delov, ki si sledijo v 

določenem zaporedju: dražljajska situacija – zaznavanje dražljajske situacije – pripisovanje 

pomena – pripisovanje pomembnosti temu pomenu – telesna obdelava pomembne informacije 

– pripravljenost za akcijo – razmišljanje in izbira vedenja – vedenje oz. akcija. 

 

V nadaljevanju predstavljam avtorjev opis posameznih delov procesa, ki privede do čustva. H. 

Smrtnik Vitulić (2007) po Milivojeviću opisuje, da posameznik dražljajsko situacijo zazna s 

pomočjo čutil. Njegova miselna predstava o dražljajski situaciji pa nastane kot produkt 

zavestne in nezavedne zaznave dražljaja. Naslednji del v verigi je pripisovanje pomena 

določeni dražljajski situaciji in je zelo hiter ter subjektiven proces, ki nam je omogočil, da 

hitro ocenimo nevarnost v okolju. Pripisovanje pomembnosti je ključen korak v procesu 

obdelave informacij, saj poskrbi za odločitev, ali se bo čustvo v nas sprožilo ali ne. 
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Posameznik doživlja čustvo le, če oceni, da je dražljajska situacija pomembna. Proces 

vrednotenja dražljajske situacije je povezan s posameznikovim vrednostnim sistemom, ki se 

od človeka do človeka razlikuje. Tako lahko dve osebi pripišeta isti situaciji enak pomen, a jo 

povsem različno vrednotita. Ko posameznik oceni situacijo kot zanj pomembno, se sprožijo 

telesni odzivi. Osnovni namen telesnega odziva je v mobilizaciji energije za morebitno akcijo. 

Pripravljenost za akcijo pa posameznik doživlja kot »notranji impluz«, ki se kaže v značilnih 

telesnih izrazih. Čustva aktivirajo mišljenje, ki išče tisto vedenje, s katerim bi se lahko 

posameznik odzval v zanj pomembni situaciji. Posameznik se odzove tako, da je v stanju 

pripravljenosti za morebitno akcijo ali z določeno aktivnostjo (prav tam). 

 

Na podlagi spoznanj Z. Milivojevića (2008) tudi A. Kompare (2010) povzema, da so čustva 

zapleteni procesi, ki so sestavljeni iz subjektivnega doživljanja čustev, torej, da subjekt 

ovrednoti okoliščine kot pomembne. To spremljajo telesne spremembe in čustveni izrazi. 

Čustvo, ki nastane v interakciji med temi elementi, običajno vodi k določenemu 

prilagoditvenemu vedenju (prav tam). 

 

2.4 FUNKCIJE ČUSTEV 
 

Čustva imajo pomembno vlogo pri tem, kako ovrednotimo okoliščine okrog nas in 

posledično, kako se vedemo do tega, kar se dogaja v našem okolju. Musek (2003) pravi, da so 

čustva genetsko oblikovana usmerjenost organizma k dejavnosti v odnosu do okolja in 

evolucijsko pridobljena zmožnost ocenjevanja dražljajev kot negativnih ali kot pozitivnih. 

Funkcija čustev je v približevanju ali izogibanju dogajanju, ki v nas vzbudi posamezno 

čustvo. Dogajanju, ki sproža pozitivna čustva, se želimo približati, dogajanju, ki sproža 

negativna čustva, pa se želimo izogniti (Smrtnik Vitulić, 2007). Milivojević (2008) pravi, da 

je čustvo reakcija na pomembno spremembo v zunanjem svetu in motivira osebo za vedenje, 

ki bo pomenilo adaptacijo na spremembo. Tudi avtorica Kompare (2010) se strinja z 

Milivojevićem in na podlagi njegovih dognanj navaja, da so čustva izreden motivacijski 

dejavnik, prav tako imajo prilagoditveno vlogo čustev, ki omogoča učinkovito prilagajanje 

posameznika na spremembe v odnosu do zunanjega sveta (prav tam). T. Lamovec (1991) 

dodaja, da se funkcionalnost čustev kaže tudi pri tem, da prekinejo prejšnjo situacijo in telo 

pripravijo na nove pogoje, ki jih posameznik oceni kot zanj pomembne. Čustveni procesi 

aktivirajo organizem na uspešno soočanje z novonastalo situacijo (prav tam).  

 

Že pri zgoraj navedenih avtorjih je bilo zaslediti, da imajo čustva tudi pomembno vrednostno 

funkcijo. Musek in Pečjak (2001) izpostavljata, da čustva dodajo našemu doživljanju pripis 

prijetnega oziroma neprijetnega. Prav zaradi njih se mnogi pojavi, objekti, osebe v našem 

življenju vrednostno obarvajo in so lahko za nas prijetni, to pomeni, da doživljamo prijetna 

čustva ter nas privlačijo, ali pa neprijetni, torej doživljamo neprijetna čustva, potemtakem nas 

odbijajo (prav tam). M. Panju (2010) še dodatno razloži, da nas čustvo žalosti npr. spodbudi, 

da ovrednotimo tisto, kar smo izgubili, in spoštujemo tisto, kar nam je ostalo. Sreča in veselje 

pa nas vodita k vsemu, kar je dobro tako za naše mentalno kot tudi za fizično zdravje.  

 

Čustva so povezana s kognitivnimi procesi. To se kaže v preusmerjanju posameznikove 

pozornosti, motiviranju, organiziranju, vodenju zaznave posameznika (Izard, 1991, v Smrtnik 

Vitulić, 2007). Najpogosteje je v funkciji tistega, ki najbolj vpliva na naše kognitivne procese, 

čustvo strahu. Kot pravi F. Wilks (2007), je strah zelo koristen, kadar se moramo spopasti z 

grožnjo. Potisne nas v akcijo – ali bežati pred nevarnostjo ali se boriti za življenje. Odziv na 

nevarnost se odvija po principu »bori se ali beži«. Ta odziv pa nas lahko ohromi, kadar je 

nevarnost psihološka, saj odziv »bori ali beži« ni primeren. V telesu pa nam ostaja poplava 
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močnih hormonov (prav tam). Musek in Pečjak (2001) poudarjata še druge funkcije čustev, 

saj, kot navajata, nas čustva opozarjajo, katerim stvarem se moramo izogibati in katerim 

stvarem se naj približujemo. Opozarjajo nas torej, katere stvari so za nas koristne in katere 

nevarne (prav tam). 

 

B. Babšek (2009) povzema in navaja štiri funkcije, ki jih imajo čustva. To so prilagoditvena, 

obrambna, vrednostna in usmerjevalna funkcija. Prilagoditvena funkcija čustev nam 

omogoča, da se učinkovito prilagodimo na spremembe v odnosu med posameznikom in 

zunanjim svetom. Naloga obrambne funkcije je, da se izognemo situacijam, ki za nas 

predstavljajo nevarnost, nam lahko škodujejo ali nas ogrožajo. S tem se zaščitimo pred 

morebitnimi negativnimi posledicami našega nadaljnjega odzivanja. Pomen vrednostne 

funkcije je, da naše doživljanje sveta opredeli kot pozitivno ali negativno, čustva namreč ne 

morejo biti nevtralna. Na podlagi usmerjevalne funkcije se bodisi usmerimo proti objektom 

bodisi bežimo stran od njih. Tisti objekti, ki v nas sprožajo prijetna čustva, nas privlačijo, tisti, 

ki pa v nas sprožajo negativna, nas odbijajo (prav tam). 

 

2.5  PODROČJA ČUSTVOVANJA 
 

Čeprav so čustveni procesi kompleksni in prepleteni, pa smo pri njihovi analizi lahko pozorni 

le na posamezni proces ali kombinacijo procesov, ki jih sestavljajo – področja čustvovanja. 

Analiziramo lahko posameznikovo doživljanje, izražanje, prepoznavanje, razumevanje, 

uravnavanje in simultanost čustev (Smrtnik Vitulić, 2007). Izpostavila bom tri področja 

čustvovanja – izražanje, prepoznavanje in razumevanje čustev. 

 

Izražanje čustev 

Čustveni izrazi so kombinacija genetskih in okolijskih dejavnikov. Velja, da temeljna čustva 

lažje prepoznamo kot kompleksnejša. Temeljna čustva so tista, ki jih lahko tekom 

človekovega razvoja najprej izrazimo in prepoznamo. Pri temeljnih čustvih so izrazi splošni, 

prav tako omogočajo medkulturno sporazumevanje (Babšek, 2009). 

 

M. Ule (2009) opredeljuje, da se čustva kažejo v našem vedenju, govoru, gestah in na našem 

obrazu. Posledično ima izražanje čustev pomembno komunikacijsko funkcijo (prav tam). 

Posameznik s čustvenim izražanjem sporoča vpletenost v določeno situacijo. Čustveni izrazi 

so dražljaji za osebo, ki jih opazuje, ocenjuje in si jih razlaga ter se na podlagi pomena, ki ga 

pripisuje, nanje odziva (Smrtnik Vitulić, 2007). Posameznik čustva izraža pogosto nezavedno, 

zato so elementi čustvenih izrazov dokaj zanesljivi kazalci čustvenih stanj (Kovačev, 1993, v 

Smrtnik Vitulić, 2007).  

 

K. Kanoy (2009) izpostavlja, da lahko ljudje čustva izražamo besedno ali nebesedno. 

Navadno obsega kar 90 % izražanja čustev nebesedno izražanje. Kot slednje opredeli očesni 

stik, izraze obraza, ton glasu, telesno držo, kretnje in oblike vedenja, kot na primer z udarci ali 

objemi. Musek in Pečjak (2001) poudarjata, da čustveno stanje zlasti dobro izraža mimika 

obraza. Najbolj očitni in znani čustveni izrazi so smeh, jok in zardevanje (prav tam). Izražanje 

čustev je torej sestavina vsakodnevnega komuniciranja med ljudmi. B. Babšek (2009) 

izražanje čustev opredeljuje skupaj s prepoznavanjem kot bistvenim delom nebesedne 

komunikacije. Velikokrat so nebesedna sporočila zanesljivejši vir informacij od besednega 

sporočanja, vsekakor to podkrepi izražanje čustev (prav tam). Izražanje čustev nam pomaga, 

da lahko drugi prepoznajo naša čustva in da mi ugotovimo, kakšna čustva doživljajo drugi. 

Izražanje čustev nam je vrojeno, lahko se jih naučimo prikrivati in prenarejati (Musek in 

Pečjak, 2001). Iz tega sklepamo, da imajo čustva, ki jih izražamo, pomembno socialno 
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funkcijo. Lanzetta in Kleck (1970, v Lamovec, 1991) sta raziskovala individualne razlike v 

sposobnosti izražanja in prepoznavanja čustev pri odraslih. Rezultati so pokazali, da je odnos 

med prepoznavanjem čustev in sposobnostjo izražanja obratno sorazmeren. Navedeni odnos 

sta razložila z razlikami v procesu socializacije. Osebe, ki so vzgajali k zatiranju čustvenega 

izražanja in so bile za izražanje kaznovane, so se naučile prikriti čustvene izraze, razvile pa so 

večjo občutljivost za prepoznavanje čustvenih izrazov drugih (prav tam). Pomembnost 

izražanja in prepoznavanja čustev v povezavi s socialnim delovanjem človeka poudarja A. 

Kompare (2010), ki meni, da sta sposobnost ustreznega izražanja čustev in občutljivost za 

čustveno doživljanje drugega pomembni socialni spretnosti, s katerima človek vstopa v 

socialne situacije, se v njih znajde in je posledično življenjsko uspešnejši. Človek namreč 

nenehno izraža svoja čustva in si hkrati razlaga čustva drugih, na podlagi tega pa uravnava 

svoje vedenje (prav tam). Če povzamem, sta področji čustev – izražanje in prepoznavanje – 

zelo pomembni pri socialnem funkcioniranju posameznika. 

 

Prepoznavanje čustev 

Prepoznavanje je pretežno rezultat učenja. Vključuje znanje o pomenu različnih gest, lastnih 

čustvenih izrazov, situacij in drugih značilnostih čustvenega izražanja, ki si jih večinoma 

pridobimo z vsakodnevnimi izkušnjami. Pri prepoznavanju čustev posamezniki pogosto 

povežejo izraze čustev z ustrezno situacijo ali vedenjem. Prepoznavanje pogosto vključuje 

kombinacijo treh vidikov: opisa situacije, določenega vedenja in specifičnega doživljanja 

(Smrtnik Vitulić, 2007). T. Lamovec (1991) meni, da imajo pri prepoznavanju čustev poleg 

vedenjskih izrazov in situacij pomembno vlogo tudi številni dejavniki, med katerimi so 

najpomembnejši kontekst, časovna razporeditev izrazov in morebitna neskladja med 

različnimi kanali sporočanja ter med kanali in kontekstom. 

 

Goleman (2001) ugotavlja, da imajo ljudje, ki so zmožni prepoznati lastna čustva, več 

kreposti: 

- zavedajo se, katera čustva doživljajo in zakaj; 

- zavedajo se povezave med občutki in med tem, kar govorijo, mislijo in delajo; 

- prepoznajo, kakšen vpliv imajo čustva na njihovo storilnost; 

- zavestno so usmerjeni k svojim ciljem in vrednotam. 

 

Razumevanje čustev 

Z razvojem se pri posamezniku oblikujejo vedno bolj zapletena spoznanja o čustvih. M. 

Banerjee (1997, v Smrtnik Vitulić, 2007) je na podlagi empiričnih raziskav v svojem modelu 

razvoja razumevanja čustev od otroštva do mladostništva združila več posameznih področij 

čustev v smiselno celoto in predpostavila tri razvojne stopnje: 

- temeljno razumevanje čustev, 

- kompleksnejše razumevanje čustev in 

- uporabo spoznanj v praksi. 

 

Na prvi razvojni stopnji posameznik čustva razume kot odziv na zunanje situacije, ki naj bi 

pri večini ljudi sprožile enaka čustva. Na stopnji kompleksnejšega razumevanja čustev 

posameznik upošteva, da so čustva pri ljudeh odvisna od njihovih značilnosti. Pri tretji stopnji 

posameznik svoja čustva prilagaja zahtevam socialnega okolja. Stopnje se med seboj 

prepletajo in prekrivajo, zato ne moremo govoriti, da si sledijo v ločenem zaporedju (Smrtnik 

Vitulić, 2007). 
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Sposobnost razumevanja čustev ima pomenljivo vlogo v posameznikovih medosebnih 

odnosih. Kavčič in Fekonja (2004) pravita, da razumevanje čustev omogoča razmišljanje in 

pogovor o čustvih ter o situacijah, ki so čustva sprožile. 

 

3 RAZVOJ ČUSTEV PRI OTROCIH GLEDE NA PODROČJA ČUSTVOVANJA 

 

Glede na potrebe magistrskega dela bom opisala tri področja razvoja čustvovanja, to so 

izražanje, prepoznavanje in razumevanje čustev. Avtorji navajajo še več področij. Prav tako 

se v svojih opisih ne osredotočam na celoten razvoj, ampak samo od obdobja začetkov 

razvoja do srednja otroštva oz. zgodnjega mladostništva. V spodnjih podpoglavjih sledijo 

opisi posameznih omenjenih področij. 

 

3.1 RAZVOJ IZRAŽANJA ČUSTEV 

 

Avtorji imajo glede pojava prvega izražanja čustev različna mnenja. Oatley in Jenkins (2002) 

pravita, da so čustva prvi človekov jezik. Že takoj po rojstvu novorojenček ustvari svojo prvo 

obliko čustvene komunikacije – jok. Nemec in Krajnc (2011) povzameta, da v prvih nekaj 

tednih življenja lahko ločimo le stanje umirjenosti in stanje povečane aktivnosti oz. splošne 

vzburjenosti. Vendar je to stanje še nediferencirano in ne pomeni negativnega ali pozitivnega 

čustva (prav tam). Prav tako je prepričan tudi Lazarus (1991, v Smrtnik Vitulić, 2007), ki 

meni, da otroci v najzgodnejšem otroštvu izražajo le nediferencirana čustvena stanja 

splošnega vzburjenja. Posamezna čustva se pojavijo kasneje kot rezultat izkušenj in dosežene 

stopnje kognitivnega in spoznavnega razvoja (prav tam). Nekateri avtorji (Campos, 2000; 

Izard, 1991 v Zupančič, 2004b) trdijo nasprotno in zagovarjajo stališče, da dojenčki že takoj 

ob rojstvu izražajo temeljna čustva, kot so strah, jeza, žalost, saj se le-ta kažejo na obraznih 

izrazih dojenčkov (prav tam). H. Smrtnik Vitulić (2007) poudarja, da je odgovor na vprašanje, 

kdaj lahko pri otrocih govorimo o začetkih izražanja čustev odvisen tudi od opredelitve 

čustvovanja. Če o čustvih sklepamo preko telesnih izrazov, potem lahko govorimo o začetkih 

izražanja že zelo zgodaj. Če čustva razumemo kot pojav, ki poleg telesnih izrazov vključuje 

kognitivne procese, kot je ocena dogajanja ali izbira ustreznega vedenja, potem se izražanje 

začne, ko je otrok oblikoval določena spoznanja o sebi in svetu (prav tam). 

 

Papalia, Wendkos Olds in Duskin Feldman (2003) navajajo, da otrokovo čustvovanje postaja 

z razvojem vse bolj zavestno. Dojenčki se začenjajo v drugi polovici prvega leta odzivati na 

zunanje dogodke. Ko si dojenčki nečesa želijo, zajokajo. Ko se želijo družiti, se nasmehnejo. 

Ko se na njihova sporočila odzovemo, se krepi njihov občutek povezanosti z ljudmi. S tem 

ugotovijo, da z jokom prikličejo tolažbo in da njihov nasmeh izzove nasmeh pri drugem. Tako 

dobijo občutek, da nadzorujejo svet okoli sebe. Razvija se občutek uravnavanja čustvenega 

življenja. M. Batistič Zorec in S. Prosen (2011) izpostavljata v povezavi z izražanjem čustev 

še socialne interakcije. Avtorici pravita, da se otrok v času svojega odraščanja uči 

prepoznavati in izražati čustva znotraj določenega okolja (družine, širšega kulturnega okolja 

…) in tako je učenje izražanja in prepoznavanja čustev pretežno odvisno od otrokovih 

interakcij z drugimi ljudmi v okolici. Tam se oblikujejo nenapisana pravila o načinih izražanja 

čustev (prav tam).  

 

Medtem ko T. Lamovec (1991) navaja, da so temelji čustvene izraznosti pri otroku zgrajeni, 

še preden se začne učiti besednih izrazov za čustva. Otrok se zna ustrezno odzvati na čustvene 

izraze primarnih čustev, še preden jih je sposoben poimenovati. Z razvojem govora se odpre 

možnost nadaljnje diferenciacije izražanja in razumevanja kompleksnejših čustev (prav tam). 

Podobno menita tudi Hohmann in Weikart (2005), ki pravita, da začenjajo otroci z razvojem 
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jezikovnih in reprezentacijskih veščin (3–7 let) prenašati svoja občutja v besede. Izražanje z 

besedami je za otroke pomemben korak, saj jim pomaga nadzirati svoja občutja in dejanja, ki 

so jih le-ta sprožila. Otroci začenjajo nase gledati s čedalje večjim samozavedanjem. Pogosto 

so tudi spretnejši pri izražanju čustev, kot mislijo odrasli (prav tam). Papalia idr. (2003) 

pravijo, da lahko pri otrocih v drugem letu prepoznamo izražanje čustev samozavedanja 

(ponos, zadrega, sram). Hurlock (1974, v Kavčič in Fekonja, 2004) odpre še en vidik 

izražanja čustev, to je intenzivnost izražanja, ki se z odraščanjem otroka manjša. Otroci se z 

razvojem postopoma učijo zmanjševati čustveno izražanje in čustva izražati na bolj primeren 

način. V zgodnjem otroštvu (3–6 let) čustva izražajo na neposreden ali posreden način – preko 

sanjarjenja, joka, govornih težav ipd., njihovi prehodi od izražanja enega čustva do drugega 

(npr. veselje in jeza) pa so pri otrocih zelo hitri (prav tam). T. Kavčič in U. Fekonja (2004) 

poudarjata, da je napredek pri nadzorovanju izražanja čustev v socialnih situacijah ena 

glavnih razvojnih nalog v zgodnjem otroštvu. Berk (1991, v Kavčič in Fekonja, 2004) še 

dodaja, da se morajo otroci poleg nadzorovanja čustev še naučiti družbena pravila, kdaj in kje 

je primerno čustva izražati. 

 

V zgodnjem, kot tudi v srednjem otroštvu, otrokov čustveni razvoj vpliva na to, kako ga bodo 

sprejeli vrstniki, kako se bo nanje čustveno odzval sam in kakšni bodo njegovi odzivi na 

reakcije odraslih. Razvoj izražanja čustev je močno povezan z otrokovim socialnim 

funkcioniranjem (Pečjak in Košir, 2002). Izražanje čustev glede na navedbe avtorjev pomeni 

pomemben dejavnik pri vzpostavljanju socialne mreže v zgodnjem otroštvu. 

 

Glede na potrebe magistrskega dela končujem z opisom razvoja izražanja čustev pri otrocih v 

srednjem otroštvu oziroma v zgodnjem mladostništvu, kar ne pomeni, da se razvoj konča v 

tem obdobju. Papalia idr. (2003) pravijo, da šolski otroci (od 7 do 14 let) jasno ločujejo med 

čustvi, ki jih posameznik doživlja, ter tistimi, ki jih izraža in so zato prepoznavna na 

njegovem obrazu. Bistveni razvojni napredek v čustvenem razvoju otroka v srednjem otroštvu 

pa predstavlja nadziranje in izražanje negativnih čustev. Otroci namreč razumejo, zakaj so 

jezni, žalostni in zakaj jih je strah, hkrati pa zmorejo predvideti, kako se bodo na izražanje teh 

čustev odzvali drugi. 

 

3.2 RAZVOJ PREPOZNAVANJA ČUSTEV 

 

Prepoznavanje čustev je zagotovo eno izmed pomembnih komponent pri čustvenem razvoju. 

Prav tako je močno povezano s socialnim razvojem. H. Smrtnik Vitulić (2007) navaja, da je 

prepoznavanje čustev pretežno posledica učenj, ki si ga večinoma pridobimo z vsakodnevnimi 

izkušnjami. Vključuje znanje o pomenu različnih situacij, gest, lastnih čustvenih izrazov in 

drugih značilnosti čustvenega izražanja. Pri prepoznavanju čustev posamezniki izraze čustev 

povežejo s situacijo ali vedenjem. Prepoznavanje lastnih čustev pogosto vključuje 

kombinacijo treh vidikov: opisa situacije, določenega vedenja in specifičnega doživljanja 

(prav tam). T. Lamovec (1991) pravi, da je v preteklosti prevladovalo prepričanje, da ljudje 

čustva prepoznamo avtomatično oziroma intuitivno. Strokovnjaki so skozi leta ugotovili, da 

na prepoznavanje čustev vplivajo izkušnje, ki si jih posameznik pridobi zavestno ali 

nezavedno. Nekatera temeljna čustva prepoznamo nezavedno, vendar so za to osnova pretekle 

izkušnje. Pri prepoznavanju kompleksnejših čustev gre za zavesten proces, saj moramo biti 

pozorni na več komponent – izraze vedenja, kontekst, v katerem se čustvo odvija, in 

spodobnost prepoznati to čustvo (prav tam).  

 

Raziskovanje prepoznavanja čustev pri dojenčkih in malčkih je lahko zelo zahtevno, zato 

imajo strokovnjaki različna mnenja glede pojava prepoznavanja čustev. H. Smrtnik Vitulić 
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(2007) poudarja, da je odkrivanje otrokovih sposobnosti prepoznavanja čustev pri drugih 

ljudeh, ko otrok še ne zna uporabljati govora, eden večjih strokovnih izzivov raziskovanja v 

razvojni psihologiji. Field (1982 v Oatley in Jenkins, 2002) je želel ugotoviti, ali novorojenčki 

razlikujejo med izrazi čustev. Otroci, stari nekaj dni, so opazovali osebo, ki je izražala veselje, 

presenečenje in žalost. Novorojenček se je privadil nekemu obrazu, nato so mu pokazali 

novega. Ugotovil je, da so se otroci privajali in odvajali od treh različnih izrazov čustev. 

Kazali so tudi sposobnosti posnemanja čustvenih izrazov. Na primer, bolj pogosto so odpirali 

usta in oči, ko so opazovali osebo, ki je izražala presenečenje, širili usta, ko so opazovali 

osebo, ki je izražala veselje ipd. Zaključil je, da so že novorojenčki sposobni prepoznati 

čustvene izraze odrasle osebe in posnemati določene izraze teh čustev (prav tam). Drugače so 

odkrili Caron, Caron in Myers (1995, v Smrtnik Vitulić, 2007), saj so ugotovili, da otroci v 

prvih mesecih še ne morejo razlikovati čustveni izrazov. Avtorji so dojenčke izpostavili 

fotografijam različnih obrazov čustev v različnih raziskavah in v enih raziskavah dodali še 

glas. Zaključili so, da otroci do četrtega meseca starosti ne razlikujejo med izrazi čustev, tako 

na podlagi vidnega zaznavanja kot na podlagi glasu. 

 

Za razliko od otrok v obdobju srednjega otroštva otroci v zgodnjem otroštvu prepoznajo 

čustva drugih predvsem po izrazih čustev ter po aktivnosti in značilnih situacijah, ki sprožajo 

čustva. Otroci v srednjem otroštvu že razumejo, da lahko ljudje svoja čustva prikrijejo, zato 

zunanji pokazatelji zanje niso zanesljiv podatek. Ne glede na to, da otroci z leti vedno bolj 

razumejo, da se čustva lahko tudi prikrije, pa tako kot odrasli še vedno najbolj prepoznavajo 

čustva po zunanjih pokazateljih (Lamovec, 1991). 

 

H. Smrtnik Vitulić je leta 2003 opravila raziskavo, v katero je vključila sedem, devet in enajst 

let stare otroke. Zanimalo jo je, kako različno stari otroci razumejo veselje, žalost, jezo in 

strah pri drugih ljudeh. V raziskavi je uporabila polstrukturiran intervju. Večina vključenih v 

raziskavo je o čustvih drugih sklepala iz zunanjih izrazov čustev, saj so ti zanje zanesljiv 

pokazatelj posameznikovega doživljanja. Večina udeležencev ni upoštevala specifičnih 

lastnosti ljudi, ki prispevajo k sprožanju ali prikrivanju čustev pri posamezniku (Smrtnik 

Vitulić, 2007). Drugače pa menita T. Kavčič in U. Fekonja (2004), ki pravita, da otroci v 

srednjem otroštvu, to je med 6 in 11 let, ne prepoznavajo čustva samo po zunanje vidnih 

znakih, temveč tudi na osnovi psiholoških razlik med posamezniki, ki niso vidne navzven 

(prav tam).  

 

Raziskovalci (Nelson in Russell, 2011; Pell, 2002, v Nelson in Russell, 2011), ki so primerjali 

med prepoznavanjem čustev po glasovnem izražanju (ton, barva glasu) in po obraznih izrazih 

pri predšolskih otrocih (od 3 do 5 let) so ugotovili, da so ti veliko hitreje prepoznali obrazne 

izraze kot glasovne. Med skupino predšolskih otrok se prepoznavanje obraznih izrazov ali 

glasovnih izrazov ni razlikovalo glede na leta. Strokovnjaki zagovarjajo, da so obrazni izrazi 

veliko bolj diferencirani od glasovnih in jih je zato lažje prepoznati. Nelson in Russell (2011) 

sta primerjala s podobnimi raziskavami z vzorcem na odraslih in ugotovila, da je ta skupina 

uspešnejša pri prepoznavanju glasovnega izražanja čustev. Zaključila sta, da se prepoznavanje 

čustev razvija postopoma in vse bolj kompleksno na različna področja telesne govorice (prav 

tam). Do podobnih rezultatov so prišli tudi pri raziskavah na odraslih. Avtorji Chronaki, 

Hadwin, Garner, Maurange, Sonuga-Barke (2014) so raziskovali, katera čustva otroci 

najhitreje prepoznajo in pri katerih čustvih se prepoznavanje najhitreje razvija. V vzorec so 

zajeli skupino predšolskih in šolskih otrok. Ugotovili so, da sta veselje in jeza tisti čustvi, pri 

katerih se prepoznavanje najhitreje razvija, medtem ko otroci tekom razvoja žalost 

prepoznavajo počasneje. 
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3.3 RAZVOJ RAZUMEVANJA ČUSTEV 

 

Tako kot pri ostalih področjih otroci z odraščanjem napredujejo tudi na področju razumevanja 

čustev. Z odraščanjem otroci vse celoviteje razumejo čustva. H. Smrtnik Vitulić (2007) pravi, 

da vedno bolj razumejo, kakšni so razlogi za čustva ljudi, kaj pomeni doživljati čustva, kakšen 

imajo lahko ljudje odziv na čustva, kaj lahko ljudje ob posameznem čustvu doživljajo, vedno 

bolj razumejo možnost nadzora nad čustvi, prikrivanje čustev, pogosteje razumejo hkratno 

doživljanje dveh različnih čustev in v večji meri ugotavljajo, da nimajo popolnega nadzora 

nad svojim doživljanjem (prav tam). Njihova zmožnost razumevanja lastnih čustev narašča z 

zmožnostjo razumevanja čustev pri drugih. Otroci najprej uporabljajo predvsem vedenjske in 

telesne izraze čustev. Na prehodu v mladostništvo pa jim začnejo dodajati t. i. mentalistične 

razlage (Saarami, Mumma in Campos, 1998, v Batistič Zorec in Prosen, 2011). Papalia idr. 

(2003) še dodajajo, da razumevanje lastnih čustev otrokom pomaga usmerjati vedenje v 

socialnih situacijah in govoriti o njih. Pomaga jim razumeti, kako čutijo drugi in omogoči 

nadzor nad izražanjem čustev. Velik del tega se zgodi v zgodnjem otroštvu (prav tam). 

 

S. Harter (1983, v Fekonja in Kavčič, 2004) trdi, da šolski otroci poleg temeljnih čustev 

razumejo tudi bolj zapletena čustvena stanja, npr. razočaranje, vznemirjenost, pogum, 

olajšanje. Prav tako bolje razumejo situacije, ki so čustva sprožile. V svoji raziskavi je 

ugotovila, da predšolski otroci kot vzroke doživljanja čustev staršev navajajo situacije, ki pri 

njih samih sprožajo določeno čustvo. Sedemletni otroci čustva staršev že povezujejo z 

ustreznimi situacijami in ta čustva tudi pravilno prepoznajo. Vendar pa otroci v srednjem 

otroštvu sebe zaznavajo kot povzročitelja čustvenega doživljanja svojih staršev. Desetletni 

otroci pa že pravilno opišejo situacijo, ki so pri njihovih starših vzrok za doživljanje čustva, 

pri tem sebe ne dojemajo kot del teh vzrokov (prav tam). H. Smrtnik Vitulić (2007) še dodaja, 

da otroci v srednjem otroštvu začenjajo razumeti, da čustva niso pogojena le situacijsko, 

ampak lahko ljudje vplivajo na izražanje in doživljanje čustev ter na mišljenje ob čustvih. 

Začenjajo razumeti, da zaradi psiholoških razlik med ljudmi, le-ti različno izražajo in 

doživljajo čustva. 

 

Otroci v zgodnjem otroštvu so prepričani, da ljudje v določeni situaciji lahko doživljamo le 

eno in ne dveh ali več čustev hkrati. Medtem ko v srednjem otroštvu nekateri otroci že lahko 

predvidevajo simultanost doživljanja čustev ali zaporedno doživljanje čustev. Večina 

mladostnikov že razume, da posameznik v specifični situaciji lahko hkrati doživlja dve 

različni čustvi (Smrtnik Vitulić, 2007). Heubeck, Butcher, Thorneywork in Wood (2016) so v 

svoji raziskavi s polstrukturiranim intervjujem ugotavljali razumevanje simultanosti dveh 

nasprotujočih si čustev, v eni situaciji v odnosu z mamo pri otrocih, starih od  6 do 11 let. 

Ugotovili so, da so šestletniki še slabo razumeli pojav dveh nasprotujočih si čustev naenkrat, 

medtem ko so osemletniki že razumeli več tovrstnih situacij. Največ razumevanja so pokazali 

enajstletniki. Avtorji so zaključili, da se z otrokovim širjenjem kognitivnega razvoja, ko 

vstopijo v šolo, razvija tudi sposobnost razumevanja kompleksnih situacij pri doživljanju 

čustev (prav tam). Podobno ugotavlja tudi Harris (1996, v Fekonja in Kavčič, 2004), ki pravi, 

da so desetletni otroci že sposobni razumeti doživljanje dveh nasprotujočih čustev hkrati, ki 

jih najpogosteje opisujejo z opisom situacije, ki vključuje dva ločena, vendar istočasna 

dogodka. Enajstletni otroci že opisujejo situacije, ki vsebujejo dva vidika in zato v 

posamezniku vzbujajo čustva, ki si lahko nasprotujejo ali ne. 

 

H. Smrtnik Vitulić (2007) je na podlagi spoznanj in raziskav različnih avtorjev (Harris, 1996; 

Oatley in Jenkins, 1996; Papali idr., 2002; Saarni, 1991; Smiley in Huttenlocher, 1991) 

izpostavila šest bistvenih značilnosti razvoja razumevanja čustev: 
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1. v zgodnjem otroštvu so razlage čustev manj zapletene; 

2. pogostost zapletenejših razlag čustev s starostjo narašča; 

3. otroci postopno »dodajajo« zapletenejše razlage čustev manj zapletenim; 

4. razvoj razumevanja čustev je specifičen glede na področje; 

5. največje spremembe v razumevanju čustev so na prehodu iz otroštva v mladostništvo; 

6. razvoj razumevanja lastnega doživljanja čustev in doživljanja čustev drugih ljudi poteka 

vzporedno. 

 

Razvoj razumevanja čustev je kot pojav sam razčlenjen na več različnih komponent, saj so 

čustva zapleten proces. Pomembno pa je, da otrokom nudimo podporo pri razumevanju tega 

kompleksnega pojava, saj z odraščanjem postajajo vedno bolj dojemljivi na dogajanje okrog 

njih. Potrebno je, da njihov razvoj podpremo tudi z razumevanjem notranjih procesov. K. 

Pevc in K. Mekota (2011) poudarjata, da je potrebno razumeti, da so čustva odziv na impulze 

iz okolja, ki jih lahko ocenimo kot nevarne ali ugodne. Glede na to, kako jih posameznik 

zazna in razume, se bo posameznik odzval. Njegov odziv pa je lahko za okolico sprejemljiv 

ali ne. Avtorica meni, da je pomembno, da se otroci čim prej začnejo učiti o razumevanju, 

zaznavanju in tudi o ustreznem upravljanju z lastnimi čustvi, saj ima to lahko ključne 

posledice zanje v socialnem okolju. 

 

3.4 ČUSTVENI RAZVOJ OTROK OB VSTOPU V ŠOLO 

 

Vstop v šolo je pomemben korak in prelomnica v življenju vsakega. Za otroka se začenja 

novo obdobje, ki je prežeto z različnimi spremembami, zato ta korak v novo obdobje zahteva 

posebno zrelost otroka, da se lahko spopade tudi s spremembami in z izzivi, ki ga čakajo. M. 

Puklek in A. Gril (1999) navajata, da zajema pripravljenost otrok za vstop v šolo poleg telesne 

in funkcionalne zrelosti tudi osebnostno zrelost. Pod pojmom osebnostna zrelost sodijo 

določene lastnosti otrokovega socialnega in čustvenega reagiranja, kot so: prilagajanje 

zahtevam delovanja skupine, sposobnost sodelovanja z drugimi, vzpostavljanje samokontrole 

– kontrole emocij in impulzov, občutek lastne kompetentnosti, usmerjena pozornost in 

občutek reševanja problemov. Z otrokovim intelektualnim delovanjem sta pomembno 

povezana tudi socialni in čustveni razvoj otrok in sta njegova pogoja (prav tam). 

 

M. Zupančič (1996) pojasnjuje, da je otrok v srednjem otroštvu že sposoben nadzirati 

čustvene izraze in redkeje izraža manj sprejemljive čustvene reakcije. Manj odkrito izraža 

strah, manj joče in hitreje se prilagaja na nenadne dražljaje ter nepredvidene okoliščine kot 

predšolski otrok (prav tam). Otrok je z razvojem vse bolj sposoben samokontrole in odložitve 

svojih potreb, impulzov in vedenja na kasnejšo pridobitev nečesa bolj vrednega, kontroliranje 

jeze, ki ne poškoduje drugih, in socialno sprejemljive načine zadovoljevanja potreb. Otroci z 

razvito samokontrolo imajo višjo storilnostno motivacijo, so bolj uspešni učenci in sledijo 

navodilom, tudi če delajo sami, brez nadzora (Puklek in Gril, 1999).  

 

Socialni kontekst je vzrok, da so nekatera čustva ob prehodu iz predšolskega obdobja v šolsko 

pogostejša, npr. strah v zvezi s šolo, zaskrbljenost. V tem obdobju se lahko pojavi tudi hud 

odpor do obiskovanja šole. Vzrok za to je lahko šolska fobija. To je nerealističen strah pred 

odhodom v šole, ki se lahko pojavi zaradi domačih razmer (npr. bolezen staršev, prepiri) ali 

zaradi neprijetnih izkušenj v šoli (strog učitelj, slabi odnosi med v razredu ipd.). Novi strahovi 

so povezani tudi z otrokovim napredkom na spoznavnem razvoju. Začnejo se spraševati, kaj 

je smrt, kakšne so posledice bolezni, poškodb, medtem ko predšolski otrok tovrstnih 

dogodkov ne razume tako dobro kot jih začenja šolski, zato jih doživlja manj čustveno 

(Fekonja in Kavčič, 2004). Tako se na začetku osnovnega šolanja pojavljajo bolj realistični 
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strahovi. Vse več pa je tudi socialnih strahov. To so npr. strah pred zafrkavanjem in 

zavračanjem vrstnikov ter socialno prilagojenostjo (Puklek in Gril, 1999). 

 

4 ZNAČILNOSTI TEMELJNIH ČUSTEV 

 

Kot kaže otrokov razvoj so temeljna čustva tista, ki se pri otroku najprej pojavijo, otroci jih 

najprej izražajo in najprej ter najhitreje prepoznajo. Nekateri avtorji navajajo več temeljnih 

čustev, sama sem za potrebe magistrskega dela opisala štiri, ki so največkrat opredeljena za 

temeljna čustva. To so veselje, strah, jeza in žalost. 

 

4.1 VESELJE 

 

Veselje je čustvo, ki ga občutimo v situaciji, ko ocenimo, da se bo uresničila, katera od nam 

pomembnih želja, oziroma da se je katera od naših najvišjih vrednot močno potrdila 

(Milivojević, 2008). V podobnih situacijah kot odrasli tudi otroci in mladostniki doživljajo 

veselje (Zupančič, 1996). H. Smrtnik Vitulić (2007) ugotavlja, da je doživljanje veselja 

odvisno od tega, kaj je posamezniku določene starosti pomembno. To je odvisno od razvojnih 

značilnosti obdobja, v katerem se posameznik nahaja, njegovih sposobnosti in osebnostnih 

lastnosti. Otroci se v zgodnjem otroštvu veselijo materialnih dobrin, pomembnih dogodkov in 

dejavnosti, ki so zanje pomembne in vzpostavijo trenutno ugodje. Medtem ko pri otrocih v 

srednjem otroštvu in mladostnikih narašča veselje zaradi sprejetosti med vrstniki, šolske 

uspešnosti in drugih dosežkov (prav tam).  

 

Osnovna funkcija veselja je, da stabilizira in okrepi vedenje, ki je omogočilo uresničitev želje 

(Milivojević, 2008). T. Kavčič in U. Fekonja (2004) pa izpostavljata pomembno vlogo veselja 

v otrokovem socialnem prilagajanju. Pravita, da je izražanje čustva veselja privlačno za druge 

ljudi, olajšuje dajanje pobud za igralno dejavnost, prispeva k prijetni klimi v skupini in vzbuja 

pozitiven vtis pri drugih ter prispeva k pozitivnem samovrednotenju (prav tam). Tudi Lazurus 

(1991, v Milivojević, 2008) meni, da je veselje socialno privlačno čustvo. Želimo biti z 

veselimi ljudmi in se izogibamo nesrečnih. Obe stanji sta nalezljivi (prav tam). 

 

4.1.1  Obrazne značilnosti veselja 

 

Ekman (2004) poudarja, da je veselje najpogostejše čustvo za prikrivanje pravih čustev. Če 

smo jezni in tega nočemo pokazati našemu sogovorniku, bomo skušali jezo prikriti s smehom, 

saj bomo tako dali vtis dobrovoljnosti. Poleg maskiranja pri veselju, lahko pride do združitve 

dveh čustev, najpogosteje sta to veselje in presenečenje. Pri nasmehu sta zelo pomembna usta 

in oči. Lahko se smejemo z zaprtimi usti, lahko se smejemo z odprtimi usti, kjer so vidni 

zobje, a je čeljust še vedno stisnjena skupaj. Pri tretji obliki so usta oddaljena od čeljusti, 

zobje so vidni. Velikokrat se pri nasmehu naredijo gube, ki se pojavljajo od kotičkov ustnic 

do nosu in so rezultat ustnih kotičkov, povlečenih nazaj. S tem, ko se kotički ustnic dvignejo, 

se dvigne tudi spodnja očesna veka. To povzroči gube pri očesu. Prav tako se dvignejo lica. 

Pri močnem smehu lahko pride do stiskanja oči (prav tam). 

 

4.2 STRAH 

 

Strah je čustvo, ki ga doživljamo v situaciji, ko ocenimo, da je ogrožena katera izmed naših 

vrednot in da se ne bi mogli ustrezno upreti človeku ali situaciji, ki ga ogroža (Milivojević, 

2008). Kateri dogodki in situacije bodo v otroku vzbudili strah, ni odvisen le od narave 

dražljajev, temveč tudi od individualnih razlik v mentalnem in telesnem razvoju ter od 
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individualnih izkušenj (Zupančič, 1996). Na splošno velja, da postajajo strahovi s starostjo 

otroka številčnejši in močnejši. Hkrati pa z razvojem in izkušnjami številni strahovi izginejo, 

saj otrok spozna pravi pomen predmetov in pojavov, ki se jih boji. Tako imajo otroci v 

obdobju zgodnjega otroštva več strahov kot dojenčki in malčki, ne pa tudi več kot otroci v 

srednjem otroštvu (Kavčič in Fekonja, 2004).  

 

Papalia idr. (2003) ugotavljajo, da so otrokovi strahovi v zgodnjem otroštvu vezani na 

duhove, strašljive prikazni, temo, hude sanje in živali. Otroci v tem obdobju še nimajo v 

tolikšni meri razvite sposobnosti predvidevanja in predstavljanja namišljenih dogodkov ter 

simbolnega mišljenja, da bi presodili, kaj jim dejansko lahko škodi (prav tam). Okoli petega 

leta starosti nekateri strahovi iz zgodnjega otroštva upadajo, npr. strah pred tujci, hrupom, 

novostjo, medtem ko strahovi pred živalmi, grmenjem, temo, pošastmi upadajo počasneje. V 

srednjem otroštvu naraščajo strahovi pred dejanskimi nevarnostmi, ki so realne in 

samoocenjevalne. Otroke v tem obdobju začne skrbeti položaj v skupini, zato jih je strah, da 

bi se osmešili pred drugimi, bojijo se drugačnosti, zavračanja s strani vrstnikov in socialne 

neustreznosti (Puklek in Gril, 1999). Strahovi v obdobju mladostništva so podobni. 

Mladostnike najbolj skrbi njihova zunanjost, kakšen vtis bodo naredili na druge, ali jih bodo 

drugi sprejeli, kako bodo uspeli zadostiti pričakovanjem drugih ipd. (Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

Strah je notranji signal, da se oseba sooča s situacijo, na katero ni dovolj dobro pripravljena in 

presega njene zmožnosti. Funkcija strahu je torej, da omogoča hitro in avtomatično oceno 

ogrožajoče situacije, takojšno mobilizacijo organizma in pripravljenost na prilagoditveno 

vedenje. Strah pripomore k zaščiti in preživetju posameznika kot tudi njegovih vrednot 

(Milivojević, 2008). 

 

4.2.1 Obrazne značilnosti strahu 

 

Strah velikokrat zamešamo s presenečenjem, saj sta si podobna v nekaterih značilnostih tudi v 

obraznih potezah. Ena izmed takih potez so očesne obrvi, ki so v času strahu dvignjene in 

povlečene skupaj. Skupaj z njimi se naguba čelo, ki pa ni v celoti nagubano, tako kot je to 

značilno za presenečenje, ampak se gube nahajajo le po sredini čela. Oči so široko odprte in 

napete. Zgornja očesna veka je dvignjena, spodnja pa rahlo napeta. Ustnice so odprte, vendar 

napete in tesno potegnjene nazaj. Ustnice pri strahu niso tako sproščene kot pri presenečenju 

(Ekman, 2004). 

 

4.3 JEZA 

 

Jezo doživljamo, kadar ocenjujemo, da se drugi neupravičeno vede tako, da ogroža naše 

vrednote, ali kadar se dogodki ne odvijajo v skladu z našimi željami in verjamemo, da smo 

dovolj močni, da to spremenimo (Milivojevič, 2008). Jeza je pri otrocih pogostejše čustvo kot 

strah, saj je več dražljajev, ki jo sprožajo (Zupančič, 1996). Otroka v zgodnjem otroštvu 

razjezi, če ni deležen pozornosti, če ga skušamo v neko dejavnost prisiliti, če ga oviramo v 

telesni dejavnosti, če se vmešavamo v njegovo igro, ali če igrače ne delujejo. V srednjem 

otroštvu in mladostništvu pa se otrok jezi, če omejujemo njegove želje, načrte, če pri njem 

vedno najdemo napake, če mu pridigamo, ga dražimo in tudi zaradi zasmehovanja, 

nepravičnosti ter zanemarjanja (Smrtnik Vituli, 2007).  

 

T. Kavčič in U. Fekonja (2004) pravita, da se otrok na čustvo jeze lahko odzove na 

impulziven način z agresivnostjo ali na inhibiran način z umikom. Ena ključnih razvojnih 
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nalog v otroštvu pa je, da se otrok nauči nadzorovati izražanje jeze na neškodljiv način (prav 

tam). 

Milivojević (2008) poudarja, da ima izražanje jeze, med drugimi, funkcijo zahteve, ki je 

namenjena drugi osebi, naj spremeni vedenje (prav tam). Na telesni ravni jeza povzroči hitre 

spremembe. Telesni simptomi jeze so lahko npr. razbijanje srca, stiskanje v grlu ali prsih, 

slaba prebava in/ali lakota, zbadanje v temenu, glavobol telesna izčrpnost itd. Telesni 

pokazatelji so sicer moteči, vendar se omilijo, če jezo prepoznamo in je ne poskušamo 

potlačiti (Wilks, 2007). Na psihični ravni jeza omogoča, da oseba drugim določi mejo in uredi 

socialni svet v skladu s svojimi standardi, željami in vrednotami (Milivojević, 2008). 

 

4.3.1 Obrazne značilnosti jeze 

 

Za jezo je značilno, da se pokaže na celem obrazu. Usta se pri jezi lahko pojavijo v dveh 

oblikah. Pri prvi obliki so ustnice zelo tesno stisnjene skupaj, kotički ustnic so obrnjeni 

navzdol ali poravnani. Druga oblika pa je, ko so usta odprta, napeta in nekoliko bolj 

kvadrataste oblike. Katere oblika ustnic se bo pojavila, je odvisno od situacije, v kateri se 

nahajamo. Pri prvi pogosto sledi fizičen napad ali pa oseba skuša zadržati vpitje, druga pa naj 

bi se prikazala med govorom, ko oseba kriči oz. verbalno napada. Naslednja značilnost jeze so 

razpotegnjene oziroma razširjene nosnice. Pri jezi je zgornja očesna veka napeta in spuščena 

zaradi premikanja obrvi. Oči pa so v času jeze malo izbočene iz očesnih jamic in dajejo videz 

ostrega stremljenja (Ekman, 2004). 

 

4.4 ŽALOST 

 

Žalost doživljamo, kadar ocenimo, da smo dokončno izgubili nekaj, kar je za nas pomembno 

in na kar smo čustveno navezani (Milivojević, 2008). Wilks (2007) dodaja, da je žalost 

naraven odziv na izgubo. V podobnih situacijah žalost doživljajo tudi otroci (Zupančič, 1996). 

H. Smrtnik Vitulić (2007) pravi, da intenzivna žalost pri večini otrok ni pogosta. Doživljajo jo 

predvsem, ko so izgubili ljubljeno osebo, od katere se bili odvisni. Bolj kot je otrok odvisen 

od ljubljene osebe, bolj bo žaloval. Intenzivnost žalovanja pa z leti narašča (prav tam). Žalost 

nam pomaga dojeti, kako pomembno je bilo to, kar smo izgubili, tako da povežemo s svojim 

vrednotnim sistemom. Funkcija žalosti je, da osebi omogoči čustveno razvezo od 

izgubljenega objekta. Tako postane sposoben na nove navezave (Milivojević, 2008). 

 

Z žalostjo pa je močno povezano tudi žalovanje. Tekavčič Grad (1994) žalovanje opredeli kot 

proces, v katerem žalujoči predeluje izgubo in se nanjo prilagaja (prav tam). Od narave izgube 

je odvisno, koliko časa bo trajal proces. Izgubo bližnjega človeka bomo verjetno dlje 

prebolevali kot izgubo prijatelja, ker so sorodniki običajno močneje vpleteni v naša življenja 

(Wilks, 2007). 

 

Pri otrocih je žalovanje odvisno od kognitivnega in intelektualnega razvoja (Hofer, 2012). A. 

Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) navajata, da se otrok, mlajši od pet let, ne zaveda 

dokončnosti smrti. Zanj je značilno mišljenje, da lahko s svojim vedenjem prikliče osebo 

nazaj, kar pomeni, da žalosti ne izraža. Razumevanje smrti kot trajne se postopoma razvije 

med petim in desetim letom, ko se otroci ukvarjajo z vprašanji, kam gre človek po smrti in že 

potrebujejo stvarno razlago. Okrog desetega leta otroci že vedo, da vsa živa bitja umrejo, 

vendar tega ne doživljajo kot nekaj, kar bi doletelo tudi njih. Od enajstega do štirinajstega leta 

pa razumejo, da so temu podvrženi tudi sami. Takrat žalovanje postaja vse bolj podobno 

dogajanju pri odraslih osebah (prav tam). 
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4.4.1  Obrazne značilnosti žalosti 

 

Žalost se največkrat pojavlja skupaj z drugimi čustvi, kot sta jeza in strah, saj veliko ljudi 

poskuša prikriti žalost in stisko. Pri žalosti so zgornji kotički očesne obrvi dvignjeni in 

potisnjeni skupaj. Oči imajo videz potrtosti. Zgornji kotički očesne veke so dvignjeni. Če 

pride do dviga spodnje veke, se intenziteta žalosti poveča. Kotički ustnic so razpotegnjeni 

navzdol in se lahko v času žalosti začnejo tresti. Seveda pa je od samega dogodka odvisno, 

kako boš žalost prikazal (Ekman, 2004). 

 

5 SPODBUJANJE ČUSTVENEGA RAZVOJA OTROK 

 

Razvoj posameznega otroka je povezan z več področji. Znano je, da so področja med seboj 

zelo povezana in da eno vpliva na drugo. V tem poglavju sem poskušala opisati, s katerimi 

področji je povezan čustveni razvoj, kdo in zakaj je pomembno, da ga spodbujamo. 

 

Otroci morajo, preden lahko razumejo čustva, spoznati in doživeti širok spekter čustev. 

Otroke je potrebno opazovati, poslušati njihove odzive in pripravljati vsakodnevne aktivnosti, 

v katerih lahko izrazijo svoja čustva ter preko slikovnega gradiva spodbujati otroke k 

prepoznavanju različnih čustvenih odzivov (Dowling, 2000). Papalia idr. (2003) pravijo, da se 

ljudje razlikujemo po tem, kaj določena čustva v nas sprožajo, kako jih izražamo, na kakšen 

način in kako pogosto. Značilen vzorec čustvenih odzivov se začne oblikovati v zgodnjem 

otroštvu in je temelj za nadaljnji razvoj osebnosti (prav tam). Podobno ugotavljajo tudi 

Mathews, Zeider in Roberts (2004), ki opozarjajo, da je otroštvo ključno za oblikovanje 

čustvenih kompetenc. V svojem delu izpostavljajo rezultate raziskave Izard in Fine (2001, v 

Mathews idr., 2004). Rezultati so pokazali, da prepoznavanje čustev napoveduje pozitivne 

vedenjske izide, kot je npr. šolska uspešnost. Prav tako so imeli rezultati dolgotrajno 

napovedno vrednost. Sposobnost prepoznavanja čustev pri otrocih v vrtcu je napovedala 

prilagodljivost socialnega vedenja in akademske kompetence otrok v tretjem razredu osnovne 

šole. Visoki rezultati otrok pri prepoznavanju čustev so lahko povezani s pozitivnim socialnim 

vedenjem, nizki rezultati pa z vedenjskimi težavami (prav tam). Podobno poudarjajo tudi 

Denham Ayers, Bassett, Way, Mincic, Zinsser in Graling (2012). Avtorji pravijo, da je 

otrokov zgodnji čustveni razvoj – razumevanje, prepoznavanje lastnih čustev in čustev drugih, 

ključen za socialno in akademsko uspešnost. Otroci namreč za sodelovanje in vključenost v 

delo znotraj skupine potrebujejo določene strategije uravnavanja čustev. Razumevanje in 

empatičnost do čustev drugih otrok privede do harmoničnih odnosov v skupini, posledično pa 

tudi do boljšega sodelovanja in timskega dela otrok (prav tam). E. L. Danciu (2010) še dodaja, 

da bi morali v šole umestiti programe za spodbujanje čustvenega razvoja, saj je le-ta ena 

izmed ključnih napovednikov za učno uspešnost. Pripomore tudi k oblikovanju 

zadovoljujočih medosebnih odnosov in da posamezniku moč, da učinkoviteje deluje pod 

pritiskom (prav tam). 

 

Vlogo odraslih pri otrokovem čustvenem razvoju pa poudarjata M. Hohmann in D. P. Weikart 

(2005), ki pravita, da bodo otroci raje govorili o tem, kar občutijo, če se bodo počutili varne in 

zaščitene, zato je pomembno, da jim odrasli nudijo psihološko spodbudno okolje. K. Kanoy 

(2014) še dodaja, da je naloga odraslih učiti in spodbujati otroka pristno izražati čustva. 

Otrok, ki ob npr. doživljanju čustva strahu ne prejme primernega odziva s strani odraslih in 

dobi sporočilo, da čustva ne sme izraziti, se bo samo naučil to čustvo prikriti pred odraslimi 

(prav tam). 
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Odrasli lahko vplivajo na čustveni razvoj otrok tako, da otrokom zagotavljajo direktne 

napotke, oziroma jih vodijo pri soočanju s čustvi. Odrasli vplivajo na čustveno kompetentnost 

otrok tako, da jim služijo kot model. Otroci opazujejo, kako starši nadzorujejo lastna čustva 

ter kakšni so njihovi odzivi na lastna čustva in čustva drugih. Na čustveni razvoj otroka vpliva 

tako njegov temperament kot tudi dejavniki okolja, na primer učenje o čustvih s pomočjo 

odraslih. Pogovori o razumevanju lastnih čustvih in o razumevanju čustvenih izkušenj drugih 

imajo za otroka pomembno vrednost (Brinton in Fujiki, 2015). 

 

Če povzamem, je spodbujanje čustvenega razvoja otrok pomembno, saj ne vpliva samo na 

čustveno kompetentnost otrok, ampak tudi na druga področja, kot npr. socialni razvoj in 

šolsko uspešnost. Prispeva k boljšim medosebnim odnosom, kar je izredno pomembno, saj se 

večino našega izobraževanja dogaja v skupini. Zavedati se moramo, da lahko k čustvenem 

razvoju otrok odrasli veliko prispevamo. 

 

Razvoj tako čustvenega kot tudi socialnega razvoja pa je pomembna naloge šole, kar v 2. 

členu dokazuje Zakon o osnovnih šolah (1996), ki pravi: 

»V šoli je potrebno spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, 

duhovnega in socialnega razvoja z upoštevanjem razvojnih zakonitosti; omogočiti je potrebno 

osebnostni razvoj učenca in njegove pozitivne samopodobe ter otroke vzgajati za spoštovanje, 

sodelovanje, sprejemanje drugačnosti in medsebojne strpnosti.« 

 

5.1 VPLIV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ NA OTROKOV 

ČUSTVENI RAZVOJ 

 

Raziskovalki B. Hagekull in G. Bohlin (1995, Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in 

Poljanšek, 2002) sta v svoji raziskavi ugotavljali povezanost čustvenega in socialnega razvoja 

s kakovostjo vrtca in kakovostjo družinskega življenja otrok, ki so obiskovali vrtec na 

Švedskem. Upoštevali sta štiri področja – spodbujanje različnih aktivnosti v vrtcu, čustveno 

klimo, strukturni vidik in uspešnost uresničevanja vzgojnih ciljev. Ugotovili sta, da ima 

kakovosten vrtec pozitivne učinke na socialno in čustveno vedenje otrok, ki ga obiskujejo. 

Pozitiven vpliv in kompenzacijsko vrednost ima predvsem pri otrocih, ki prihajajo iz manj 

spodbudnega okolja (prav tam). 

 

M. Zupančič in T. Kavčič (2007) pravita, da tako vrtec kot tudi šola pozitivno vplivata na 

otrokov socialno-čustven razvoj, pri čemer se vpliv vrtca in šole med seboj dopolnjuje. Vstop 

v šolo je za otroke pomemben normativen dogodek, ki se ujema z razvojno-psihološkim 

prehodom iz zgodnjega v srednje otroštvo. Otroci se z vstopom v šolo spoprijemajo s 

spremembami v organizaciji vsakdanjika, posledično pa tudi s spremembami v fizičnem in 

socialnem okolju. Otrokove pomembne osebe tako doma kot tudi v vrtcu običajno pripravljajo 

otroke na ta dogodek, se z njimi pogovarjajo, večkrat omenjajo, kaj se bo zgodilo. 

 

A. Polak (2010, v Panju, 2010) poimenuje šolo kot »socialni prostor«, kjer se stikajo 

spoznavno, socialno in čustveno učenje. Šola je tako eden izmed najpomembnejših 

dejavnikov socializacije, saj se otrok v aktivnem odnosu do soljudi osebnostno oblikuje, 

razvija svoje vedenje in doživljanje. V šoli otrok ob neposredni interakciji razvija sposobnosti 

zaznavanja, uporabe in izražanja čustev, sposobnosti uravnavanja lastnih čustev ter 

sposobnosti uporabe čustev pri reševanju problemov in odločanju (prav tam). Durlak, 

Dymnicki, Taylor, Weissberg in Schellinger (2011) prav tako šolo opisujejo kot prostor, kjer 

se ne dogaja zgolj akademsko učenje, saj smo v šoli neprestano v interakcijah z drugimi. 

Avtorji pravijo, da sta poučevanje in učenje procesa, ki imata tako akademsko kot tudi 
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socialno ter čustveno komponento. Učenci se običajno ne učijo povsem v izoliranih situacijah, 

temveč v interakciji z učiteljem, v sodelovanju s svojimi vrstniki in s podporo njihovih družin. 

Čustveni procesi lahko vplivajo na učenčevo predanost šolskemu delu, delavnosti, na 

učenčevo iniciativnost, posledično tudi na njegovo učno uspešnost. Blum in Libbey (2004, v 

Durlak idr., 2011) ugotavljata, da otrokom v šolah primanjkuje socialnih in čustvenih 

kompetenc ter tako postajajo tekom šolanja vedno manj vpleteni v šolsko skupnost. 

Nepovezanost med učenci negativno vpliva na njihovo učno uspešnost, vedenje in zdravje 

(prav tam). 

 

Naloga osnovne šole je tudi spodbujanje otrokovega čustvenega razvoja. V razlagi načela 

osnovnih šol o spodbujanju otrokovega razvoja iz Bele knjige za vzgojo in izobraževanje Krek 

in Metljak (2011) zapišeta, da šola z organiziranjem različnih dejavnosti spodbuja otrokov 

telesni, gibalni, socialni, spoznavni in čustveni razvoj. Podlago zanj vidijo v ustrezno 

zasnovanem predmetniku in učnem načrtu ter učinkovitem izpeljanem pouku in v ostalih 

dejavnostih (prav tam). Pravljice so tako lahko ena izmed dejavnosti pri pouku, ki lahko 

spodbujajo tako socialni, spoznavni kot tudi čustveni razvoj. 

 

6 PRAVLJICE 
 

Obstajajo različne definicije in klasifikacije pojma pravljice. Najprej navajam eno 

najosnovnejših. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je ta opredeljena takole: 

pravljica –e ž (a) 1. (lit) pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče 

stvari in v kateri navadno zmaga dobro. 

 

Bolj konkretno opredelitev pravljice ponuja M. Kordigel Aberšek (2008, str. 182–183), ki 

pravi: »Besedilno vrsto pravljice lahko prepoznamo po značilni uvodni fazi, za pravljico 

značilnem pripovednem tonu, po tipičnih zaključnih frazah, pravljičnem dogajalnem loku, za 

pravljico značilnih književnih osebah in njihovih bolj ali manj določenih vlogah v pravljičnem 

svetu.« 

 

Bettelheim (1999) pravljico opredeljuje predvsem kot dobro vzgojno sredstvo in raziskuje 

psihološko vrednost, ki jo imajo le-te za otroka. Avtor meni, da pravljice nagovarjajo 

otrokovo osebnost, bogatijo otrokovo življenje in ga obdajo s čudežnostjo. Otroka seznanjajo 

z notranjimi konflikti, s katerimi se sooča na poti odraščanja in se z njimi ukvarjajo. Prav tako 

te otroku ponujajo začasne in trajne rešitve njegovim stiskam (prav tam). Luthi (2005) opisuje 

pravljico kot nevtralno. Pravi, da le-ta nič ne razlaga, od nas nič ne zahteva, le opisuje in 

opazuje. V njej je opisan sanjski pogled na svet tako natančno in je tako samoumeven, da se 

mu pustimo zapeljati. Avtor pravi, da si pravljica pridobi naše zaupanje ravno za to, ker od 

nas ničesar ne pričakuje (prav tam). 

 

6.1 DELITEV PRAVLJIC 

 

M. Kobe (1987) deli pravljice na tri podvrste: 

- ljudska pravljica, 

- klasična umetna pravljica, 

- sodobna pravljica (ki se deli na kratko sodobno pravljico in na obsežno sodobno 

pravljico). 

 

LJUDSKA PRAVLJICA 



 

19 
 

Ljudska pravljica je ena najstarejših in najbolj razširjenih literarnih vrst. Sprva so bile 

namenjene le odraslim, saj so vsebovale teme (spolnost, smrt), ki niso bile primerne za otroke. 

Poslušalstvo je bilo edina cenzura, saj so se pravljice prenašale iz roda v rod. Tako so 

pripovedovalci lahko izpuščali nekatere elemente, ali dodajali nove z namenom, da bi naredili 

zgodbe bolj smiselne zase in za svoje poslušalce. Z večkratnim pripovedovanjem so ljudske 

pravljice postajale vse boljše. Začele so posredovati tako skrite kot odkrite pomene in 

nagovarjati vse dele človeške osebnosti (Bettelheim, 1999). A. Štefan (2003) dodaja, da 

ljudske pravljice niso nastale le na podlagi domišljije posameznikov. Ker so se prenašale 

ustno, so omogočile prenos temeljnih resnic in vrednot. Ljudske pravljice nam dokaj 

zapletena vprašanja prenašajo v dovolj preprosti obliki, da so razumljiva tudi otrokom (prav 

tam).  

 

M. Štricelj, M. Kobe in A. Gerlovič (1972) opredeljujejo naslednje značilnosti ljudske 

pravljice: 

- avtor je neznan; 

- pravljica interpretira življenjske resnice z živimi podobami, liki in dogajanjem; 

- liki so skrbno izbrani in med seboj povezani (čarovnice predstavljajo zlo, junaki dobro); 

- vsebuje naslednje elemente: napetost, zaplet, razplet, stopnjevanje; 

- v pravljici se znani elementi ponavljajo; 

- zabrisana meja med realnim in fantastičnim; 

- enodimenzionalnost; 

- ni časovno določena (pred davnimi časi …); 

- značilnosti likov črno-bele (ali dobre ali slabe); 

- optimizem (na koncu zlo vedno zmaga dobro). 

 

Bettelheim (1999) meni, da so ljudske pravljice zaradi svojih značilnosti najprimernejša 

literarna zvrst za otroke, saj s srečnim koncem otrokom ponuja tolažbo, ki jo otrok potrebuje 

po različnih prijetnih in manj prijetnih dogodkih v pravljicah. Pravljica mora zabavati, 

spodbujati domišljijo in razum ter pojasnjevati otrokova čustva. Priznati mora pomen 

njegovih težav in ponujati rešitve (prav tam). Po mnenju Bettelheima ljudska pravljica 

vsebuje vse našteto. 

 

Ljudske pravljice so se skozi čas neprestano spreminjale glede na družbene razmere in čas, v 

katerem so bile pripovedovane. So ena najstarejših oblik besedne umetnosti in ravno zato se 

po obliki in značilnostih razlikujejo od klasičnih in sodobnih umetnih pravljic (Kobe, 1987). 

 

KLASIČNA UMETNA PRAVLJICA 

 

Klasična umetna pravljica je po svoji strukturi še vedno podobna ljudski pravljici, saj govori o 

neverjetnih dogodkih, čudežih ipd. Brata Grimm sta začetnika preoblikovanja ljudskih 

pravljic v klasične. Iz njih sta črpala vsebinske motive ali pa obliko. Pojav klasičnih pravljic 

povezujemo predvsem z nastajanjem novih pravljic na podlagi ljudskih. Začetnik umetne 

pravljice je Hans Christian Andersen (Šircelj, Kobe in Gerlovič, 1972). 

 

M. Kobe (1999) pravi, da izraz klasična umetna pravljica pove, da gre za starejši oziroma 

prvotni vzorec avtorske pravljice in izraz »umetna« opozarja, da so dela avtorska. Tako je 

klasična umetna pravljica vzorec avtorske pravljice, ki se neposredno naslanja na model 

ljudske pravljice, ali pa vztraja v tradiciji prvotne avtorske pravljice. Avtorica pravi, da je za 

klasično umetno pravljico značilna enkratnost, individualnost, trdnost in avtentičnost (prav 

tam). D. Tancer-Kajnih (1995) še dodaja, da klasična pravljica predstavlja globoka moralna 
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sporočila in pomen pozitivnih vrednot, kjer je pomembna pravična zmaga dobrega nad zlom, 

oziroma vzpostavitev pomirjujočega etičnega ravnotežja (prav tam). 

 

SODOBNA PRAVLJICA 

 

Z umikom umetne pravljice v 20. stoletju se pojavi nova vrsta pravljice – sodobna pravljica, 

za katero se je oblikovalo veliko imen, npr. moderna pravljica, fantazijska pravljica, moderna 

domišljijska pravljica itd. (Kobe, 1987). 

 

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

Avtorica pravi, da se sodobna pravljica od ljudske in klasične umetne pravljice razlikuje po 

tem, da ima dvoplastnost dogajanja. Dogajanje poteka na dveh ravneh, realni in fantastični, 

pri čemer prihaja do vdora fantastičnih prvin v resničen vsakdanjik otroškega literarnega lika. 

Fantazijska raven dogajanja omogoča razreševanje stisk, ki jim otroški lik v realni 

vsakodnevni situaciji ni kos (prav tam). 

 

D. Harmanija (2012) navede glavne značilnosti sodobnih pravljic: 

- sodobna pravljica se po motivih, zgradbi, književnih likih in temi opira na klasično 

pravljico; 

- liki se ne ločujejo več povsem na dobre in slabe, ampak imajo individualizirane 

karakterje; 

- čas in prostor sta natančno določena; 

- prevladujejo teme sodobnega časa; 

- književni liki uporabljajo sodobno tehnologijo, npr. telefon, računalnik, prav tako ne 

potujejo več peš, temveč uporabljajo sodobna prevozna sredstva; 

- v sodobni pravljici je pripovedovalec nevtralen (osredotoča se samo na zgodbo); 

- sodobne pravljice nagovarjajo, da je zlo kaznovano, dobro pa nagrajeno; 

- sodobna pravljica nima standardiziranega začetka in konca, čeprav je konec še vedno 

praviloma srečen (prav tam). 

 

Bettelheim (1999) meni, da so sodobne pravljice manj primerne za otrokov razvoj uma in 

osebnosti, saj z žalostnim koncem ne ponujajo pobega, tolažbe in upanja. Ravno zato naj ne bi 

spodbujale in vzgajale tistih spretnosti, ki so pomembne za otrokov razvoj osebnosti in 

notranjo rast (prav tam). 

 

7 POMEN PRAVLJIC 

 

Različna področja znanosti so se lotila raziskovanja pravljic, saj je ta pritegnila pozornosti 

raziskovalcev z različnih področij znanosti. Kot pravi Luthi (2005, str. 129): »Pravljica uživa 

pozornost cele vrste znanosti. Je predmet raziskovanja slovstvene folkloristike, etnologije, 

psihologije in literarne vede.« Ta interdisciplinarni pristop omogoča, da odkrijemo več 

učinkov le-te. 

 

V magistrskem delu bom pojasnila predvsem psihološki, razvojni in vzgojno-izobraževalni, 

kasneje pa tudi čustveni pomen pravljic. 

 

7.1 PSIHOLOŠKI POMEN PRAVLJIC 

 

Psihološki pristop k pravljicam je zaznamovala Freudova psihoanaliza in druge teorije 20. 

stoletja.  
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Freud je menil, da se v pravljicah srečamo z arhaičnim prajezikom simbolov, ki nas popeljejo 

v čas predindividualnega, pred nastankom osebnih izkušenj in osebne zgodovine. Bolj kot 

same pravljice so Freuda zanimale religije in miti. O njih so več govorili njegovi nasledniki, 

ki so se poglobili v ljudske pravljice in skozi njih razvili različne vidike Freudove teorije 

(Goljevšček, 1991). Več se je z analizo pravljic ukvarjal Jung. Po mnenju Luthija (2005) je 

Jung videl v njih preoblikovanje človekovega razvojnega procesa. Posamezni pravljični 

junaki se kažejo kot deli človekove osebnosti in pravljica ponazarja psihološki proces, saj 

različni simboli predstavljajo dele nezavednega in tudi življenjsko pomembne spore med 

zavestnim in nezavednim (prav tam). 

 

Pomembnost pravljice za otrokov razvoj je s svojo psihoanalitično teorijo na modelu ljudske 

pravljice povzel Bettelheim (1999), ki pravi, da so le-te ena redkih, morda celo edina 

umetnost, ki je otrokom povsem razumljiva. Vsak otrok interpretira pravljico na svoj način in 

glede na situacijo, v kateri se nahaja, izlušči pomen. Pravljice pomagajo otrokom pri iskanju 

smisla in pomagajo pri reševanju vprašanj, ko se srečujejo z eksistencialno stisko (prav tam). 

Avtor Bettelheim se je pri svoji teoriji zgledoval po psihoanalizi S. Freuda. Ta predstavlja 

problematično naravo našega življenja. 

 

»Freudov recept je, da lahko človek iz lastnega življenja izlušči pomen, samo če se bori proti 

temu, kar je v njegovih očeh ogromno, neobvladljivo.« (Bettelheim, 1999, str. 13). 

 

Bettelheim (1999) trdi, da so pravljice ključnega pomena pri otrokovem iskanju življenjskega 

smisla. Otrok se v danem trenutku v življenju sreča z vprašanji, ki mu povzročajo stisko. Ob 

prebiranju pravljic si otrok njeno sporočilo na svoj način interpretira in tako oblikuje 

predstave, dobiva odgovore eksistencialnih dilem, s katerimi se otrok srečuje, na stopnji 

otrokovega dojemanja. Namreč predstavi tisto, kar lahko ublaži bolečino našega življenja, to 

je vzpostavljanje zadovoljujočih odnosov z drugimi. Kar nakazuje tudi večina zaključkov le-

teh. Prav tako v njih vedno nastopajo liki, ki predstavljajo eni dobro in drugi zlo. Otrok s tem 

pridobiva občutek za moralno raven s tem, ko v pravljici vidi, da povzročanje zla nikoli ne 

zmaga, ampak zmagajo tisti, ki delajo dobro in se borijo za pravičnost. To skrajno ločevanje 

dobrega in slabega otroku pokaže lastnosti ene in druge strani ter ga še ne bega z realnim 

svetom, kjer ločnice niso tako jasno predstavljene. Otrok se tako odloči, kateremu liku želi 

biti bolj podoben (prav tam). 

 

Tudi P. Rutar (2008) pravi, da otrok v pravljici spozna smisel vrednot, kot so pravičnost, 

ljubezen, sovraštvo, dobrota, pogum, krivica itd., kar sprejema brez moraliziranja odraslih, na 

prijeten, njemu razumljiv način. Posledično otrok osvaja vedenje, ki v družbi velja za moralno 

vedenje (prav tam). Z. Zalokar Divjak (1998) se strinja, da pravljica na spontan način uči 

pravilnega vedenja in meni, če bi otroku odrasli moralizirali ter pridigali, kako se mora 

obnašati, bi dosegli ravno nasproten učinek. Pravljica to naredi na prikrit način (prav tam). 

Miličinski in Pogačnik Toličič (1992) še dodajata, da otrok v pravljici spoznava posledice 

neustreznega ravnanja in se uči, kaj naj stori v različnih življenjskih okoliščinah po svoji 

presoji in premisleku. 

 

Pravljica ne priznava le naše stiske in bolečine, pač pa tudi srečo. Ob prebiranju le-teh s starši, 

otroci doživljajo občutek varnosti in ljubljenosti. Ob tem se namreč sproščajo občutki sreče in 

zadovoljstva (Zalokar Divjak, 1998). M. Kordigel Aberšek (2000) dodaja, da občutek varnosti 

daje otroku smotrno urejen svet v pravljici, saj deluje po naprej predvidljivih pravilih. Ti 

utrjujejo prepričanje, da je svet urejen v pravljici in zato varen, saj so zlobni liki na koncu 

kaznovani, dobri pa nagrajeni. Občutek varnosti daje tudi značilno ponavljanje v pravljicah: 
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dogodki se bodo vrstili natančno, tako kot je predvideno. Pozitivni, dobri osebi se ne more 

zgoditi nič hudega (prav tam). 

 

Ravno pravljica otroka seznani z osnovnimi človeškimi bivanjskimi vprašanji in dilemami ter 

mu v simbolični obliki sporoča, da se boju z notranjimi težavami ne smemo izogniti, saj je to 

bistveno za naš razvoj. Pri tem se otrok sprašuje, ali se vdati načelu ugodja, ki nas žene k 

temu, da takoj skušamo zadovoljiti svoje potrebe in se nasilno maščevati za frustracije, ali 

živeti po načelu realnosti, po katerem se moramo sprijazniti z različnimi frustracijami, da bi 

bili za to na koncu nagrajeni. Pravljica mu te izbire ne predstavi neposredno. Pomaga mu, da 

razvije željo s tem, kar iz zgodbe interpretira in spozna (Bettelheim, 1999). 

 

Pravljica otroku sporoči, da življenje ni vedno lahko, na poti se srečujemo z različnimi 

ovirami, s konflikti, vendar, če človek ne beži pred njim in premaga ovire, na koncu zmaga. 

Ob tem otrok spoznava tudi smisel človeškega življenja. To je osvajanje nalog, ki nas čakajo 

(Rutar, 2008). Kot pravi M. Kucler (2002), je pravljica otrokovo notranje ogledalo, saj se v 

njem lahko najde vsakdo in vsakemu nekaj ponudi, tudi na področju čustvenega razvoja.  

 

Različni avtorji poudarjajo psihološki pomen pravljice na področju čustvenega razvoja otrok. 

Ob tem bom več zapisala v nadaljevanju. 

 

7.2 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI POMEN PRAVLJIC 

 

Pravljice so literarna vrsta, ki je primerna na vsaki razvojni stopnji, saj poleg psihološkega 

pomena, ki ga ima, izobražuje in vzgaja. Te med drugim spodbujajo govorne in bralne 

spodobnosti otroka, kar navajajo sledeči avtorji. 

 

Pravljica ne samo, da vzgaja, otroka tudi uči kulture, etike in običajev ljudi, ki jih sicer ne 

pozna, ampak lahko z njimi sočustvuje. Spoznava tudi socialne razlike med ljudmi, med 

katerimi je nastala. M. Kucler (2002) pravi, da otrok ob pravljici spoznava življenjske 

razmere ljudi, ki jih sicer ne pozna, ampak lahko z njimi sočustvuje. Spoznava tudi socialne 

razlike med ljudmi, npr. da so nekateri lačni, drugi razsipavajo z denarjem, eni potujejo peš s 

culo, drugi s kočijami ali v novejših pravljicah z letali, razkošnimi avtomobili (prav tam). 

 

Za otrokov miselni, čustveni in socialni razvoj je izredno pomemben vpliv okolja. Pomemben 

je odziv odraslih na otrokovo vedenje, poslušanje otroka, branje in pripovedovanje pravljic, s 

katerimi lahko spodbudimo miselni in govorni razvoj. Preko socialnih interakcij lahko otroku 

posredujemo psihološka orodja za obvladovanje lastnega vedenja (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2003).  

 

M. Kucler (2002) poudarja, da so pravljice pomembno sredstvo za pridobivanje bralnih 

navad, saj, ko jih otrok posluša, ga to pripravlja na samostojno branje v prihodnosti. 

Poslušanje pravljic mu pomaga pri vizualizaciji, saj otrok med poslušanjem ustvarja sceno, 

like, akcijo. Sposobnost vizualizacije in domišljije je osnova za kreativno imaginacijo, ki ima 

pozitiven učinek na socialni ter kognitivni razvoj otroka. Hkrati pa pripovedovanje pravljice 

otrokom pomaga, da otrok knjigo vzljubi in bo bral tudi sam (prav tam). Pomen in vlogo 

otroške knjige opisuje tudi Brown (1996, v Marjanovič Umek,  Fekonja, Lešnik Musek in 

Kranjc, 2002) tako na miselnem, govornem, čustvenem kot socialnem področju. Avtor meni, 

da je vpliv otroške knjige prepoznaven na področju čustvenega in socialnega razvoja pri 

razširitvi domišljije, razvoju empatije, razumevanja perspektiv drugih in medosebnih 

odnosov, percepciji in razumevanju različnih kulturnih tradicij, vrednot ter refleksiji 
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družbenih dogajanj. Na področju otrokovega intelektualnega in govornega razvoja pa 

prepoznava vpliv otroške knjige pri konkretizaciji ter razlagi abstraktnih pojmov, večji 

občutljivosti za moralne dileme, seznanjanju z različnimi jezikovnimi stili, spoprijemanju z 

besednjakom, slovnico, dialogi ter pri oblikovanju stališč in vrednot (prav tam). 

 

Podobno ugotavljajo tudi Papalia idr. (2003), ki pravijo, da pogostost in način branja staršev 

in vzgojiteljev pozitivno učinkujeta na otrokovo govorno kompetentnost in branje ter da so se 

otroci, ki so jim starši v predšolskem obdobju brali, zgodaj naučili brati samostojno. Podobno 

so ugotovile tudi L. Marjanovič Umek in sodelavke (2002), ki so raziskovale vpliv 

vzgojiteljičinega sistematičnega branja knjig na otrokov govorni razvoj. Njihovi rezultati so 

pokazali, da so otroci v skupini, stari od 4 do 5 let, ki so jim vzgojiteljice v vrtcu sistematično 

brale otroške knjige, dosegli višje rezultate na lestvici govornega razvoja. Ta lestvica zajema 

področje govornega razumevanja in izražanja. Prav tako je bil skupni rezultat na lestvici v 

skupini otrok, ki so bili deležni dodatnega branja, bistveno višji od skupine otrok, ki ni bila 

deležna dodatnega sistematičnega branja. Zgodbe otrok v prvi skupini so bile vsebinsko 

bogatejše, vzpostavljali so časovna zaporedja, vnašali v zgodbo več dinamike in dogodke 

bolje vzročno-posledično povezovali. Razlike so se pokazale tudi z vidika tvorjenja stavkov. 

Avtorice so na koncu povzele, da bi delo z otroško knjigo in z njo povezane dejavnosti, 

veljalo načrtno vključevati v življenje otrok v vrtcu, šoli in družini, saj bi tako spodbujali 

otrokov govorni razvoj in kasnejši razvoj akademskih sposobnosti (prav tam). 

 

Pripovedovanje, poslušanje, predvsem pa branje knjig otroku pomaga spoznati pisan način 

izražanja, ki je lahko drugačen od ustnega izražanja. Med poslušanjem se otrok uči, da je 

pomembno, kaj se je zgodilo, komu se je zgodilo, kako se je zgodilo … Ko pripoveduje sam, 

se uči urejati misli, izbirati med pomembnimi in nepomembnimi podatki, predvideti ter 

presojati dogodke. Ob pripovedovanju spoznava, da lahko sam vpliva na potek zgodbe in 

vpliva na način, kako bo zgodbo predstavil. Tako je branje otrokom ena najpogosteje 

uporabljenih oblik za spoznavanje otrok s tiskanim gradivom in z opismenjevanjem nasploh 

(Knaflič, 2009). 

 

Poleg tega, da ima pravljica pomenljiv psihološki pomen za otroka, ima tudi vzgojno-

izobraževalno vrednost. Glede na zgornje ugotovitve avtorjev je jasno, da je pravljica ključna 

pri spoznavanju otroka s pisano besedo, z opismenjevanjem in njegovim govorno-jezikovnem 

razvojem nasploh. Pri izbiri pravljice je pomembno, na kateri stopnji razvoja je otrok. 

 

7.3 RAZVOJNI POMEN PRAVLJIC 

 

Otrokova zmožnost sprejemanja/branja/pisanja oz. njegova recepcijska zmožnost je odvisna 

od razvojnega obdobja, v katerem se otrok nahaja. Otrokov recepcijski razvoj pa je povezan z 

jezikovnim, s socialnim, čustvenim in z moralnim razvojem. M. Kordigel Aberšek (2008) po 

na podlagi spoznanj J. Piageta navaja delitev otrokovega recepcijskega razvoja: 

- senzomotorno obdobje (od rojstva do 2./3. leta), 

- obdobje intuitivne inteligentnosti (od 2./3. leta do 7./8. leta), 

- obdobje konkretnih, logičnih operacij (od 7./8. leta do 12. leta), 

- obdobje abstraktne inteligentnosti (po 12. letu). 

 

Obstaja več delitev razvojnih obdobij, vendar sta za moje magistrsko delo najbolj pomembni 

obdobje intuitivne inteligentnosti (od 2./3. leta do 7./8. leta) in začetek obdobja konkretnih 

logičnih operacij (od 7./8. leta do 12. leta). 
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- Obdobje intuitivne inteligentnosti – pravljično obdobje (po Kordigel Aberšek, 2008): 
To je obdobje, ko si je otrok ob poslušanju pravljic le-te sposoben tudi predstavljati, zato je to 

obdobje pravljično obdobje. Pravljice so v tem obdobju izrednega pomena, saj pomagajo 

otroku na prikrit način pri dojemanju samega sebe in sveta. Otrok se zaradi večjega zavedanja 

samega sebe začne srečavati z notranjimi konflikti in s stiskami, ki mu jih pravljice pomagajo 

blažiti. Pomembno je tudi, kdo jih otroku prebira. Najbolje je, da je to mati ali druga bližnja 

oseba, saj se s pravljicami vzpostavlja tudi občutek varnosti, pripadnosti in topline (Jamnik, 

1997). 

 

Obdobje intuitivne inteligence delimo še na dve fazi: egocentrično obdobje in naivno 

pravljično obdobje (Kordigel Aberšek, 2008). 

 

Egocentrično obdobje 

M. Koridgel Aberšek (2008) navaja, da začne otrok v tem obdobju dojemati vsebinski, 

čustveni in zvočni del književnosti. Začne se srečevati z realnim in nerealnim literarnim 

svetom, kar postopoma tvori njegov pogled na svet. Razvijati se začneta tudi otrokovo 

mišljenje, govor in jezik, saj je otrok spodoben opisati pravljične like, njihova dejanja 

dogajanje in predmete. Otrok se začne srečevati z dvema svetovoma – realni in nerealni ali 

domišljijski svet. Pri prvem otroci oblikujejo miselne sheme, s katerimi povezujejo dogajanje 

v pravljici z resničnim svetom. V domišljijskem svetu pa oblikujejo subjektivne miselne 

sheme, ki prav tako zajemajo del resničnosti, a le v razmerju do lastnega jaza. To pomeni, da 

je otrok prepričan, da je svet urejen tako kot je, ker on tako hoče (prav tam). 

 

Otrok je v tem obdobju še izrazito egocentričen. Svet gleda skozi svojo perspektivo, 

posledično se to kaže tudi pri doživljanju in interpretiranju pravljic. M. Kordigel Aberšek 

(2008) še dodaja, da otrok vrednoti in povezuje motive v pravljicah z lastno izkušnjo preko 

dveh psiholoških mehanizmov – identifikacije in projekcije. Otrok se identificira s književnim 

likom, ko ugotovi podobnost med svojim življenjem in življenjem književne osebe. Gre za 

postopek, s katerim ponotranji vedenjske vzorce, norme in vrednote iz svoje okolice. Pri 

procesu projekcije otrokove notranjosti na književne osebe gre za postopek, ko otrok projicira 

svoje impulze, potisnjene v podzavest, na književno osebo. 

 

Naivno pravljično obdobje 

Naivno pravljično obdobje nastopi, ko otrok doseže zrelost, da je sposoben sprejeti pravljice, 

in traja dokler otrok ne začne ločevati med realnim in domišljijskim svetom. »Naivno« 

pravljično obdobje je poimenovano zato, ker otroci slepo, naivno verjamejo, da je pravljično 

dogajanje del njihovega vsakdana, del realnega sveta. V naivnem pravljičnem obdobju otrok 

razvija zmožnost zaznavanja in razumevanja književne osebe, odkriva vrata za identifikacijo, 

ustvarja domišljijsko-čutne podobe književnih oseb, zaznava in razumeva dogajalni prostor, 

čas in dogajanje (Kordigel Aberšek, 2008). 

 

M. Kucler (2002) izpostavlja zlasti pomembnost identifikacije otrok s književno osebo, saj 

otroku pomaga razrešiti marsikateri notranji konflikt. Avtorica poudarja, da je v razvojnem 

pomenu pravljica v pravljičnem obdobju zelo pomembna in dobrodošla, saj se otrok začne 

zavedati samega sebe. Ker se v tem času začne tudi obdobje upiranja, saj mu odrasli in 

celotna družba postavljajo pravila, omejitve, lahko občuti tudi jezo, ki jo skozi pravljico 

usmeri na čarovnico, volkove in zmaje (prav tam). 
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- Obdobje konkretno logičnih operacij (po Kordigel Aberšek, 2008): 

Ko otrok preraste egocentričnost in impulzivnost, ki sta vladali v prejšnjem obdobju, ima 

večjo vlogo razum. M. Kordigel Aberšek (2008) pravi, da se po 7. letu starosti otrokov način 

mišljenja spremeni. Če je prej ravnal impulzivno in egocentrično, je sedaj sposoben razmisliti, 

preden se odloči za kakšno dejanje. To je obdobje konkretnih, logičnih operacij. Otrokova 

ravnanja niso več impulzivna, razvijejo se moralni občutki. V tem obdobju ne verjame več 

klasičnim pravljicam, saj zna ločevati med realnim in nerealnim svetom. Ker otrok v klasične 

pravljice ne verjame več, si vseeno želi, da bi se mu zgodilo kaj nenavadnega in čudežnega, 

kar pa se lahko uresniči le v njegovi domišljiji. Želijo si razburljive dogodivščine. Posegajo 

po knjigah, kjer je dogajanje nekoliko bolj zapleteno, dogaja se na več krajih ipd. Najljubša 

besedila v tem obdobju so Pika Nogavička, Peter Pan, Ostržek (prav tam). Otrok v tem 

obdobju doživlja veliko spremembo, saj ga všolamo, navajamo na natančen urnik, upoštevati 

mora nova pravila in zahteve. Vse to je zanj stresno. Ravno pravljica pa lahko ta prehod omili 

in otroku pomaga, ga spodbudi, da se s spremembami pogumno sooči, tako kot junaki v 

knjigah (Kucler, 2002).  

 

Bettelheim (1999) se strinja s Piagetom, ki je pokazal, da je otrokovo mišljenje vse do 

pubertete animistično. Avtor še poudarja, da lahko pravljica s svojo vrednostjo otroka 

prepriča, ker je skladna z njegovim animističnim razmišljanjem in doživljanjem sveta. Otrok 

lahko od pravljice dobi boljšo tolažbo kot od odraslih, saj se otrokov pogled na svet ujema s 

pravljico. Avtor še dodaja, da pravljice v simbolični oziroma domišljijski obliki prikazujejo 

stopnje otrokovega odraščanja, kar zanje pomeni pomembno izkušnjo in notranji razvoj (prav 

tam). Z njim se strinja tudi P. Rutar (2008), ki pravi, da pravljice učijo otroka socializacije in 

oblike vedenja v določenih situacijah. Otroku dajo znanje o življenju in svetu, ki ga obdaja 

(prav tam). 

 

7.4  POMEN PRAVLJIC ZA ČUSTVENI RAZVOJ OTROK 
 

Pravljice imajo pomembno vlogo na različnih področjih otrokovega razvoja. V ospredju pa je 

najprej govorno-jezikovni razvoj otroka, saj se le-ta, po mnenju strokovnjakov, s pomočjo teh 

hitreje razvija. Toda M. Nikolajeva (2013) poudarja, da so bile pravljice vedno obravnavane 

kot učinkovito orodje za izboljšanje vizualne in bralne pismenosti, zapostavljene pa so bile 

kot orodje napredka pri čustvenem razvoju otrok. 

 

Pravljice nas učijo čustev. Avtorica Cass (1997, v Kucler, 2002) pravi, da se otroci z branjem 

zgodb na enostaven način naučijo osnovnih človekovih čustev. Svoje lastno vedenje, čustva 

lahko projicirajo na prikladne like v zgodbi, ki jo slišijo in tako lažje shajajo z realnostjo. Prav 

tako otrok spozna čustva drugih v zgodbi in jih tudi začuti, kar pomeni identifikacijo s 

tegobami, s katerimi se človek v življenju srečuje. Otroci se zavejo, da so človeška čustva 

univerzalna (prav tam). Identifikacija s pravljičnim likom in domišljijsko čutne predstave 

prebranega otroku dajejo priložnost doživljanja situacij in dilem, ki so enake ali nasprotne 

njegovim resničnim izkušnjam. Tako se lahko spremenijo njegova ravnanja, vedenja in 

pogledi na svet. Preko književnih oseb otrok spozna in se uči različnih načinov razmišljanja, 

čustvovanja ter ravnanja (Kordigel Aberšek, 2008). 

 

Po mnenju A. Davies (2007) naj bi pripovedovanje in poslušanje pravljic gradilo otrokov 

celostni razvoj, saj si lahko otroci preko pravljice razlagajo dogodke, ki jih še niso izkusili. To 

je mogoče z vstopom v svet domišljije, z identifikacijo s knjiženimi liki in s poistovetenjem z 



 

26 
 

zgodbo. Preko pravljice lahko otroci izražajo svoje misli, čustva, izmenjujejo izkušnje z 

drugimi in dosežejo spremembe na osebnem nivoju. To lahko pozitivno vpliva na njihove 

socialne in emocionalne kompetence ter na spretnost poslušanja, govora in branja (prav tam). 

M. Kucler (2002) še dodaja, da ni pomembno, ali je otrok izbral že tisočkrat eno in isto 

pravljico ali jo nam pripoveduje znova in znova. Pomembno je, da ga poslušamo, ker mu ta 

veliko pomeni in le tako se lahko dotaknemo njegove notranjosti ter vidimo njegova čustva. 

Namreč v zgodbe, ki jih pripoveduje ali jih želi poslušati, vpleta sebe, svoj svet in svoje 

okolje (prav tam). 

 

L. Marjanovič Umek (2001) poudarja pomen pravljic za otrokov čustveni in z njim povezan 

tudi socialni razvoj, saj pravi, da je vpliv knjige na otroka viden pri razvoju empatije, 

ugotavljanju in razumevanju medsebojnih odnosov, uravnavanju čustvenih stanj, predstavitvi 

perspektiv drugih in razvoju refleksije (prav tam). Tudi A. Arko in P. Koželj (2013) menita, 

da otrok ob pripovedovanju in gledanju ilustracij v pravljicah doživlja različne čustvene 

odzive, še zlasti, če se identificira s književnim likom. S tem se uči prepoznavanja in 

opazovanja čustvenih odzivov (prav tam). 

 

Za otroke so zelo spodbudne ilustracije, kjer se dogaja kaj nenavadnega, nepričakovanega, 

presenetljivega, skratka, ki so čustveno nabite. Takšne ilustracije otroke bolj pritegnejo in ob 

njih pripovedujejo tudi bolj strukturirano zgodbo. Otroci književnim likom radi pripisujejo 

določene psihološke lastnosti, zato so za njih bol zanimivi tisti junaki, na katerih prepoznajo 

določeno čustvo. To pomeni, da so pravljice primerne za spodbujanje otrokovega 

pripovedovanja, hkrati pa razvijajo čustveno kompetentnost (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2003). 

 

Večina pravljic je osredotočenih na prepoznavanje temeljnih čustev (veselje, jeza, strah, 

žalost), kar je temelj za razvoj empatije. Osnovna čustva niso odvisna od besednega jezika, saj 

jih lahko dobro prikažemo z ilustracijo. Otroci se bodo na sliko žalostnega junaka odzvali, 

čeprav ne vedo točno, zakaj je žalosten ali kaj pomeni: »bil je žalosten«. Vendar tako vizualne 

kot tudi verbalne podobe v pravljicah prikazujejo širok nabor čustev, na katere se bralec ali 

poslušalec lahko odziva. S sočasno verbalno in z vizualno komunikacijo pravljice najmlajše 

pripravijo na empatijo in na razumevanje, kako razmišljajo sami in kako drugi. To so 

pokazale že obsežne empirične raziskave, da že najmlajši razumejo čustveno razsežnost v 

pravljicah in se nanjo odzivajo. Besedilna in nebesedilna vrsta čustev sta v pravljicah 

neločljivo povezani. Temačne podobe v pravljicah bralca prestrašijo, vesele osrečijo; a takoj, 

ko se bralec zave, da je situacija izmišljena, se čustvo prenese na like. Pomembno je, da je 

bralec sposoben razbrati čustvo, oceniti utemeljenost čustva, čeprav ga sam ne izkusi in da je 

sposoben predvidevati, katero čustvo bo sledilo. Pri branju pravljic gre za dvosmernost, saj 

bralec svoja lastna poosebljena čustva prenaša na prikazane like, podobe likov pa mu 

pomagajo razumeti čustva v resničnem življenju (Nikolajeva, 2013). Avtorica je poudarila 

pomembno vlogo, ki jo imajo temeljna čustva za nadaljnji čustveni razvoj. Izpostavila pa je 

tudi pomen ilustracij, ki prinašajo vizualno podporo razumevanju čustvenega stanja književne 

osebe. To pa le krepi čustvene odzive in empatijo do književnih likov ob poslušanju le-te. 

 

Bettelheim (1999) trdi, da pravljice pomagajo otroku pri razumevanju samega sebe, sveta, pri 

težavah v odraščanju, nagovarjajo njegovo notranjo duševno življenje, vzgajajo in spodbujajo 

njegov celostni razvoj. Avtor sem prišteva tudi otrokov čustveni razvoj in pravi, da te izhajajo 

iz otrokovega čustvenega stanja. Otrok dojema svet črno-belo in pravljica je otroku blizu, ker 

vsebuje to polarnost (prav tam). M. Fleer in M. Hammer (2013) opisujeta dvojnost in 

polarnost čustev v pravljici kot tudi v vsakdanjem življenju otrok. V njej se otrok vživi v lik, 
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ki je prijetnejši in ki v njem vzbuja prijetnejša čustva. Otrok se skupaj s tem likom bori proti 

»zlu«, ki pa v njem vzbuja manj prijetna čustva. Otrok tudi v življenju simultano občuti več 

čustev, vendar le-teh ne ozavesti. Pravljica mu lahko pomaga spoznati različno paleto čustev, 

tako pri književnih likih kot tudi pri lastnem doživljanju (prav tam). 

 

Vizualno pismen bralec, ki so mu znane likovne in grafične konvencije, lahko čustva likov 

razbere tudi glede na položaj likov v prostoru (npr. stisnjen v kot pomeni, da ga je strah), ali 

po uporabljenih barvah (npr. svetle barve kažejo na vedrino), po oblačkih, po emotikonih 

(cikcakasta usta pomenijo jezo) itd. V pravljicah se vizualne in verbalne informacije o čustvih 

dopolnjujejo. Ilustracije s pomembnejšo čustveno podobo večinoma dopolnjujejo besedna 

pojasnila, ki so natančnejša in konkretnejša od vizualnih podob. Kljub temu pa se otroci 

močneje odzovejo na vizualne podobe v njih, vendar je besedilo pomemben pedagoški 

pripomoček za usvajanje besed ter poznejše ustrezno prepoznavanje in izražanje čustev 

(Nikolajeva, 2013). 

 

M. Fleer in M. Hammer (2013) poudarjata, da so pravljice odličen pedagoški pripomoček, saj 

postavijo otroka v imaginarno situacijo s čustveno vsebino, ki je otroku blizu. Tako mu 

pokažejo celo paleto čustev. Strokovni delavci v vrtcu ali šoli lahko s pomočjo pravljic in z 

vživljanjem otrok vanjo pomagajo otrokom, da se zavedajo svojih čustev in razpoloženja, v 

katerem se nahajajo. S tem pa se otroci tudi učijo ustreznega izražanja in uravnavanja čustev. 

Avtorici trdita, da pravljice omogočajo pedagoškim delavcem, ki delajo v skupini otrok, da 

razvijejo samoregulacijo lastnih čustev. S tem pa vplivajo tudi na skupino, saj se otroci učijo 

sodelovanja, ustreznih reakcijah v medosebnih odnosih, odzivov na pravila igre in prijetne 

socialne klime. To pa je mogoče samo, če imajo spodbujajoče učno okolje (prav tam). 

 

Pravljice so tudi dober terapevtski pripomoček za pomoč otrokom s čustvenimi težavami. Ta 

je vstopnica v otrokov notranji svet, saj jih ogovori v njihovem jeziku. To je jezik likovnih 

podob, zgodb in metafor. Otrok ob branju pravljice lažje razume svoja čustva, zaupa terapevtu 

in spozna, da ga nekdo razume ter da je rešitev njegovih težav resnično mogoča (Sunderland, 

2000). Tudi M. Nikolajeva (2013) se strinja, da so pravljice izvrsten pripomoček za 

spodbujanje razumevanja čustev pri otroku in učenje veliko drugih veščin, ki jih potrebujejo v 

življenju. Otroci se namreč lahko vživijo v književne like, zato je branje teh idealno vadbišče 

za čustveno odzivanje, razvoj empatije in razumevanje sebe ter drugih (prav tam). 

 

Čustveni razvoj je tesno povezan s socialnim in obratno, zato pravljice lahko spodbujajo 

oboje. Zipes (2013) meni, da imajo te privilegirano mesto v kulturnih in civilizacijskih 

dosežkih po vsem svetu in so nekaj nepogrešljivega v našem vsakdanjem življenju. Pravljice 

imajo veliko vzgojno funkcijo in nas med seboj povezujejo, zato jih uporabljajo množični 

mediji, otrokovi starši in strokovni delavci v vrtcih in šolah. Avtor pa poudarja tudi socialno 

funkcijo pravljic in poudarja pomen teh za socializacijo otroka. Pravi, da se le-te običajno 

začnejo s konflikti, ki ves čas obdajajo tudi funkcioniranje človeka v družbi in svetu. Vsi se 

moramo prilagajati in skušati ujemati z drugimi ljudmi. Zaradi tega najdemo sredstva, s 

katerimi bomo preko komunikacije zadovoljili naše nagone in želje. Avtor še dodaja, da se 

otroci začnejo zelo zgodaj učiti socialnih veščin, in sicer takoj, ko začnejo opazovati namere 

živih bitij, jih posnemati, slediti navodilom odraslih ter z njimi sodelovati (prav tam). 

 

M. Fleer in M. Hammer (2013) sta prepričani, da otroci potrebujejo načrtno spodbujanje 

čustvenega razvoja. Da pa bo to mogoče, potrebujemo večje zavedanje učiteljev in 

vzgojiteljev o pomembnosti čustev pri otrocih in večjo podporo ter razumevanje staršev. 
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Namreč, kako poteka čustveni razvoj in kakšen socialni pomen je dan čustvom je ključno 

zlasti v skupinah, kot je razred ali skupina v vrtcu (prav tam). 

 

Otroci veliko časa preživijo v vzgojno-izobraževalnih institucijah v obdobju odraščanja in 

učenja o čustvih, zato je pomembno, da se posvetimo tudi področju čustvenega razvoja. Ker 

so pravljice že prisotne v vrtcih in šolah, so lahko hkrati tudi odlično sredstvo za pogovor o 

čustvih. 

 

8 PRAVLJICA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 

Uporabnost pravljic pri delu z otroki izhaja iz dejstva, da je ta ena redkih ali celo edina 

literarna zvrst, ki otroka nagovarja celostno. Pravljice spodbujajo otrokovo domišljijo, 

zadovoljujejo njegovo potrebo po domišljijskem svetu, razvijajo njegovo inteligenco, učijo ga 

iskanja rešitve problemov, zdravilne so za plašne, zapostavljene otroke, v njih otrok spoznava 

raznolike in konkretne življenjske razmere ljudi, pojasnjujejo njegove občutke in so v skladu 

z njegovimi strahovi in željami (Zalokar Divjak, 2002). Avtorji Durlak, Weissberg, 

Dymnicki, Taylor in Schellinger (2011) navajajo svojo longitudinalno raziskavo, od leta 1970 

do 2007, v kateri je bilo udeleženih 213 šol in 270.000 učencev. Na šolah so raziskovali 

programe čustvenega in socialnega učenja. Dokazali so, kako vpletenost programov za 

spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja otrok vpliva na njihov celoten razvoj, med 

drugim tudi na akademsko uspešnost. Namreč izboljšali so se odnosi med vrstniki, njihova 

samopodoba in tudi učna uspešnost. Prav tako avtorji navajajo, da so se učenci lažje soočali s 

šolskimi izzivi in se naučili prosocialnega vedenja (prav tam). 

 

Kot je bilo do sedaj že nakazano, sta pomembna dejavnika pri otrokovi učni uspešnosti tudi 

čustvena in socialna kompetentnost. Zato je pomembno, da pedagoški delavci tudi to dvoje 

načrtno spodbujajo, saj lahko s tem pripomorejo k otrokovemu celovitejšemu razvoju. Ena 

izmed možnosti za spodbujanje čustvenih veščin otrok je pripovedovanje pravljice. A. 

Goljevšček (1991) navaja, da so pravljice odlikovano vzgojno sredstvo, saj celostno 

obravnavajo človeka in si prizadevajo za usklajenost različnih ravni zaznavanja, mišljenja in 

delovanja v vseh obdobjih človekovega razvoja (prav tam). Zipes (2004) opozarja, da so 

danes učitelji pod velikim pritiskom, saj morajo uresničevati vzgojne in izobraževalne 

dejavnosti, hkrati pa se od njih zahteva veliko dokumentacije, obremenjeni so z učnim 

načrtom in vsemi standardi, da jim zmanjka časa za vzgojne dejavnosti. V šolah naj bi se 

začelo zmanjševati vrednost vzgojnih predmetov, s čimer se spregledajo različni interesi 

otrok. Velik del vzgojnih dejavnosti, ki se izvajajo v šolah, pa se izvaja ločeno od kurikuluma 

(prav tam). Z uporabo pravljic lahko vzgojne in kurikularno obvezne, kot navajam v 

naslednjem poglavju, dejavnosti združimo. 

 

P. Cooper (1993) daje strokovnim delavcem v vrtcu in šoli pomembno nalogo. Avtor učitelje 

poziva, da se mora vsak učitelj oz. vzgojitelj potruditi, da spozna svoje učence, ki so prišli k 

njemu, da bi delili del svojega življenja. V vsaki učilnici se mora najti prostor za zgodbo 

vsakega učenca, saj se bodo le tako počutili sprejete, svobodno se bodo lahko zaupali svojim 

učiteljem ali vzgojiteljem in se bodo lažje učili. Z otroškimi zgodbami lahko dosežemo 

njihovo notranjost (prav tam). 

 

Nekateri avtorji vidijo pravljice kot vzgojno dejavnost, če jih uporabimo pravilno, da dosežejo 

svoj vzgojni namen. Po mnenju M. Nikolajeve (2013) te večkrat uporabimo kot izobraževalno 

metodo, kar ne izključuje njihove estetske vrednosti. Od otrok se pri obravnavi pravljice 

pričakuje, da osvojijo določena znanja in si preko njih oblikujejo določena spoznanja in 
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sklepe. Funkcija pravljice naj bi bila didaktična, spodbujala pa naj bi tudi moralni razvoj in 

socializacijo otrok. P. Cooper (1993) pa pravi, da literatura za otroke ni namenjena samo 

doseganju akademskih ciljev, ampak je pomembna tudi za učenje o vsakdanjem življenju. 

Literatura odgovarja na otrokova vprašanja o svetu, o življenju, zato je pomembno, da otrok 

bere in posluša, saj s tem dobi odgovore na razvojna vprašanja in dileme (prav tam). 

 

Zipes (2004) zagovarja drugačen način izobraževanja s pomočjo pravljic. Meni, da je 

potrebno poudariti osebnost vsakega otroka, zato je potrebno, da so otroci aktivno vključeni in 

sodelujejo v aktivnostih v povezavi s pravljicami. Navaja primere teh aktivnost, npr. 

improvizacija, risanje ipd. Otroci so nekaj primerov iz zgodb zaigrali pred starši, učitelji in 

sošolci. Avtor pravi, da je tak način izražanja sebe preko pripovedovanja zgodbe pomembna 

spodbuda za otrokovo osebno rast, saj so tako soočeni z izražanjem lastnega mnenja, videnja, 

posredovanja zgodb na svoj način. Učni proces je v teh primerih zagotavljal občutek varnosti, 

saj so se lahko otroci igrali in eksperimentirali s svojimi idejami. Otroci dobijo sporočilo, da 

je pomembno njihovo mnenje, videnje in stališče o obravnavani zgodbi. To omogoča 

vzpostavljanje odnosa med otroki, učiteljem, šolsko skupnostjo in starši (prav tam). S tem se 

strinja tudi Pardeck (2005, v Pehrsson, Allen, Folger, McMillen in Lowe, 2007), ki pravi, da 

lahko knjiga otroka uči pozitivnega mišljenja, vzpostavljanja sposobnosti izražanja o svojih 

težavah, spodbujanja iskanja rešitev in iskanja podobnosti med lastnimi težavami in težavami 

drugih. Avtor meni, da je potrebno k prebiranju knjige uvesti še dodatne dejavnosti, ki sledijo, 

kot npr. diskusija, risanje, pantomima, pisanje pisma, izdelava lutk. To da otrokom pozitivno 

izkušnjo poslušanja zgodb, na kateri lahko kasneje gradimo (prav tam). 

 

Heath idr. (2017) opisujejo proces, kako knjigo uporabiti kot sredstvo za spodbujanje tako 

čustvenega kot tudi socialnega učenja. Avtorji začno s tem, da mora knjiga otroka privlačiti. 

Otroci morajo biti od samega začetka aktivno vključeni v pripovedovanje. Predlagajo, da 

lahko učitelj otrokom pokaže platnico, sami pa morajo predvideti, na podlagi ilustracije, kaj 

se bo v zgodbi dogajalo. Tako postanejo otroci radovedni, kaj se bo zares zgodilo. Če otroci z 

zanimanjem spremljajo zgodbo, se lažje vživijo vanjo. Ko se zgodba razvija, se identificirajo 

z liki v zgodbi, postavijo se v junakovo kožo in doživljajo njegova čustva. Ob zaključku 

zgodbe mora odrasli poudariti ključno sporočilo zgodbe. Po koncu zgodbe pa avtorji menijo, 

da je pomembno spodbujati pogovor z otroki o prebranem literarnem delu in izvesti 

dejavnosti v povezavi s prebranim. Vse aktivnosti po prebrani knjigi namreč krepijo povezavo 

med glavnim naukom zgodbe in otrokovim osebnim doživetjem (prav tam). 

Nekateri avtorji pa menijo, da vpliva tudi na kognitivne procese, ki so pomembni pri učenju. 

M. Kucler (2002) dodaja, da je sposobnost vizualizacije in domišljije osnova kreativne 

imaginacije, ki ima pozitiven učinek tudi na socialni in kognitivni razvoj. 

 

8.1 POMEN PRAVLJIC V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH 

 

Velik pomen pravljic in z njo tesno povezan razvoj govora pri otrocih je moč zaznati že v prvi 

vzgojno-izobraževalni instituciji, v katero je vključena večina otrok. V Kurikulumu za vrtce 

(1999) je zapisano, da je obdobje predšolskega otroka najpomembnejše za razvoj jezika. 

Jezikovna dejavnost vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, 

seznanjanje s pisnim jezikom, preko doživljanja svetovne in domače književnosti. V 

dokumentu je izpostavljen pomen književnosti, saj ta pripomore k učenju jezika tudi v 

povezavi z razvojem drugih področij otrokovega razvoja. Razvoj jezika namreč omogoča 

otroku izraženje misli, čustev, izkušenj in razumevanje sporočil drugih. Otroci se jezika učijo 

ob poslušanju pripovedovanja literarnih besedil, pogovorov o njih, ob poslušanju glasnega 

branja odraslih, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, z opisovanjem, izmišljevanjem zgodbic, 
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preko igre z vrstniki ipd. V nekaterih ciljih kurikuluma je izpostavljen pomen pravljic in 

njihov vpliv na čustven razvoj otrok, kot npr. razvijanje sposobnosti miselnega in čustvenega 

sodelovanja v literarnem besedilu, razvijanje jezikovne zmožnosti v socialnih situacijah, da 

otrok doživlja ob knjigah ugodje, veselje, rešuje probleme in oblikuje pozitiven odnos do 

knjige (prav tam). Vse to kaže, kako je pravljica pomembna že zelo zgodaj v otrokovem 

razvoju in mora biti po vseh smernicah kurikuluma vključena v vsakdan predšolskega otroka. 

 

Pozanič Jezeršek, Cestnik, Čuden, Gomivnik Thuma, Hoznak, Križaj Ortar, Rosc Leskovec in 

Žveglič (2011) v Učnem načrtu za slovenski jezik, kjer je pri pouku književnosti razvidno, da 

imajo v 1. triletju še vedno glavno vlogo med umetnostnimi besedili, poleg pesmi, pravljice. 

Učni načrt med drugimi zastavlja tudi cilj, da otroci v 1. triletju osnovnošolskega 

izobraževanja polega razumevanja besedila izrazijo in primerjajo svoje doživetje, čustva, 

predstave in misli, ki se jim prebudijo ob poslušanju oz. branju besedila (prav tam). 

 

M. Kordigel Aberšek (2008) v svojem delu Didaktika mladinske in otroške književnosti 

izpostavlja pomen vzgojnih, procesnih in izobraževalnih ciljev, ki bi se naj med seboj 

prepletali. Branje literarnih del vključuje vse tri naštete cilje. Pridobivanje literarnega znanja, 

kjer gre za izobraževalne cilje, ki povečajo možnost recepcijskih ciljev, najpomembnejši pa 

naj bi bili vzgojni cilji, ki spremljajo otroka kot vedenjski model skozi celo življenje. Avtorica 

prav tako poudarja pomen učiteljeve in učenčeve komunikacije ob prebranem besedilu. Pravi, 

da morajo učitelji posredovati besedilo, ki ga bodo učenci sprejeli in na svojevrsten način 

interpretirali. Pri tem so pomembne domišljijske predstave, kjer se ustvarijo predstave o času, 

kraju in bistvu dogajanja. Pozornost otrok pa je potrebno usmeriti k tistim elementom 

besedila, ki krepijo njihov čustveni, socialni, jezikovni in kognitivni razvoj (prav tam). 

 

Da je pomembno, kako pravljico otrokom podajajo in predvsem, kako jo obravnavamo v 

vzgojno-izobraževalnih institucijah, ko jo preberemo učencem, poudarja Bettelheim (1999). 

Avtor pravi, da se otroci ob poslušanju pravljic v vrtcu, šoli ali v knjižnici zdijo očarani, a ne 

dobijo priložnosti, da bi o njih premislili. Če se pogovarjamo z otroci o prebranem, če jim da 

pripovedovalec dovolj časa, da o zgodbi premislijo, se potopijo v pravljično ozračje in se jih 

spodbuja, da o pravljici govorijo, se izkaže, da je zgodba dala otrokom veliko v čustvenem in 

v intelektualnem smislu (prav tam). Tudi M. Kordigel Aberšek (2008) se strinja, da otroci po 

prebranem potrebujejo trenutek tišine in možnost, da podoživijo besedilo. Zlasti, če sta bila 

motivacija in vzgojno-izobraževalni cilj dobro postavljena, poleg tega pa je bilo 

pripovedovanje kakovostno, potem bi morali biti ob koncu otroci osupli, brez besed in 

prevzeti od potovanja v literarni svet (prav tam). Kot navaja avtorica zgoraj, je odvisno, kako 

otroci doživijo pravljico, tudi od pripovedovalca oziroma odraslega, ki zgodbo pripoveduje. 

 

8.2 VLOGA ODRASLEGA PRI PRIPOVEDOVANJU PRAVLJIC 
 

G. Čačinovič Vogrinčič (2011) pravi, da je temelj vsakega pedagoškega odnosa, ki se oblikuje 

med odraščajočo osebo in pedagoškim delavcem, koncept soustvarjanja. Odrasla oseba se 

mora učencu približati, slišati njegov glas in z njim vzpostaviti dialog, le tako lahko 

soustvarjata proces pomoči. P. Rutar (2008) je prepričana, da je ena izmed tehnik za 

vzpostavljanje odnosa lahko tudi pravljica, saj omogoča trenutek pristnosti, ki je še tako 

pomemben za odnos med odraslo osebo in otrokom. Nadalje poudarja, da nas pravljice z 

otrokom zbližajo in čas, ki ga preživimo z otrokom ob branju pravljic, ima neprecenljivo 

vrednost (prav tam). 
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Pravljica nam pomaga, da bolje spoznamo otroka in je lahko sredstvo za vzpostavljanje stika. 

Medtem ko jo pripovedujemo, je pomembno, da otroka tudi opazujemo. Otrokove reakcije so 

sestavni del interakcije, in če smo zavestno osredotočeni nanje, nam sporočijo, kaj se v 

odnosu dogaja. Pravljica otroku daje varnost, da ni več sam s svojimi občutki in strahovi. 

Odraslim te pomagajo, da lažje čutijo z otrokom in vidijo stvari z njegovimi očmi. Hkrati 

pravljice tudi v nas sprožajo odziv. Ko zaznavamo, kako jo sami doživljamo, se lahko 

zavedamo, da se podobno dogaja tudi z otrokom. Odnosno doživetje, ki ga z otrokom 

vzpostavimo ob pravljici, je lahko čudovit trenutek in spodbuda za poglobitev odnosa ali pa 

lahko vodi k oblikovanju čustvene vezi (Rutar, 2008). 

 

Tudi Bettelheim (1999) izpostavlja socialni pomen, ki ga ima odrasli pri pripovedovanju 

pravljic. Pravi, da lahko pripovedovanje postane prijeten skupen dogodek med otroci in 

odraslim, kjer uživata oba, tako tisti, ki jo posluša, kot tisti, ki jo pripoveduje. Pomembno pa 

je, da je pripovedovalec uglašen na otrokove potrebe in odzive, da lahko pravljico pripoveduje 

v medsebojno zadovoljstvo. Če odrasel dejavno sodeluje pri pripovedovanju zgodbe, to 

bistveno pripomore k otrokovemu doživljanju le-te in povzroči potrditev otrokove osebnosti s 

konkretnim doživljanjem, ki ga deli z drugim človekom, ki razume njegova čustva in reakcije, 

čeprav je sam odrasel (prav tam).  

 

Sodelovanje pripovedovalca in poslušalca podpira tudi Zipes (2005), saj meni, da pravljice ne 

pripadajo samo poslušalcu ali samo pripovedovalcu, ampak je pomembno skupno 

pripovedovanje in soustvarjanje besedila. To spodbuja dialoški način razlage, tako da je 

mogoče slišati vsa mnenja in interpretacije. Tako se odprejo možnosti za uporabo zgodb. 

Podobno meni tudi Alastair (2012), ki se profesionalno ukvarja s pripovedovanjem zgodb in v 

svojem delu opisuje odnos med pripovedovalcem in poslušalcem v vzgojno-izobraževalni 

ustanovi. Pravi, da bi pripovedovanje zgodb moralo postati skupna izkušnja pripovedovalca in 

poslušalca, med katerima bi morala potekati dvosmerna komunikacija. Učitelji bi morali 

učence znati vključiti v proces pripovedovanja, biti občutljivi na njihove odzive in nanje tudi 

reagirati. Soustvariti bi morali prostor, kjer bi učenci lahko razvijali veščine poslušanja in 

komentiranja ter bi lahko podali svoje videnje oz. kritiko o zgodbi. Učenci bi tako dobili 

možnost podajanja svojega mnenja, s čimer bi spodbudili njihovo izražanje moralnih stališč 

ter krepili socialno in čustveno učenje (prav tam). 

 

Gledanje ilustracij, pripovedovanje in branje pravljice, kjer si otrok skupaj z odraslim 

ogleduje slike, odrasli pa ob njih pripoveduje, imenujemo dojemalna igra. Otrok in odrasel 

med seboj sodelujeta ob gledanju slikanic. Odrasel namreč otroka spodbuja preko usmerjanja 

pozornosti, spraševanja o zgodbi, poimenovanja stvari ali oseb, zahteva povratne informacije 

ipd. Tako otrok aktivno sodeluje v zgodbi. Pripovedovanje in branje ima pomembno vlogo v 

otrokovi rutini. Na tak način se otrok sprosti, obda ga občutek varnosti, kar pozitivno vpliva 

na njegovo čustveno doživljanje, domišljijsko ustvarjanje ter iskanje novih povezav in 

odnosov (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). Dolinšek Bubnič, Možina, Saksida, Žabot, 

Jurišić in Strojin (2003) imenujejo skupno prebiranje pravljic in gledanje ilustracij otroka ter 

odraslega dialoško branje. Dialoško branje prinaša otroku in odraslemu zadovoljstvo ter 

obojestransko rast, saj obema omogoča aktivno čustveno udeležbo – pogovor, umetniško 

ustvarjanje ipd. Avtorji menijo, da doživeti trenutki ne gredo takoj v pozabo, ampak se 

preslikavajo v njune vsakodnevne aktivnosti. Intenzivno se obudijo ob vsakem ponovnem 

skupnem branju slikanice (prav tam). 

 

R. Denti (1991, v Kucler, 2002) opozarja, da lahko odrasli s svojimi posegi – s pravljico 

izzovejo ali povečajo strah pred nepoznanimi bitij. Čarovnice, pošasti, zmaji so del otroškega 
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sveta in predstavljajo nevarnost. V otroški domišljiji poosebljajo grožnjo, ki bi lahko ogrozila 

otroško ali družinsko varnost. Te zgodbe lahko povečajo otrokov strah, oziroma dajejo tem 

strahovom preobleko. Otrok namreč svoje notranje strahove prevede v strah pred neznanim, 

pred grozljivimi pravljičnimi bitji (prav tam). M. Kucler (2002) vidi rešitev v premišljeni 

uporabi pravljic s strani odraslih in poudarja, da vsaka ne ustreza vsakemu ob vsakem času. 

Meni, da otrok potrebuje čas za reakcijo na pravljico, ali pa ga je potrebno umiriti z 

aktivnostmi, ki lahko tej sledijo (prav tam). 

 

Če želimo vzpostaviti pristen stik z otrokom in se bo tako otrok počutil varno, kljub zgodbi, ki 

vsebuje veliko grozljivih likov, avtorji opozarjajo, da moramo otroku zgodbo pripovedovati. 

Bettelheim (1999) pravi, da moramo pravljico pripovedovati in ne brati, da lahko popolnoma 

razvije svoje simbolične in medčloveške pomene ter poslušalec v polnosti sliši njeno 

sporočilo. Če jo že beremo, jo moramo brati tako, da se čustveno vživimo v zgodbo in v 

otroka, z občutenjem tistega, kar mu ta pomeni (prav tam). Tudi M. Kordigel Aberšek (2008) 

se strinja, da je bolje, če pravljico pripovedujemo, saj s pripovedovanjem bolj vplivamo na 

doživljanje otroka in omogočamo pristnejši stik z otrokom. A. Štefan (2003) pa še dodaja, da 

s pripovedovanjem krepimo otrokovo sposobnost poslušanja in njegovo pozornost nasploh, 

širimo otrokov domišljijski svet in s tem spodbujamo večjo samostojnost in ustvarjalnost v 

mišljenju. S kvalitetnimi pripovedmi v otroku vzpostavljamo preizkušen moralni sistem 

vrednot in mu razvijamo sposobnost lastnega presojanja (prav tam). 

 

Po mnenju Zipesa (2004) je učinek pripovedovanja pravljic najbolj odvisen od 

pripovedovalca, ki lahko s svojim načinom pripovedovanja prepriča ali pa ne. Avtor predlaga 

spremljavo z glasbo in primeren ton glasu ter ritem pripovedovana za doseganje večjega 

vpliva na poslušalca. Alastair (2012) daje pomen še kakovosti glasu, npr. glasnosti, tonu in 

kontroli glasu, kontroli gibanja med pripovedovanjem, prostoru pripovedovanja, uporabi 

pripomočkov. Poleg tega avtor še poudarja, da zgodbe naj ne bi brali, saj je takrat vsa naša 

pozornost usmerjena na branje in ne na otroke. 

 

Pri pripovedovanju moramo biti pozorni tudi na držo telesa in na to, da se počutimo prijetno. 

Prav tako moramo paziti na glas, ritem in doživetost pripovedovanja, ne smemo pa pozabiti 

na ustrezen prostor, v katerem pripovedujemo. Z upoštevanjem tega lahko tudi povsem 

običajno zgodbo spremenimo v nekaj neverjetnega (Davies, 2007). 

 

Pečat, ki ga pravljice pustijo na otrocih, poudarja avtorica Cass (1967, v Kucler, 2002), saj 

pravi, da bodo zgodnje izkušnje otrok izpuhtele, ko bodo odrasli, vendar pa tisto, kar je 

dragoceno za osebno rast, ostane zasidrano v njih. Vse, kar se v življenju zgodi, pusti sled, 

dobro ali slabo. Avtorica upa, da si bodo otroci zgradili skladišče dobrih in bogatih izkušenj 

ter da bodo lahko na njih gradili življenje (prav tam). Pri tem imamo pomembno vlogo tudi 

odrasli, saj smo tisti, ki lahko otroku posredujemo te izkušnje. M. Kucler (2002) pravi, da 

četudi otroci, ko bodo odrasli, ne bodo radi posegali po knjigah ali pa bili dobri bralci, bo v 

njih globoko zapečateno sprejetje univerzalnih človekovih čustev in skrb za druge, saj so se 

tega naučili z identifikacijo v zgodbah iz otroštva. Znali bodo uporabljati besede in vedeli 

bodo, da se med platnicami knjig dogaja na tisoče čudovitih, čudežnih stvari – vse znanje, 

modrosti, nasveti, upanje, veselje in radost ter da to lahko spet najdejo (prav tam). 
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Empirični del 

9 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

V teoretičnem izhodišču sem predstavila značilnosti razvoja in izražanja čustev pri otroku 

okoli 7. leta ter pomen pravljic, s katerimi lahko okolje spodbuja čustveni razvoj otrok. Ob 

vstopu v šolo otrok svojih čustev še ne zna povsem regulirati in jih šele začenja dodobra 

razumeti. Raziskava M. Zupančič in T. Kavčič (2007) je pokazala na pomembnost 

spodbujanja socialno-čustvenega razvoja v predšolskem obdobju kot tudi pozneje v šoli. 

Zanimalo ju je, kako je vstop v vrtec vplival na razvoj osebnosti, spoznavnih sposobnosti in 

govora ter kako se je starost povezovala z omenjenimi področji. Ugotovili sta, da so bili 

otroci, ki so bili vključeni v vrtec, v primerjavi z vrstniki, ki niso bili vključeni, s starostjo vse 

bolj socialno kompetentni, kar se je kazalo v ustreznem izražanju čustev in prilagojenem 

vedenju v socialnih interakcijah (prav tam). Na podlagi zgoraj navedene raziskave lahko 

sklepam, da vzgojitelji spodbujajo socialni in čustveni razvoj otrok. M. Zupančič in T. Kavčič 

(2007) sta ugotovili, da čustvena in socialna kompetentnost otrok v predšolskem obdobju 

pomembno vplivata na čustveni in socialni razvoj kasneje v šoli, zato ga je potrebno načrtno 

spodbujati zlasti na prehodu iz vrtca v šolo. Vstop v šolo je za otroka pomemben socialno 

normativen dogodek. Organizacija vsakdanjika otrok se z vstopom v šolo nekoliko spremeni, 

z več spremembami se spoprijemajo v svojem fizičnem in socialnem okolju (prav tam). Prav 

zaradi vseh sprememb, ki jih otroci doživljajo ob vstopu v šolo, je spodbujanje ustreznega 

čustvenega razvoja pomembna naloga šole.  

 

Elemente čustvenega razvoja lahko spodbujamo tudi s pravljicami. M. Kordigel Aberšek 

(2008) pravi, da imajo književna dela veliko vzgojno vrednost. Otroci se lahko preko njih 

naučijo, kaj je prav in kaj narobe, prestopijo meje realnega sveta in vidijo svet z različnih 

perspektiv. S pomočjo njih lahko spoznajo različne načine razmišljanja, čustvovanja in 

vedenja, s čimer se lahko identificirajo, lahko pa se distancirajo (prav tam). V svojem 

empiričnem delu prav tako želim uporabiti pravljice z vzgojnimi nameni, saj bodo te služile 

kot pogovor o temeljnih čustvih in prenosu le-teh v vsakdanje življenje otrok. Pravljice lahko 

otrokom pomagajo razumeti čustva, jim pokazati, da niso edini, ki jih doživljajo, predvsem pa 

jim je čustva dovoljeno izraziti. Le-te na vsakega vplivajo drugače, saj vsak razume pravljico 

na povsem svoj in edinstven način (Bettelheim, 1999). Tako želim s pomočjo pravljic in likov 

v njih spodbuditi pogovor o temeljnih čustvih pri otrocih, s tem pa prispevati k spodbujanju 

otrokovega čustvenega razvoja že na začetku šolanja. S pomočjo intervjujev z učiteljicami, ki 

poučujejo v 1. triadi, želim raziskati, s kakšnimi cilji uporabljajo pravljice, kakšno vlogo 

imajo po njihovem mnenju le-te za otroke in kakšni so odzivi otrok nanje. 

 

10 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 

 

Namen raziskave je preko kvalitativne analize intervjujev z učiteljicami, opazovanja otrok 

med delavnico, analize kratkih pogovorov z otroki in nalog, ki so se nanašale na področja 

čustvenega razvoja, otroci pa so jih rešili tekom delavnice, ugotoviti, kako lahko uporabimo 

pravljice in kako lahko pripomorejo pri spodbujanju čustvenega razvoja pri otrocih na začetku 

šolskega obdobja. Zanimalo me je, v kakšne namene učiteljice uporabljajo le-te, kakšni so 

odzivi otrok in kakšna je, po mnenju učiteljic, vloga pravljic v šoli. Preko odgovorov na 

raziskovalna vprašanja želim raziskati vlogo pravljice v čustvenem razvoju otrok. 
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11 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V empiričnem delu sem poskušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na 

mnenje učiteljic o vlogi in uporabi pravljic ter na opazovanje otrok med delavnico in na 

naloge, ki so jih otroci reševali med delavnico. 

 

RV1: S kakšnimi cilji učiteljice uporabljajo pravljice? 

RV2: Kakšno vlogo imajo, po mnenju učiteljic, pravljice v otrokovem razvoju? 

RV3: Kakšne odzive otrok učiteljice opazijo, ko pravljice uporabijo pri pouku? 

RV4: Katera čustva so otroci prepoznali v pravljicah? 

RV5: Kako so otroci izrazili doživljanje temeljnih čustev? Ali je bilo izražanje značilno za 

določeno čustvo? 

RV6: Katere situacije so otroci izpostavili kot tiste, v katerih izražajo temeljna čustva? Ali 

navajajo situacije, ki ustrezajo opredelitvi temeljnih čustev? 

 

12 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

Empirični del temelji na kvalitativnem raziskovanju. Kot pravita Bogdan in Bilken (2003, v 

Vogrinc, 2008), je za kvalitativno raziskovanje značilno, da se zbirajo mehki podatki v 

neposrednem stiku s preučevanimi osebami, torej podatki, ki vsebujejo bogate opise 

dogodkov in situacij ter niso obdelani s statističnimi postopki. Tudi Mesec (1998) pravi, da je 

za kvalitativno raziskovanje značilno, da so podatki zbrani v bolj besedni ali slikovni obliki 

kot numerični. Kvalitativno raziskovanje teži k celostnemu in poglobljenemu spoznavanju 

pojavov v čim bolj naravnih razmerah ter v kontekstu konkretnih okoliščin (prav tam). 

 

Uporabila sem kvazi eksperimentalno metodo, ki temelji na kvalitativnem pristopu z elementi 

akcijskega raziskovanja. Raziskovanje je vključevalo delno strukturirane intervjuje z 

učiteljicami in delno strukturirano opazovanje z udeležbo, izvedbo delavnic, analizo rešenih 

nalog otrok in kratkih pogovorov z otroki. S pomočjo intervjujev z učiteljicami sem 

odgovorila na prva tri raziskovalna vprašanja. Opazovanje med delavnico, rešene naloge in 

kratki pogovori z otroki pa so mi bili v pomoč pri odgovoru na preostala tri raziskovalna 

vprašanja. 

 

12.1 OPIS VZORCA 

 

Vzorec je zajemal skupino otrok v 1. razredu, starih med 6 in 7 let. Skupino otrok sem si 

izbrala na podlagi starosti, saj so otroci v tem obdobju še v t. i. »pravljičnem obdobju«. V 

njihovem razredu sicer izvajam dodatno strokovno pomoč deklici z Aspergerjevim 

sindromom. Tako sem stopila v kontakt z razredom in učiteljicama. Na prvi in drugi delavnici 

je sodelovalo 23 otrok, na tretji in četrti 22 otrok. 

 

Intervjuje sem izvedla s štirimi učiteljicami, ki učijo v 1. in/ali 2. razredu ter so v starostnem 

obdobju med 30. in 60. leti. Celoten vzorec je zajemal 28 udeležencev.  
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Tabela 1: Predstavitev intervjuvanih oseb 

Intervjuvanka  Delovna doba Poklicna pot 
Razred, ki ga 

sedaj poučuje 

Učiteljica 1 23 let 
Učila razrede od 1.–5., od 1.–3. 

razreda tudi v kombinacijah. 

Kombinirani 

oddelek 1. in 2. 

razreda. 

Učiteljica 2 3 leta Učila 2. in 3. razred.  Uči 2. razred. 

Učiteljica 3 20 let Učila od 1.–3. razreda. Uči 1. razred. 

Učiteljica 4 39 let Vrtec, mala šola in 1. razred. Uči 1. razred. 

 

Vzorčenje je bilo namensko. Vogrinc (2008) opredeljuje namensko vzorčenje kot načrtno 

izbiranje proučevanih oseb, torej pod točno določenimi pogoji in zaradi točno določenega 

namena. V moji raziskavi so sodelovali učenci, ki so na začetku osnovnošolskega 

izobraževanja, to je 1. razred, in z učiteljicama, ki jih poučujeta. Poleg njiju sem intervjuvala 

še učiteljico, ki poučuje v kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda in učiteljico, ki poučuje v 2. 

razredu. 

 

Pred začetkom raziskovanja sem pridobila soglasja staršev otrok, ki sem jih opazovala. 

Staršem sem predstavila svoj namen raziskovanja in pojasnila namen snemanja delavnic. Prav 

tako sem pred začetkom intervjuja udeleženkam pojasnila namen avdio snemanja intervjuja in 

jih prosila za dovoljenje. Dve udeleženki nista želeli, da njun intervju posnamem. To sem tudi 

upoštevala. Vsem udeležencem in njihovim staršem oz. skrbnikom sem zagotovila 

anonimnost, zato v magistrskem delu ne navajam nobenih imen, temveč jih poimenujem 

»učiteljica in zaporedna številka opravljenega intervjuja« ter »otrok št. x«. 

 

12.2  OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Celoten časovni okvir pridobivanja podatkov je predstavljen spodaj, torej v Tabeli 2. Najprej 

sem izvedla intervjuje z učiteljicami. To sem storila še pred izvedbo delavnic. Učiteljice sem 

intervjuvala posamično. Uporabila sem delno strukturiran intervju, s katerim sem želela 

izvedeti, s kakšnimi cilji učiteljice uporabljajo pravljice pri svojem delu, kakšna je po 

njihovem mnenju vloga pravljic pri otrokovem razvoju in o odzivih otrok nanje. Okvirna 

vprašanja (nahajajo se v Prilogi 4) sem sestavila že pred izvedbo intervjujev, vendar sem se 

tekom intervjuja poskušala čim bolj prilagajati sogovornicam. Vprašanja sem med izvajanjem 

intervjujev drugače formirala, spreminjala, nekatera po potrebi izpustila. Pri nekaterih so se 

pojavljala tudi nova vprašanja, ki so se mi porodila med intervjujem. Ob predhodnem soglasju 

udeleženk sem intervju posnela. Snemanje mi je bilo v pomoč pri analizi podatkov in prepisu 

besedila. Dve intervjuvanki nista želeli, da intervju posnamem, zato sem med intervjujema 

delala zapiske in ju kmalu po pogovoru prepisala. Sicer sem si med vsakim intervjujem delala 

kratke zapiske, da sem lažje sledila in vodila pogovor.  

 

Nato sem se začela pripravljati na izvedbo štirih delavnic. Na vsaki sem otrokom prebrala eno 

pravljico. Pred izvedbo delavnic sem bila dvakrat prisotna v razredu med poukom, z 

namenom, da se me otroci navadijo in spoznajo. Na eno izmed srečanj pred izvajanjem 

delavnic sem prinesla kamero, da bi se otroci nanjo čim bolj navadili. Tako sem poskušala 

zagotoviti čim večjo veljavnost za kasnejše analiziranje dogajanja in s tem preprečiti, da bi 

moja prisotnost ali prisotnost kamere vplivala na odzive otrok. Vogrinc (2008) poudarja, da si 
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mora raziskovalec prizadevati, da vzpostavi s člani skupine, ki jih bo opazoval, čim pristnejši 

in zaupanja vreden odnos, saj medosebni odnosi pomembno vplivajo na celoten potek 

raziskovanja (prav tam). Opazovanje sem še podkrepila z video posnetki in nalogami, ki so jih 

rešili otroci. Ob prehodnem dovoljenju staršev in šole sem otroke med delavnico tudi 

snemala. Staršem in vodstvu šole sem predstavila namen snemanja in jim zagotovila, da bodo 

posnetki služili zgolj analiziranju delavnice ter bodo ostali shranjeni pri meni. 

 

Sklop delavnic sem razdelila na štiri osnovna čustva – veselje, strah, žalost in jeza. Vsebine 

pravljic so vsebovale situacije, v katerih doživljamo eno izmed teh čustev. Delavnice so bile 

razdeljene na tri dele, in sicer uvodni, osrednji in sklepni del. Uvodni del je bil namenjen 

razbremenilnim igram, pripravi na poslušanje in pripovedovanje pravljice, sledil je osrednji 

del – pripovedovanje oz. branje pravljice, pogovor o pravljici in naloge. Poleg pogovora sem s 

pomočjo nalog in slikovnega gradiva raziskovala razumevanje, prepoznavanje in izražanje 

določenega čustva, ki je glavna tema pravljice, pri vsakem otroku posebej. Vsak otrok je na 

delavnici narisal, v katerih situacijah izraža temeljno čustvo, ki je bilo glavna tema pravljice. 

Na koncu vsake delavnice sem izvedla še kratke pogovore z vsakim otrokom, z namenom, da 

mi pojasnijo risbe situacij, v katerih določeno čustvo doživljajo. Odgovore sem zapisala. V 

sklepnem delu smo se pogovarjali, evalvirali delavnico in namenili nekaj časa razbremenitvi. 

Podrobneje delavnice predstavim v nadaljevanju. 

 

Izvedene delavnice sem posnela in posnetke analizirala s pomočjo ocenjevalnih lestvic, ki 

sem jih izdelala na podlagi literature. Oblikovala sem jih na podlagi teoretičnih opredelitev o 

pripovedovanju pravljic avtorjev Bettelheima (1999), M. Kordigel Aberšek (2008) in J. 

Zipesa (2004). Na podlagi literature H. Smrtnik Vitulić (2007), Milivojevića (2008) in Papalie 

idr. (2003) sem oblikovala ocenjevalno lestvico za individualno opazovanje otrok. Torej je 

bila ena ocenjevalna lestvica namenjena opazovanju skupine med delavnico (Priloga 2), druga 

ocenjevalna lestvica pa opazovanju posameznega otroka na zgoraj navedenih področjih 

(Priloga 3). Uporabila sem dve 3-stopenjski ocenjevalni lestvici. Ocena 1 je pomenila, da 

postavka na ocenjevalni lestvici drži, ocena 2 je pomenila srednjo vrednost in ocena 3, da 

postavka ne drži. Ocenjevalni lestvici sta vsebovali različne postavke z opazovanih področij. 

Za ocenjevalna področja na lestvici za individualno opazovanje sem si zastavila – 

prepoznavanje, razumevanje in izražanje individualnih čustev. Ta ocenjevalna lestvica je 

vsebovala 8 postavk. Postavke so se nanašale na razpoloženje otroka pred delavnico, 

pozornost otroka med poslušanjem pravljice, prepoznavanje, izražanje in razumevanje 

temeljnih čustev. Slednje tri postavke sem ugotavljala tudi z nalogami, ki so jih otroci reševali 

po slišani pravljici. 

 

Ocenjevalno lestvico za opazovanje skupine sem oblikovala zaradi opazovanja dejavnikov, ki 

bi lahko ovirali nadaljnje delo v delavnici in vplivali na slabše razumevanje pravljice, s tem 

pa posledično nerazumevanje nalog, vezanih na prepoznavanje, izražanje in razumevanje 

čustev. Ocenjevalna lestvica za opazovanje skupine je vsebovala 4 postavke. Takšni dejavniki 

so razumevanje pravljice, kontakt med pripovedovalko in poslušalci tekom pripovedovanja ter 

razumevanje navodil za izvedbo nalog. 

 

 

 

 

 

  



 

37 
 

Tabela 2: Pregled pridobivanja podatkov 

 

12.2.1 Vsebina in potek delavnic 

 

Čeprav so si bile pravljice med seboj različne, sem pripravila podobne delavnice. Pomembno 

mi je bilo, da so pred začetkom pripovedovanja otroci sproščeni in pripravljeni sodelovati, 

zato sem izbrala razbremenile aktivnosti. Te aktivnosti so bile običajno hkrati spoznavne, z 

namenom, da si zapomnim njihova imena in jih bolje spoznam. Tudi v osrednjem delu se 

dejavnosti med seboj niso razlikovale, saj sem želela preveriti, katera čustva so otroci v 

pravljici prepoznali, kako razumejo temeljna čustva in jih znajo prenesti v njihova življenja. V 

zaključni fazi sem pustila prostor za evalvacijo. Izdelala sem loparčke z obrazi od veselega do 

žalostnega izraza (Priloga 5). Tako je vsak otrok dobil štiri loparčke, s katerimi so se lahko 

opredelili do delavnic. Poleg dvigovanja loparčkov so lahko zraven po vsaki delavnici izrazili 

še mnenje o delavnici. 

 

Vse štiri delavnice so torej potekale po naslednjih korakih (primer priprave na delavnico je v 

Prilogi 1): 

 

Uvodna aktivnost: 

V uvodu sem na vsaki delavnici pripravila sproščujočo aktivnost v obliki socialnih iger. 

Aktivnosti so bile namenjene medsebojnemu spoznavanju, gibanju in pripravi na poslušanje. 

Po uvodni aktivnosti smo se pripravili na poslušanje, tako da smo aktivirali dele telesa, s 

katerimi poslušamo in kateri deli telesa naj bodo med poslušanjem aktivni z namenom, da se 

umirijo in pripravijo na poslušanje pravljice. Otroke sem povabila, da se udobno namestijo. 

 

 

Dejavnost Časovni okvir Opombe 

Predstavitev namena 

delavnic in raziskave 

staršem, pridobitev soglasij. 

Torek, 30. 1. 2018 (16.00–16.30) 

Soglasje 

vodstva šole in 

učiteljic sem 

pridobila že 

prej, in sicer po 

ustnem 

dogovoru. 

Intervju z Učiteljico 1  Petek, 23. 3. 2018 (14.30–15.45)  

Intervju z Učiteljico 2 Ponedeljek, 26. 3. 2018 (od 12.30–13.00)  

Intervju z Učiteljico 3 Ponedeljek, 26. 3. 2018 (14.00–14.45)   

Prisotnost v razredu Torek, 27. 3. 2017 (11.30–12.15)  

Intervju z Učiteljico 4 Torek, 3. 4. 2018 (12.40–13.10)  

Prisotnost v razredu s 

kamero 
Torek, 3. 4. 2018 (11.30–12.30)  

Izvedba 1. delavnice 

(Veselje) 
Torek, 10. 4. 2018 (7.45–8.30) 

Prisotnih 23 

otrok 

Izvedba 2. delavnice (Strah) Torek, 17. 4. 2018 (7.45–8.30) 
Prisotnih 23 

otrok 

Izvedba 3. delavnice 

(Žalost) 
Torek, 24. 4. 2018 (7.45–8.30) 

Prisotnih 22 

otrok 

Izvedba 4. delavnice (Jeza) 

in evalvacija vseh delavnic 

z otroki 

Torek, 9. 5. 2018  (7.45–8.40) 
Prisotnih 22 

otrok  
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Osrednja aktivnost: 

Otrokom sem najprej predstavila zunanjost knjige, povedala naslov in avtorja. Potem sem 

začela s pripovedovanjem. Pripovedovala sem večinoma prosto, zraven pa sem vseeno imela 

knjigo, da sem si lahko z njo pomagala, če se mi je zataknilo. Med pripovedovanjem sem se 

poskušala čim bolj vživeti v pravljico s spreminjanjem tona in barve glasu. Poskušala sem 

vzdrževati očesni kontakt z učenci in ohranjati njihovo pozornost. Skladno z mojim 

pripovedovanjem je učiteljica, prisotna na delavnici, prezentirala ilustracije knjig. Po prebrani 

pravljici smo skupaj z učenci izpostavili glavne dogodke in osebe. Tako sem preverila 

razumevanje prebranega. Nato so otroci dobili liste z nalogami. Prva naloga je bila, da 

prepoznajo čustva v pravljici. Naslednja naloga je od njih zahtevala, da pokažejo, kako 

izrazijo določeno čustvo, ki je bilo tema delavnice. Zadnja naloga pa je bila, da 

narišejo/napišejo situacijo, v kateri izražajo temeljna čustva. To nalogo so mi razložili tudi v 

kratkih pogovorih. Njihovo razlago sem zapisala na risbo. Pri tem sta mi pomagali učiteljici, 

ki sta bili prisotni na delavnici. 

 

Sklepna aktivnost: 

Sledila je še zaključna aktivnost, ki je bila namenjena sprostitvi, razbremenitvi otrok in 

doživljanju ugodja. Uro smo zaključili z evalvacijo. Vsak otrok je dobil komplet z loparčkom 

na kontinuumu zelo nasmejanega obraza do obraza, ki je zelo slabe volje. Naloga otrok je 

bila, da izberejo obraz, ki ponazarja njihovo doživljanje delavnice. 

 

12.2.2  Izbor pravljic 

 

Iskala sem med sodobnimi umetnimi pravljicami. Pravljice sem izbirala glede na njihovo 

vsebino in glavno temo. Pogoj je bil, da je v njeni vsebini v ospredju doživljanje enega izmed 

temeljnih čustev. Situacija, v kateri je lik doživel to čustvo, je morala ustrezati opredelitvi 

tega čustva. Pravljice sem izbirala tudi glede na dolžino pripovedovanja, saj sem na prvi 

delavnici želela krajše besedilo, da sem lahko nekoliko več časa namenila spoznavanju in 

uvodnim aktivnostim. Podobno sem izbrala tudi zadnjo pravljico, saj nisem želela, da je 

predolga, sicer ne bi imela časa za evalvacijo sklopa vseh delavnic. Tudi drugi dve pravljici 

nista smeli biti predolgi in prezahtevni, da so otroci lahko ohranili pozornost. Pri izboru sem 

bila pozorna tudi na sporočilno vrednost pravljice. Za delavnice sem izbrala spodaj navedene 

pravljice. 
 

Delavnica o veselju: Vir: Bingham, J. (2007). Vsak je kdaj … srečen. Murska sobota: 

Pomurska založba. 

 

Opis vsebine: Iz knjige sem izbrala zgodbici dveh otrok – Lare in Jana. Najprej sem 

pripovedovala Larino zgodbico. Deklica se je pripravljala na praznovanje svojega rojstnega 

dne. V zgodbici govori o veselju, ki ga je doživljala tekom teh priprav in na koncu, ko je 

imela zabavo. Sledil je premor. Potem sem pripovedovala Janovo zgodbo. Janu so starši 

pripravili presenečenje. Z družino so se odpeljali na morje. Jan opisuje, kako je doživel ta dan. 

 

Delavnica o strahu: Vir: Wenniger, B. (2008). Bavbav. Ljubljana: Založba Kres. 

 

Opis vsebine: Pravljica govori o deklici Iki, ki se je bala Bavbavov. Slednji so prilezli iz 

svojih skrivališč, ko sta Ikina mami in očka ugasnila luč v njeni sobi. Takrat so ti Bavbavi 

začeli Iko strašiti. Skrivali so se pod posteljo, za omaro, na stolu in za vrati. Nekega dne pa se 

na Ikino posteljo prikrade mali Bavbav. Ta Iki pove bavbavsko zarotititev in skupaj preženeta 

vse velikanske Bavbave, ki se potikajo po njeni sobi. Ika sedaj lahko mirna zaspi.  
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Delavnica o žalosti: Vir: Weitze, M. (1999). Zakaj je bil rožnati slonček žalosten in kako je 

spet postal srečen. Ljubljana: Slovenska knjiga. 

 

Opis vsebine: Rožnati slonček Beni ima najboljšega prijatelja Fredija. Nekega dne pa se 

Fredijeva družina odseli in prijatelja se morata ločiti. Rožnati slonček je zelo žalosten, tako 

žalosten, da se niti igrati noče več. Na srečo mu sova Modrijanka dobro svetuje in rožnati 

slonček je spet srečen. 

 

Delavnica o jezi: Vir: Theobald, J. (2012). Mirko se razjezi. Ljubljana: Založba Alica. 

 

Opis vsebine: Nekega čudovitega jutra ovčka Metka poje jabolko, ki si ga je oven Mirko tako 

želel. Mirko postane jezen. Pravzaprav tako jezen, da začne razgrajati po travniku. Naenkrat 

pa se tla na travniku odpro in Mirko pade v jamo. Čisto sam je in nihče ne sliši njegovih 

klicev na pomoč. K sreči ga najde Metka, ki Mirka pomiri in spravi iz jame. 

 

12.2.3. Opis nalog 

 

Na vsaki delavnici so po prebrani pravljici sledile iste naloge (Priloga 6). S prvo nalogo sem s 

pomočjo slikovnega gradiva poskušala ugotoviti, katera čustva so otroci prepoznali v 

pravljici. Na listu so morali obkrožiti sličico obrazka, ki je prikazoval določeno temeljno 

čustvo, za katerega so otroci menili, da ga je junak v pravljici tudi doživljal. Lahko so 

obkrožili več sličic. Na vsaki delavnici sem uporabila iste obrazke. Prikazovali so veselje, 

strah, jezo in žalost. T. Kodele in N. Mešl (2013) navajata, da je slikovno podporno gradivo 

podpora otroku, da izrazi svoje mnenje in da se sliši njegov glas. S slikovnim gradivom lahko 

raziščemo počutje otrok in mladostnikov, razumevanje posameznih pojavov, učne snovi, 

učenčeve vire, težave, skrbi, želje, sanje in strinjanje oz. nestrinjanje. Avtorici navajata, da 

uporabljata slikovno podporno gradivo z namenom, da se vključi tudi tiste otroke, ki težje 

ubesedijo svoje mnenje, stališče, skrbi ipd. (prav tam). V svojem magistrskem delu sem 

slikovno gradivo uporabila zaradi razvojne stopnje otrok. Namreč otroci v 1. razredu nekoliko 

težje ubesedijo pojave, čustva in doživljanje, zato sem uporabila slikovno gradivo – obrazke s 

čustvi, saj sem presodila, da bodo čustva lažje prepoznali po sličicah, kot pa jih opisali z 

besedami.  

 

Naslednja naloga, ki je sledila, je bila namenjena raziskovanju izražanja čustev. Zanimalo me 

je, kako otroci izrazijo/odigrajo čustvo, ki je bilo glavna tema pravljice. Pri tem sem se 

navezala na pravljico in jih spomnila, katero čustvo je doživljal glavni lik. Nato pa sem jih 

pozvala, naj mi pokažejo, kako izgledajo, ko so doživljali eno izmed temeljnih čustev. Potem 

so otroci to situacijo tudi prikazali. 

 

Z zadnjo nalogo, ki so jo morali otroci opraviti, sem želela ugotoviti, ali prepoznajo situacije, 

v katerih doživljajo temeljna čustva v njihovem vsakdanjem življenju. Prav tako sem s tem 

preverjala, ali razumejo temeljna čustva oziroma ali so navedli situacijo, ki ustreza opredelitvi 

čustva, ki je bilo tema delavnice. Njihova naloga je torej bila, da narišejo, kdaj doživljajo 

določeno temeljno čustvo. Ko so končali z risanjem, so mi razložili, kaj so narisali. Razlago 

sem zapisala na risbico. Pri tem sta mi pomagali tudi učiteljici, ki sta bili prisotni na 

delavnicah. Včasih so otroci kar sami zapisali situacijo, v kateri doživljajo eno izmed 

temeljnih čustev. To sem dovolila, če niso želeli situacije narisati in so jo znali ubesediti. 
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12.3  POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Intervjuje sem na podlagi posnetkov prepisala. Nato sem transkripcije kodirala in analizirala s 

kvalitativno vsebinsko analizo – odprto kodiranje.  

 

Vsak prepis intervjuja sem razvrstila v svojo tabelo. Po večkratnem branju zbranega materiala 

sem podčrtala najpomembnejše podatke in določila kode 1. reda. V naslednjem koraku sem 

kode smiselno združila in določila kategorije (primer kodiranja v Prilogi 8). Ker moje 

intervjuvanke niso dajale enakih odgovorov, se vse kategorije ne pojavljajo pri vseh. S 

pomočjo analize intervjujev sem odgovorila na prva tri raziskovalna vprašanja. 

 

Dobila sem spodaj navedene kategorije: 

 

- Medpredmetno povezovanje 

- Spoznavanje umetnostnega besedila 

- Sledenje predpisanemu učnemu načrtu 

- Razumevanje vedenja ljudi 

- Sposobnost kritičnega mišljenja 

- Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja 

- Učenje o čustvih 

- Reakcija otrok na pravljico 

- Učenje socialnih veščin 

- Učenje vrlin in vrednot 

- Spodbujanje ustvarjalnosti 

- Učinek pravljic 

 

Podatke drugega dela raziskave, pridobljene s pomočjo štirih delavnic, sem prav tako obdelala 

s pomočjo kvalitativne analize. S pomočjo video posnetkov, nalog, ki so jih otroci opravili 

med delavnico, in kratkih pogovorov z otroki po delavnici sem analizirala posamezne 

kategorije. Te kategorije so prepoznavanje čustev, razumevanje čustev in izražanje čustev pri 

vsakem izmed otrok. Kot pravita Engel in Schutz (2005, v Vogrinc, 2008), lahko 

videoposnetek ponuja povsem drugačno analizo in pritegne pozornost na posamezne dele 

opazovanja, ki bi jih sicer lahko spregledali. Ocenjevalna lestvica, ki sem jo oblikovala na 

podlagi literature, mi je bila v pomoč pri oceni izraženosti določenega opazovalnega področja. 

Najprej sem na podlagi posnetka s pomočjo ocenjevalne lestvice analizirala posameznega 

otroka v razredu. Pregledala sem tudi naloge, izpolnjene na listu. Analize spremljanja 

posameznega otroka sem združila v tabelo (v Prilogi 8 je primer analize čustva veselja), ki 

sem jo pretvorila v skupno tabelo za vsako opazovano področje, predstavljeno v magistrskem 

delu. V teh tabelah sem podobno rešene naloge otrok združila v kategorije, zraven pa zapisala, 

pri koliko otrocih se je odgovor pojavil. Podatki, ki sem jih pridobila s pomočjo ocenjevalne 

lestvice za opazovanje vedenja otrok med delavnico, so mi služili kot pregled na dogajanje 

med delavnico. S tem sem lahko določila morebitne ovire, motnje pri izvajanju delavnic in 

pridobivanja podatkov ter zagotovila večjo veljavnost in zanesljivost podatkov. 

 

13 REZULATI IN INTERPRETACIJA 

 

Rezultate raziskovanja in hkratno interpretacijo rezultatov navajam kot odgovore na 

raziskovalna vprašanja v obliki kategorij. V Prilogi 7 se nahaja tabela z vsemi kategorijami in 

s kodami 1. reda, ki sodijo pod posamezno kategorijo. Če se kategorija v intervjuju s 

posamično učiteljico ni pojavila, je to označeno s kratkimi diagonalnimi črtami. V oklepajih 
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so zajete frekvence odgovorov. Zaradi preglednosti in lažje utemeljitve sem vsebinsko 

povezane kategorije združila pod posamezno raziskovalno vprašanje. Pod posameznim 

raziskovalnim vprašanjem se nahaja tudi tabela s kategorijami in kodami 1. reda, katerih 

interpretacijo podam v nadaljevanju podpoglavja. Pri tem se nekatere kategorije pojavljajo pri 

več raziskovalnih vprašanjih, saj so učiteljice navedle podobne odgovore pri ciljih uporabe 

pravljic kot tudi pri vlogi pravljic. Teme v intervjujih se prepletajo. Končne ugotovitve sem 

zajela v skupni utemeljeni teoriji, jih povezala s teoretičnimi izhodišči in odgovorila na 

raziskovalna vprašanja. 

 

13.1 RV1: S KAKŠNIMI CILJI UČITELJICE UPORABLJAJO PRAVLJICE? 

 

V tem poglavju bom odgovorila na 1. raziskovalno vprašanje preko naslednjih kategorij: 

- Sledenje predpisanemu učnemu načrtu  

- Medpredmetno povezovanje 

- Spoznavanje umetnostnega besedila 

- Učenje socialnih veščin 

- Učenje vrlin in vrednot 

- Razumevanje vedenja 

- Spodbujanje govorno jezikovnega razvoja 

- Učinek pravljic 
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Tabela 3: Cilji uporabe pravljic 
Kategorija  Kode 1. Reda 

 Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 

Sledenje 

predpisanemu 

učnemu načrtu 

- Uporaba 

pravljic, 

skladno z 

učnim 

načrtom. 

- Uporaba 

pravljic, 

skladno z 

učnim 

načrtom. 

/////////////////// - Uporaba 

pravljic, 

skladno z 

učnim 

načrtom. 

Medpredmetno 

povezovanje 
- Povezovanje z 

drugimi 

učnimi 

vsebinami (2). 

- Povezovanje 

z drugimi 

učnimi 

vsebinami. 

- Povezovanje 

z drugimi 

učnimi 

vsebinami. 

- Povezovanje 

z drugimi 

učnimi 

vsebinami. 

Spoznavanje 

umetnostnega 

besedila 

- Spoznavanje 

vrst 

književnih del. 

-  Spoznavanje 

značilnosti 

književnih del. 

///////////////// - Spoznavanje 

značilnosti 

književnih 

del. 

Učenje socialnih 

veščin 
- Učenje o 

različnosti, 

- presojanje 

socialnih 

situacij, 

- razvijanje  

empatije. 

 

- Učenje o 

različnosti, 

- presojanje 

socialnih 

situacij, 

- razvijanje  

empatije. 

- Presojanje 

socialnih 

situacij. 

- Učenje o 

različnostih, 

- razvijanje  

empatije. 

Učenje vrlin in 

vrednot 

/////////////////// - Učenje o 

vrednotah. 

- Učenje o 

vrednotah. 

- Učenje o 

vrednotah. 

Razumevanje 

vedenja 
- Razumevanje 

ravnanja in 

značilnosti 

književnih 

likov. 

-  Razumevanje 

ravnanja in 

značilnosti 

književnih 

likov. 

////////////////// ///////////////////// 

Spodbujanje 

govorno – 

jezikovnega 

razvoja 

//////////////////// - Širjenje 

otrokovega 

besedišča. 

 

/////////////////// ///////////////////// 

Učinek pravljic Sproščanje in 

umirjanje otrok. 

Sproščanje in 

umirjanje otrok. 

///////////////// ///////////////////// 

 

Sledenje predpisanemu učnemu načrtu 

 

V šolskem prostoru ima učni načrt velik pomen za posamezen predmet. To je razvidno tudi iz 

odgovorov učiteljic glede ciljev pri uporabi pravljic. Tri od štirih intervjuvank so izpostavile 

uporabo pravljice, skladno z učnim načrtom za 1. triado in s cilji, ki so opredeljeni v njem. 

Podale so podobne odgovore. Učiteljica 2 je pojasnila, da se za uporabo pravljice pri pouku 

odloči glede na cilje, ki so opredeljeni v učnem načrtu in letno pripravo.  

 

Cilji, povezani s pravljico, ki so opredeljeni v učnem načrtu za 1. triado, avtorjev Pozanič 

Jezeršek idr. (2011) pri pouku slovenščine, so spoznavanje in opazovanje med svetom, ki ga 

otroci živijo, in domišljijskim svetom v književnem besedilu, prepoznavanje značilnosti 

pravljice, razvijanje možnosti predstavljanja, vživljanja v osebo, razumevanje vedenja 

književnih oseb in razumevanje književnega prostora in časa. Prav tako se cilji v učnem 

načrtu dotaknejo razumevanja pravljic, sledenje dogodkov v njej in obnavljanje slišanega 

(prav tam). Nekaj od teh ciljev so učiteljice posamično izpostavile. Opišem jih pri drugih 

kategorijah. 
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Tudi pri Učiteljici 4 je uporaba pravljice pri pouku povezana z učnim načrtom in s standardi 

znanj pri posameznih predmetih. Vsebino pravljice izbere na podlagi tega. Omenja pa tudi 

enega izmed ciljev, ki so navedeni v učnem načrtu. »Za pravljico se odločim glede na vsebino 

pravljice in glede na standarde pri posameznih predmetih, se pravi gledam tudi, da je oboje 

povezano, da bodo učenci znali določene stvari o pravljici, tudi recimo njene značilnosti.« 

Podobno je dejala tudi Učiteljica 1, saj je tudi ona omenila, da je pri njej uporaba pravljic 

skladna z učnim načrtom. Samo Učiteljica 3 v intervjuju ni omenila, da se za pravljico odloči 

v povezavi z učnim načrtom. 

 

Medpredmetno povezovanje 
 

Pravljice vsebujejo elemente, ki so otrokom razumljivi in prek katerih se otrok vzgaja ter 

izobražuje. Intervjuvanke so poudarile univerzalnost pravljice. Povedale so, da se pri uporabi 

le-te navežejo še na druge šolske predmete. Največkrat so omenile slovenščino, likovno 

vzgojo in spoznavanje okolja. Učiteljica 3 je dejala: »… uporabim jo pri različnih predmetih, 

slovenščina, likovna. Večkrat se potem vrnem na to pravljico in navežem stvar nanjo, 

spomnim jih, kaj je ta pa ta rekel, kaj je naredil.« Prav tako je Učiteljica 1 poudarila 

uporabnost pravljice, saj meni, da so lahko te uporabne prav pri vseh šolskih predmetih in se 

lahko nanjo nasloni pri vsaki vsebini in dejavnosti. P. Rutar (2008) pravi, da pravljica 

nagovarja vse dele otrokove osebnosti na način, ki ga razume. Pravljica otroka vzgaja in ga 

poučuje, njegovi domišljiji daje nove razsežnosti (prav tam). Zlasti so moje sogovornice 

poudarile povezovanje z likovno in glasbeno umetnostjo. Dve od štirih intervjuvank pravljice 

povezujeta tudi z likovno dejavnostjo, kot npr. risanje, slikanje. Učiteljica 1 le-to navezuje 

tudi na učne vsebine pri glasbeni vzgoji. »Ruske pravljice in ruska klasična glasba se zelo 

prekrivata in se ju da zelo dobro povezati. Recimo Hrestač, jaz jim dam podlago, oni pa 

igrajo na inštrumente in nastane cel orkester. To je izjemno doživetje.« Medtem ko Učiteljica 

4 uporablja pravljice tudi kot uvod v uro in kot motivacijsko sredstvo za nadaljnjo 

spoznavanje snovi. Največkrat to stori pri spoznavanju okolja in pri glasbeni umetnosti. 

»Včasih uporabim kot motivacijsko sredstvo, da jim snov približam. Največkrat to storim pri 

spoznavanju okolja. Tam povežem s kakšnimi ekološkimi temami. Pa tudi pri glasbeni vzgoji 

večkrat s klasično glasbo.« Učiteljica 2 se prav tako pravljic poslužuje pri spoznavanju okolja, 

vendar jo največkrat uporabi pri uri slovenščine. Pojasnila je, da je to skladno z učnim 

načrtom. Iz tega lahko sklepam, da se moje sogovornice poslužujejo pravljic s ciljem, da 

povežejo posamezne učne vsebine med predmeti in da učno snov otrokom približajo skozi le-

to. Nekatere s pravljico povežejo ostale umetnosti. Te jim služijo kot iztočnica za nadaljnje 

ustvarjanje, saj jo uporabijo kot uvod v učno uro ali kot motivacijsko sredstvo.  

 

Spoznavanje umetnostnega besedila 

 

Eden izmed ciljev, ki so ga moje sogovornice navedle iz učnega načrta, je bilo spoznavanje 

značilnosti umetnostnega besedila. Slednji cilj so izpostavile tri od štirih učiteljic. Učiteljica 4 

je omenila, da otrokom poskuša pri urah slovenščine, ko obravnavajo pravljice, predstaviti 

tudi značilnosti le-teh in jim prikazati, da so si pravljice med seboj podobne. »Občasno se pri 

urah spomnimo tudi na značilnosti pravljice, kot na primer pravljični začetek, konec, 

pravljična števila, dobro premaga zlo, in še kaj /…/. Omenimo seveda tudi pisatelja in 

ilustratorja.« Kot lahko sklepam iz intervjujev mojih sogovornic je cilj uporabe pravljice tudi 

ta, da se otroci spoznajo z umetnostnim besedilom. Avtorji Pozanič Jezeršek idr. (2011) v 

Učnem načrtu (2011) opredeljujejo, da morajo otroci ob koncu 1. triade prepoznati prvine 

pravljice. To so značilen začetek in konec, pripovedovalni ton in preteklik. Prepoznati morajo 

tudi za pravljico značilne književne osebe, pravljično dogajanje, nedoločnost časa in kraja 
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(prav tam). Učiteljica 2 je povedala, da pravljico uporablja s ciljem, da si otroci pridobijo 

literarnoteoretična in literarnozgodovinska znanja. Pravi, da pri urah ob uporabi pravljice 

določajo značilnosti posameznih vrst književnosti, spoznavajo se s posameznimi književnimi 

deli in z umetnostnimi besedili. Učiteljica 1 je izpostavila, da se otroci pri uvodni uri v 

jutranjem krogu spoznavajo z vrstami pravljic in drugih vrst umetnostnih besedil. Sama se 

trudi, da vsako leto izbere eno izmed vrst pravljic ali umetnostnih besedil in jih predstavi 

otrokom tekom šolskega leta. »Drugače pa se razlikuje od leta, letos recimo postavljam v 

ospredje ljudsko izročilo, tako da imamo v jutranjem krogu veliko ljudskih pravljic, izštevank, 

ugank, rim ipd. Vsako leto si izberem nekaj in tisto imamo potem v jutranjem krogu.« M. 

Kordigel Aberšek (2008) navaja, da sta pravljica in otroška poezija literarni zvrsti, ki sta že od 

nekdaj najbolj primerni za otroke. Otroci se spoznavajo s pravljicami, ki so jih poslušali že 

njihovi starši in stari starši. S spoznavanjem največjih mladinskih del v slovenski in svetovni 

literaturi pripomoremo k multikulturni vzgoji otrok in k procesu učenja o kulturi (prav tam). 

Učiteljica 1 torej poskuša učencem predstaviti čim bolj raznolike pravljice, da spoznajo čim 

več vrst umetnostnih besedil. Učiteljica 3 ni postavila v ospredje, da bi pravljice uporabila z 

namenom, da spoznajo umetnostno besedilo. Tri od štirih učiteljic torej pravljice uporabijo 

tudi s ciljem, da se otroci spoznajo s to vrsto književnega dela in se učijo njenih značilnosti, 

kar je, kot sem že navedla, tudi skladno z učnim načrtom. 

 

Učenje socialnih veščin 

 

V intervjujih so sogovornice izpostavile, da uporabljajo pravljice s ciljem, da se otroci naučijo 

tudi nekaterih socialnih veščin. Učiteljice 1, 2 in 4 so navedle, da se ob njih z otroki 

pogovarjajo o različnostih in sprejemanju le-teh. Zlasti Učiteljica 2 je poudarila, da je 

pravljica odlično sredstvo, da se otroci vživijo v pravljične junake in doživijo drugačen svet. 

Povedala je, da le-te uporablja z namenom, da se otroci vživijo v druge like, za poosebljanje 

in razumevanje stališča drugega. Brown (1996, v Marjanovič Umek idr., 2002) navaja, da je 

na področju čustvenega in socialnega razvoja vpliv otroške literature prepoznaven predvsem 

pri razvoju empatije, predstavitvi perspektiv drugih, razširitvi in razvoju domišljije, 

ugotavljanju in razumevanju medsebojnih odnosov, razumevanju različnih kulturnih tradicij 

ipd. 

 

Prav tako se učiteljice poslužujejo pravljice, da jim razložijo in otroke naučijo presojati 

določene socialne situacije. Tako je Učiteljica 1 povedala, da uporablja pravljice, da se z 

otroki pogovori o njihovi varnosti. Pojasni jim na primeru pravljice Rdeča kapica, in sicer, 

kdaj se je primerno pogovarjati s tujci, kdaj ne in kakšne so lahko posledice. Tudi Učiteljica 4 

jim preko nje razloži o varnosti do tujcev. Pojasni jim, kako naj se otroci obnašajo do 

neznancev. Medtem ko Učiteljica 3 pozove otroke, naj poiščejo dogodke, v katerih so po 

njihovem mnenju pravljični junaki ravnali narobe in na takšen način uči presojanja socialnih 

situacij. »/…/ izberejo en dogodek, ki ni bil v redu in je pomemben, potem se skupaj 

pogovorimo o njem, kaj se je dogajalo in iščemo rešitve, kako bi drugače ravnali. Včasih ta 

dogodek tudi narišejo, da vsak sam izbere, kaj se njemu zdi, da ni bilo prav.« Podobno je 

razmišljala Učiteljica 1, ki je povedala, da uporabi pravljice, da se otroci naučijo presoditi 

ravnanje v neki situaciji in premisliti, kaj lahko v tej situaciji naredijo. Dodala je še, da jih 

tako nauči reševanja problemov. Zipes (2013) meni, da pravljice učijo, kar nas obdaja na 

svetu. Le-te se začnejo s konflikti, ki zaznamuje tudi naše življenje. Vsi se moramo prilagajati 

drugim ljudem in naučiti, kako bomo preko komuniciranja zadovoljili nasprotujoče želje in 

nagone. V njih se lahko takšnih stvari naučimo (prav tam). Učiteljice 1, 2 in 4 so še poudarile 

uporabo pravljic s ciljem, da se otroci vživljajo v like, da se učijo empatije in doživljajo 

situacije skupaj s pravljičnimi liki. Tako lahko izkusijo, kako je biti v njihovi koži. Z rezultati 
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pri kategoriji Učenje socialnih veščin nadaljujem pri drugem raziskovalnem vprašanju – vloga 

pravljic za otroke po mnenju učiteljic. 

 

Učenje vrlin in vrednot 

 

Učiteljica 2 je povedala, da se pri svojem delu pravljic poslužuje s ciljem, da se njeni učenci 

preko nje naučijo določenih vrednot. Meni, da lahko s pravljico približa učencem vrednote, ki 

so pomembne za njihov razvoj. Jamnik (1997) poudarja, da pravljice otroke učijo etičnih 

načel, ki veljajo za sobivanje z drugimi bitji, in urejajo medosebne odnose (prav tam). Svoj 

primer podajanja nauka preko pravljice je podala tudi Učiteljica 3: »/…/ zdaj imamo recimo 

enega dečka, ki neprestano laže, ampak to res vse zanika. In sem ravno prej prebrala eno 

pravljico na to temo, kako ima laž kratke noge. Takšne stvari recimo se dajo preko pravljic 

odlično izpeljati.« Iz tega lahko sklepam, da tudi Učiteljica 3 s podobnim ciljem uporablja 

pravljice, torej za usvajanje vrednot. Podoben cilj uporabe pravljice ima tudi Učiteljica 4, ki je 

povedala, da jo uporabi kot vzgojni moment. Slednje je razložila takole: »/…/ da potegnejo 

ven iz pravljice sporočilo, o katerem razmišljajo in se iz njega naučijo, kako ravnati v 

življenju in ko jim želim sporočiti, kaj je pomembno v življenju.« Tudi Učiteljica 4 uporablja 

pravljice s ciljem učenja življenjskih vrednot in vrlin. To stori z naukom zgodbe. Učiteljica 1 

v pogovoru o ciljih ni omenila uporabe pravljic z namenom učenja življenjskih vrlin in 

vrednot. Od tu dalje kategorijo učenja življenjskih vrlin in vrednot uporabim pri interpretaciji 

rezultatov na drugo raziskovalno vprašanje – vloga pravljic za otroka po mnenju učiteljic. 

 

Razumevanje vedenja 

 

Učiteljica 1 je pri ciljih poudarila predvsem svoje osebne cilje. Meni, da je pomembno, da 

otroci razumejo vedenja določenih pravljičnih junakov in situacije, v katerih so se nahajali v 

zgodbi, saj oboje vpliva na ravnanje pravljičnih likov. Učiteljica 1 je povedala: »Da 

ocenjujejo ravnanje ljudi v nekih nepravilnih situacijah.  /.../ Oziroma ne vem, kako bi rekla. 

/…/ Ker v pravljici se takoj vidi, kdo je dober, kdo je slab, v življenju pa ni tako. /…/ 

Poskušamo se pogovoriti, zakaj je nekdo ratal hudoben, kaj ga je pripeljalo do tega.« 

Učiteljici 1 se zdi pomemben cilj, da otrokom razloži kontekst, v katerem so se pravljični liki 

nahajali in poskuša razložiti njihovo vedenje. Tudi Učiteljica 2 je izpostavila, da se pri urah, 

ko uporabijo pravljice, dotaknejo tudi značilnosti posameznih pravljičnih junakov in jih 

razložijo v povezavi z njihovim vedenjem. M. Nikolajeva (2013) pravi, da se preko 

fantazijskih likov v zgodbi in identifikacije z njimi otroci učijo razumeti, kaj se dogaja v 

glavah drugih ljudi, kakšne so njihove misli in drugačni pogledi (prav tam). Preostali dve 

učiteljici razumevanje vedenja pravljičnih junakov v povezavi s cilji uporabe pravljic nista 

omenjali.  

 

Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok 

 

Samo ena od učiteljic je omenila, da uporablja pravljice s ciljem spodbujanja govorno-

jezikovnega razvoja otrok. Učiteljica 2 je dejala, da se le-teh poslužuje s ciljem bogatenja 

besednega zaklada otrok. L. Knaflič (2009) zagovarja, da pripovedovanje, poslušanje in 

kasneje branje pravljic vpliva na govorno-jezikovni razvoj, kar vpliva na otrokov proces 

opismenjevanja. Poleg tega meni, da se otrok s poslušanjem branja knjig uči drugačnega 

načina izražanja (prav tam). Ostale učiteljice kot cilj uporabe pravljic niso navedle ničesar iz 

kategorije Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok. Z opisom rezultatov, ki se 

nanašajo na kodo 2. reda Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja otrok, nadaljujem pri 

drugem raziskovalnem vprašanju. 
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Učinek pravljic 

 

Ena izmed učiteljic je za cilj uporabe pravljic navedla sprostitev in umiritev otrok. Tubbs 

(2004) navaja, da je pomembno, da se otroci sproščajo, saj to deluje na boljše telesno počutje 

otrok, sprostijo napetost in ublažijo stres, pozitivno vpliva na sklepanje prijateljstev in 

izboljšanje socialnih veščin (prav tam). To pomeni, da pravljico uporabi takrat, ko želi, da se 

otroci umirijo. »Jaz jo največkrat na koncu, da se umirijo ali pa ko potrebujejo kakšen odmor, 

da se malo sprostijo, udobno namestijo in poslušajo.« Iz tega lahko sklepam, da je cilj 

uporabe pravljic Učiteljice 3 umiritev in sprostitev otrok. Učiteljica 1 je povedala podobno: 

»/…/ Drugače pa skoraj vsak dan jim v jutranjem krogu preberem pravljico, da se otroci 

umirijo, najprej se namestijo. S tem se pripravijo na dan.« Za razliko od Učiteljice 3 

Učiteljica 1 uporabi pravljico na začetku delovnega dneva. Medtem ko je Učiteljica 3 

povedala, da jo uporabi na koncu. Obe sta navedli isti cilj. Z opisom rezultatov se nanašamo 

na kodo 2. reda Učinek pravljic in nadaljujem pri naslednjem raziskovalnem vprašanju. 

 

Povzamem lahko, da so učiteljice najpogosteje navedle, da pravljice uporabljajo s ciljem 

medpredmetnega povezovanja in učenja socialnih veščin. Pravljice torej uporabijo, da 

povežejo posamezne učne vsebine med seboj. Tri učiteljice so navedle tudi cilje, ki so skladni 

z učnim načrtom. Konkretneje so navedle cilj iz učnega načrta, in sicer spoznavanje 

značilnosti umetnostnega besedila. Preostalih niso posebej izpostavljale. Navedle so tudi, da 

se pravljic poslužujejo s ciljem učenja vrlin in vrednot ter razumevanja vedenja. Slednja cilja 

sta navedli vsaj dve učiteljici. Cilj, ki ga je navedla samo ena učiteljica, je spodbujanje 

govorno-jezikovnega razvoja. Iz tega lahko sklepam, da učiteljice pravljice največkrat 

uporabljajo za cilje, ki so skladni z učnim načrtom in učno snovjo. Cilj, ki je najbližje 

področju čustvenega razvoja in so ga izpostavile učiteljice, je empatija, ki jo dosežejo s 

podoživljanjem pravljice. 

 

13.2  RV2: KAKŠNO VLOGO IMAJO PO MNENJU UČITELJIC PRAVLJICE PRI 

OTROKOVEM RAZVOJU? 

 

Na raziskovalno vprašanje o vlogi pravljic, glede na mnenja učiteljic, bom poskušala 

odgovoriti s sledečimi kategorijami: 

- Spodbujanje ustvarjalnosti 

- Učinek pravljic za otroka 

- Učenje vrlin in vrednot 

- Spodbujanje kritičnega mišljenja 

- Učenje socialnih veščin 

- Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja 

- Učenje čustev 
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Tabela 4: Vloga pravljic po mnenju učiteljic 
Kategorije  Kode 1. Reda 

 Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 

Spodbujanje 

ustvarjalnosti 

- Glasbeno 

poustvarjanje na 

podlagi pravljice, 

- spodbujanje 

likovnega 

izražanja, 

- dramsko 

poustvarjanje po 

pravljici. 

- Spodbujanje 

domišljije, 

- dramsko 

poustvarjanje po 

pravljici. 

- Spodbujanje 

likovnega 

izražanja po 

pravljici, 

- spodbujanje 

domišljije. 

- Spodbujanje 

ustvarjalnega 

mišljenja,  

- spodbujanje 

domišljije,  

- ustvarjanje po 

slišani pravljici. 

Učinek pravljic 

- Pomembnost 

pravljic za 

odraščanje. 

- Pomembnost za 

vživljanje v 

druge,  

- ohranjanje 

pozornosti otrok, 

- motivacija pri 

pouku. 

- Izobraževalna 

vrednost 

pravljice. 

- Vpliv na odnos 

med 

pripovedovalce

m in 

poslušalcem, 

- razvija občutek 

varnosti, 

- izobraževalna 

vrednost 

pravljice. 

Učenje vrlin in 

vrednot 

- Učenje iskanja 

rešitev, 

- razumevanje 

sporočila 

pravljice. 

- Učenje o 

vrednotah. 

- Razumevanje 

sporočila 

pravljice, 

- učenje o 

vrednotah. 

- Učenje 

družbenih 

pravil, 

- učenje o 

redu/neredu, 

- prenos situacij 

v vsakdanje 

življenje, 

- razumevanjesp

oročila zgodbe. 

Učenje kritičnega 

mišljenja 

 

- Učenje 

kritičnega 

mišljenja. 

- Izražanje svojega 

mnenja o 

slišanem. 

- Razmišljanje o 

slišanem. 

- Učenje 

kritičnega 

razmišljanja. 

Učenje socialnih 

veščin 

- Razvijanje 

altruizma, 

- razvijanje 

empatije, 

- presojanje 

socialnih situacij. 

- Razvijanje 

empatije. 

- Razvijanje 

empatije. 

- Presojanje 

ravnanja likov, 

- razvijanje 

empatije. 

Spodbujanje 

govorno - 

jezikovnega 

razvoja 

- Obnavljanje 

pravljice,  

- širjenje 

otrokovega 

besedišča, 

- spodbujanje 

pripovedovanja. 

- Razumevanje 

otrok o 

prebranem. 

/////////////////// 

- Obnavljanja 

zgodbe, 

- širjenje 

otrokovega 

besedišča, 

- razumevanje 

otrok o 

prebranem. 

Učenje čustev 

- Pogovor o 

čustvih, 

- prepoznavanje 

čustev, 

- vživljanje v 

čustva, 

- ponazoritev 

čustev v zgodbi. 

- Prepoznavanja 

čustev v zgodbi. 

- Prepoznavanje 

čustev v zgodbi. 

- Pogovor o 

čustvih, 

- prepoznavanje 

čustev v 

zgodbi, 

- vživljanje v 

čustva. 
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Spodbujanje ustvarjalnosti 

 

Učiteljice menijo, da pravljica krepi otrokovo domišljijo in ustvarjalnost, tako sama kot tudi 

aktivnosti, ki sledijo po branju le-te. Povedale so, da se aktivnosti vedno nanašajo nanjo. 

Večinoma so omenile aktivnosti, ki spodbujajo likovno izražanje otrok, kot npr. risanje, 

slikanje. Poleg teh dejavnosti se poslužujejo tudi besednega izražanja in dramske umetnosti. 

Pri vseh področjih so omenile, da hkrati krepijo tudi domišljijo otrok. Prepoznale so, da imajo 

pravljice pomembno vlogo pri spodbujanju domišljije. Učiteljica 4 je povedala: »Pravljice so 

most med realnim življenjem in otrokovo domišljijo, saj preko pravljice razvijajo svojo 

domišljijo, hkrati pa spoznavajo pravila realnega življenja …« Dodala je, da se ob pravljicah 

razvija otrokova domišljija, saj si otrok lahko ustvari povsem svoje podobe in si po svoje 

interpretira pravljico. Pomembne so tudi aktivnosti, ki sledijo, saj te omogočajo še dodatno 

refleksijo o pravljici. Učiteljici 4 se zdi pomembno, da sledijo aktivnosti. Povedala je, da 

uporablja likovne dejavnosti, ki dajejo otrokovi ustvarjalnosti prosto pot, kot tudi nekoliko 

bolj usmerjene. »Vedno sledi poustvarjanje, npr. risanje stripa po vsebini ali ustvarjanje, kjer 

učenci izhajajo čisto iz svoje domišljije ...« Izražanje po pravljici krepi tudi z vizualizacijami 

in s fantaziranjem. M. Kucler (2002) meni, da ima sposobnost vizualizacije in domišljije ob 

večkratnem podoživljanju pravljice pozitiven učinek na otrokovo kreativnost. Avtorica meni, 

da otrok ne potrebuje ilustracij, saj si sam po svoje ustvarja podobe o pravljici (prav tam). 

Učiteljica pri aktivnostih uporabi otrokovo domišljijo z dejavnostmi, kot so npr. »Predstavljaj 

si, da si najmočnejši fantek na svetu, kako bi uporabil svojo moč?« Po razmisleku otrok sledi 

likovno izražanje tega ali pripovedovanje. Tudi Učiteljica 3 uporabi aktivnosti, ki krepijo 

otrokovo domišljijo. Povedala je, da se po koncu branja pogovorijo o slišani pravljici. Potem 

si vsak izmed otrok izmisli svoj konec zgodbe, oziroma kako bi se zgodba še lahko zaključila. 

S pomočjo pravljice učiteljica spodbuja otrokovo domišljijo in kreativno izražanje. Obe 

učiteljici sta se strinjali, da imajo pravljice pomembno vlogo pri spodbujanju otrokove 

domišljije. 

 

Enako sta menili Učiteljici 1 in 2, ki izražanje po pravljici spodbujata večkrat z dramatizacijo 

slišanega. Tudi tako se lahko otroci prelevijo v nove like in jih glede na svoje videnje 

ustvarijo. Pravljica otrokom ponudi prostor za ustvarjanje. Učiteljici menita, da preko 

dramatizacije to bolj ponotranjijo. Učiteljica 1 je povedala: »Takoj vidim, če jim je bila 

pravljica všeč in potem uporabim še dramatizacijo. Zdi se mi pomembno, da potem pravljico 

tudi lažje razumejo in jo ponotranjijo, poleg tega pa še zraven uživajo in čisto vsak lahko 

pride do izraza, saj naredi vlogo po svoje.« Zipes (2004) vidi pomembno povezavo med 

dramsko igro in pravljico. Pravi, da pripovedovanje zgodb, v povezavi z dramsko igro, 

spodbuja razvoj empatije, saj otroci preizkušajo različne vloge in se poskušajo vživeti v 

pravljične junake. S tem se krepi razumevanje njihove različnosti od drugih ljudi. Otroci tako 

postopoma odkrivajo svoje talente in nadarjenosti, ki bi lahko z uporabo konvencionalnih 

pristopov poučevanja ostale neopažene (prav tam). Učiteljica 2 je poudarila še lastno 

interpretacijo, ki si jo otrok lahko ustvari. »Ko poslušajo pravljico, vstopijo v nov svet, ki si ga 

lahko ponekod po svoje predstavljajo /…/«. M. Kordigel Aberšek (2008) poudarja, da bi 

morale biti dejavnosti pri pouku književnosti usmerjenje v domišljijsko, čustveno in čutno 

procesiranje prebranega oziroma slišanega besedila. 

 

Učinek pravljic 

 

Vse moje sogovornice so poudarile pomembnost pravljic za otroke. Učiteljica 1 je poudarila, 

da bi zavedanja o pomembnosti pravljic morali učiti tudi starše že v zgodnjem otroštvu 

njihovih otrok. »Pravljice so zares zelo pomembne in mislim, da bi morali imeti starši že v 
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šoli za starše, se pravi to, kar imajo pred rojstvom otroka, predavanje o pomembnosti 

pravljic. Mi ga imamo na začetku šolanja. Menim, da je že prepozno.« Učiteljica je še 

povedala, da se ji zdijo pravljice temelj prve triade in so ključne za otrokov razvoj. Učiteljica 

2 je izpostavila še drug vidik pomembnosti teh za otroke. Z njimi otroci ohranjajo pozornost 

na pripovedovalcu in s tem krepijo svojo sposobnost koncentracije, kar je pomembna veščina 

za šolsko delo. Povedala je še, da se sama trudi vzdrževati pozornost pri vseh otrocih s 

pripovedovalnim tonom in z očesnim stikom. Tudi ona je poudarila sprostitev otrok ob 

pravljici. Povedala je, da se otroci ob njih sprostijo in jim samo prisluhnejo, za to pa ne 

potrebujejo predhodnega znanja. A. Goljevšček (1991) pravi, da pravljice otrokom ponujajo 

oddih od disciplinskega sveta, ki zanima bolj odrasle. Omogočajo mu potop v svet, ki mu daje 

užitek. V pravljičnem svetu je dovoljeno tisto, kar v realnem ni, kar je za otroka 

nepredstavljivo privlačno (prav tam). Podobno vlogo pravljic je našla Učiteljica 3. Meni, da te 

otroke sprostijo, tudi z vidika čustvenih procesov. »/…/ Se mi zdi, da se otroci sprostijo vseh 

napetosti, poslušajo, pozornost je na njej, no in na koncu začutijo tudi neko olajšanje, ker je 

konec srečen in si oddahnejo.« Učiteljica 3 je poudarila tudi katarzični učinek, ki ga ima 

pravljica. Medtem ko je Učiteljica 4 edina izmed intervjuvank, ki je dala v ospredje odnos, ki 

se oblikuje med poslušalcem in pripovedovalcem. Z. Zalokar Divjak (1998) pravi, da 

pravljica ne priznava le naše stiske in bolečine, pač pa tudi srečo. Ob prebiranju s starši otroci 

doživljajo občutek varnosti in ljubljenosti. Ob tem se namreč sproščajo občutki sreče in 

zadovoljstva (prav tam). Učiteljica 4 pa je povedala: »/…/ otrok ima možnost, da se 100 % 

posveti pripovedniku. Otrok v miru opazuje njegov obraz, mimiko, posluša barvo in intonacijo 

glasu, intenzivno občuti vsak telesni dotik in predvsem zadovolji svojo potrebo po biti z 

nekom, ki ga ima rad. Predvsem pomembno se mi zdi, da to doživljajo s starši.« Meni, da je 

tudi zadovoljitev potreb po varnosti, stiku in ljubezni pomemben vidik pri pripovedovanju 

pravljic. Izpostavila je, kaj se dogaja z otrokom ob poslušanju in kako lahko ta aktivnost 

vpliva na odnos med pripovedovalcem in poslušalcem. S tem pa je poudarila vlogo pravljic 

pri oblikovanju odnosa med poslušalcem in pripovedovalcem. M. Sunderland (2000) navaja, 

da je pravljica vstop v otrokov notranji svet. Otrok ob poslušanju zaznava empatijo, bolje 

začenja razumevati svoja čustva, mu zaupa težave in spozna, da ga nekdo razume in da je 

rešitev njegovih težav res mogoča (prav tam). 

 

Učiteljica 3 je postavila v ospredje izobraževalno vrednost pravljic. Po njenem mnenju le-te 

vplivajo na vse vrste inteligentnosti in so za otroke zelo poučne. Otroci se preko njih naučijo 

naukov, ki so pomembni za vse življenje. 

 

Učenje vrlin in vrednot 

 

Učiteljica 1 je izpostavila vlogo pravljic tudi v tem, da otroke učijo reševanja problemov, saj 

vidijo, kako so situacijo rešili pravljični junaki. S tem pa tudi spodbujajo učenje življenjskih 

vrlin, kot je sposobnost reševanja problemov. Poleg tega je dodala, da le-te otroke učijo 

pomembnih lekcij za življenje. Njihova sporočilna vrednost je po njenem mnenju nujna za 

otrokova ušesa. »Pozitivni učinki so po mojem tudi iskanje rešitev, da se znajdejo in ta 

sporočila, ki jih dobijo iz pravljic, npr. da je potrebno vztrajati do konca, da ne smeš obupati. 

To se kaže tudi kasneje v življenju, če imaš voljo in interes, je že več kot pol poti narejene in 

boš vztrajal do konca.« Učiteljičino prepričanje je, da so pravljice ključnega pomena pri 

učenju življenjskih vrednot in vrlin. J. Miličinski in S. Pogačnik-Toličič (1992) poudarjata, da 

otrok v njej spoznava posledice neprimernega, neustreznega ravnanja, zlasti konfliktnega in 

zapletenost položajev, v katerih se ljudje v življenju znajdejo oziroma nahajajo. Otrok spozna, 

da življenje ni lahko in da se mora za marsikatero dobrino truditi (prav tam). Učiteljica je še 
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poudarila: »… če ne spoznaš možnosti za to, kako se znajti v določeni situacijah, boš težko 

rastel.« Iz teh besed je razvidno, da učiteljica pripisuje pravljicam tudi veliko vzgojno vlogo. 

 

Učiteljica 2 je pripisala pravljicam pomembno vlogo pri reševanju otrokovih stisk in učenju 

vrednot. J. Miličinski in S. Pogačnik-Toličič (1992) pravita, da se otrok skozi njo sreča z 

določenimi vrednotami, kot so dobrota, pogum, krivica, sovraštvo, pravica, ljubezen itd. Ob 

srečanju s temi vrednotami v njej otrok razvija občutek za moralne vrednote, v zgodbi vidi, da 

je dobro vedno poplačano, slabo pa kaznovano. Pravljice mu tako posredujejo sporočilo, da je 

potrebno biti pošten in dober človek (prav tam).  

 

Učiteljica 4 je postavila v ospredje predvsem učenje družbenih pravil. Pravljice je za to 

poimenovala kot most med realnim in domišljijskim življenjem. Meni, da se otroci tudi preko 

njih učijo »pravil realnega življenja, katerega živimo, ko odrastemo«. Iz tega lahko sklepam, 

da učiteljica meni, da imajo pravljice poglavitno vlogo pri vzgajanju in tudi socializacijsko 

funkcijo, saj učijo norm in vrednot za nadaljnje življenje. L. Knaflič (2009) poudarja, da so 

pravljice učinkovit način za prenos kulturnih in družbenih vrednot na mlajše rodove. 

Učiteljica 4 poskuša med pravljico in vsakdanjim življenjem otrok vleči vzporednice. 

Povedala je, da po poslušani pravljici iščejo primere iz vsakdanjega življenja in tako izluščijo 

njeno sporočilnost. Podala je primer, kako učenci doživljajo pravljico o Muci Copatarici in 

njeno sporočilo o pospravljanju za seboj. Povedala je: » Zelo se učencev 1. razreda dotakne 

prva pravljica, ki jo preberem, Muca Copatarica. Z zanimanjem jo poslušajo, zavzeto 

obljubljajo in zatrjujejo, da bodo oni vedno pospravljali za seboj, po navadi imajo tudi za 

domačo nalogo, da tiste dni pazijo na to, da imajo pospravljene copatke in tudi druge stvari 

za seboj … to povedo tudi babicam, tetam … Drug drugega opominjajo v šoli.« Učiteljica 4 je 

s tem primerom prikazala vlogo pravljice pri učenju določenih vrednot z njihovo pomočjo. M. 

Kordigel Aberšek (2008) navaja, da se otroci poistovetijo s pravljičnimi liki, ko začutijo 

enakost med seboj, svojim življenjem in življenjem književne osebe. To je proces 

identifikacije s književnim likom. V procesu otroci ponotranjijo vedenjske vzorce, norme in 

vrednote (prav tam). Učiteljica 3 je prav tako omenila, da uporablja pravljice, da se otroci 

naučijo pomembnih življenjskih sporočil in razmislijo o svojem vedenju. Prav tako meni, da 

imajo pravljice veliko sporočilno vrednost, ki vpliva na otroke. Zato tudi ona meni, da imajo 

bistveno vlogo pri otrokovem odraščanju, saj jih učijo pomembnih življenjskih vrlin in 

vrednot.  

 

Učenje socialnih veščin 

 

Dve sogovornici od štirih sta pravljicam pripisali velik pomen in vlogo pri učenju socialnih 

veščin, saj sta poudarili doprinos pravljic k učenju empatije. Učiteljica 2 pravi, da je njihova 

vloga ravno v tem, da imajo otroci možnost podoživljanja in poosebljanja s pravljičnimi 

junaki. Veliko možnosti imajo, da doživijo in spoznajo drugačen svet. Preko poosebljanja in 

vživljanja v druge osebe lahko otroci spoznajo različnosti med ljudmi. L. Marjanovič Umek 

(2001) pravi, da imajo pravljice pomembno vlogo pri razvoju empatije, razumevanju 

medosebnih odnosov, pri predstavitvi perspektiv drugih in pri spoznavanju različnih kulturnih 

vidikov drugih (prav tam). Tudi tu vidi Učiteljica 2 pomembno vlogo. »… na otroke vpliva 

pozitivno, saj imajo veliko možnosti doživljanja in dojemanja drugačnih svetov.« Učiteljica 1 

je prav tako navedla njihovo pomembnost pri vživljanju v druge in oblikovanju odnosov. 

Poudarila je, da pravljice otroke učijo empatije, altruizma, presojanja socialnih situacij in 

pravil obnašanja. S tem je izpostavila, kako pomembno vlogo imajo te pri oblikovanju 

socialnih veščin. Učiteljica 4 je še poudarila, da se veliko naučijo o vedenju in ravnanju preko 

presojanja obnašanja likov v njej. 
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Spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja 

 

Brown (1996, v Marjanovič Umek idr., 2002) poudarja pomembno vlogo otroške knjige pri 

govornem razvoju. Otroška knjiga razvija pri otroku večjo konkretizacijo in razlago 

abstraktnih pojmov, ga seznanja z različnimi jezikovnimi stili, vloga je vidna tudi pri 

spoprijemanju z besednjakom, dialogi in s slovnico (prav tam). Vloga otroške knjige je vidna 

tudi v razvoju akademskih spretnosti, kot sta branje in pisanje. Slednje potrjujejo avtorji in 

avtorice v več raziskavah (Brown 1999; Pellegrini, 1980; Pellegrini in Galda, 1993, v 

Marjanovič Umek, Fekonja, Lešnik Musek in Kranjc, 2002). Po mnenju učiteljic imajo 

pravljice tudi pomembno vlogo pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja otrok. Pri tem 

so izpostavile, da poslušanje oziroma kasneje branje širi otrokov besedni zaklad in bralno 

pismenost. Dve od učiteljic sta poudarili povezavo med branjem in pisanjem ter njun 

sorazmeren odnos, saj si z branjem oziroma s poslušanjem pravljic krepimo tudi zapisovalne 

sposobnosti in obratno. Učiteljica 4 meni, da z branjem pravljic vplivamo na otrokovo 

besedišče kot tudi sposobnost učenja črk. Povedala je: »… in krepimo določene sposobnosti 

ob poslušanju pravljice, recimo besedni zaklad, učenje črk, zapisovalne zmožnosti, 

kreativnost in še bi se kaj našlo.« L. Knaflič (2009) poudarja, da pripovedovanje, poslušanje 

in branje pravljic otroku pomaga, da se spozna s pisanim jezikom, ki je drugačen od ustnega. 

Med poslušanjem zgodbe se otrok uči, da je pomembno, kaj se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, 

komu se je zgodilo. Ob pripovedovanju spoznava, da se lahko zgodbo pove na različne načine 

in da z nizanjem dogodkov vpliva na privlačnost in napetost zgodbe. Branje otrokom je 

najpogosteje uporabljen način spoznavanja otroka s tiskano besedo in pismenostjo nasploh 

(prav tam). Podobno je njihovo vlogo pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja otrok 

omenila Učiteljica 2, ki je povedala: »Pomembne so tudi zaradi spodbujanja bralne 

pismenosti, besednega zaklada, naučijo se novih besed, mi na primer pri pouku večinoma 

izpostavimo in razložimo nove besede v pravljici.« Tudi V. Medved Udovič (2011) navaja, da 

je pripovedovanje zgodb pomembna dejavnost v obdobju porajajoče pismenosti, saj vpliva na 

nadaljnji razvoj otrokove pismenosti. Avtorica pripisuje velik pomen ravno slikanicam v 

predbralnem oziroma predpisalnem obdobju, saj so prvi stik otroka s knjigo (prav tam). Prav 

tako je podobno vlogo našla Učiteljica 1, ki je omenila, da so pravljice pomembne za širjenje 

otrokovega besedišča, saj se s tem učijo novih besed. Podobno kot Učiteljica 2 tudi ona ob 

branju teh razloži neznane besede ali pa to prepusti drugim otrokom, ki besede že poznajo. 

Učiteljica 3 je navedla nekoliko manj konkretna področja pomena pravljic pri spodbujanju 

otrokovega govorno-jezikovnega razvoja. Namreč omenila je, da pravljice vplivajo na 

otrokovo sposobnost branja in besednega izražanja, s tem pa krepijo govorno inteligentnost. 

 

Spodbujanje kritičnega mišljenja 

 

Učiteljica 1 je meni, da imajo pravljice pomembno vlogo pri spodbujanju kritičnega mišljenja. 

Navedla je: »Pravljice učijo kritičnega razmišljanja, razmišljanja, kaj je prav, kaj ni prav, 

argumentiranja, debatiranja, saj si lahko oblikujejo določeno mnenje o ravnanju določenih 

pravljičnih junakov, njegovih dejanj in ga zagovarjajo. Včasih pa so zelo kritični.« Iz citata je 

razvidno, kako vplivajo na kritično mišljenje otrok. Alastair (2012) poudarja pomen 

dvosmerne komunikacije med učiteljem in učencem pri pripovedovanju pravljic ter razvijanju 

kritičnega mišljenja. Avtor meni, da bi morali soustvariti prostor, kjer učenec razvija veščine 

poslušanja, komentiranja, podajanja kritik in podajanja mnenj za izboljšave. Učenci bi tako 

dobili priložnost za izražanje svojega mnenja, izražanje moralnih stališč ter socialno in 

čustveno opismenjevanje (prav tam). S pomočjo aktivnosti, ki sledijo po pravljici, lahko 

otroci izrazijo ravnanje pravljičnih junakov in ga tudi ocenijo. S tem izrazijo svoje mnenje o 

zgodbi. Vse učiteljice so omenile, da po prebrani pravljici sledijo aktivnosti ali pa dajo prostor 
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za otrokov razmislek o zgodbi. Aktivnosti, ki sledijo, so namenjene izražanju mnenj otrok in 

refleksiji o slišani pravljici. M. Kordigel Aberšek (2008) poudarja, da morajo učitelji 

posredovati besedilo, ki ga učenci potem interpretirajo na svojevrsten način. Pri tem so 

pomembne domišljijske predstave, kjer se aktualizira pomen besedila (prav tam). Učiteljica 4 

je omenila, da vidi vlogo pravljice tudi v tem, da se z otroki pogovarja o tabu temah. S tem 

želi otroke spodbuditi k razmisleku o temah, o katerih se s starši ne pogovarjajo toliko. 

Povedala je, da jim želi s pomočjo pravljic odpreti drugačne perspektive na nekatere teme. »S 

pomočjo pravljic lahko obravnavamo različne teme – tabuje, ki bi jih drugače težko razložili, 

npr. strah pred izgubo bližnjega, pred zobozdravnikom, o ločitvah in različne družbene teme.« 

Poudarila je še, da je potrebno biti pri obravnavi tovrstnih tem previden, saj so to, po njenem 

mnenju, občutljive stvari in jih predstaviti na učencem razumljiv način. 

 

Učenje čustev 

 

Učiteljice so velikokrat omenile, da se otroci s pomočjo pravljic učijo empatije in se vživljajo 

v druge. Ob tem se poleg učenja socialnih veščin učijo tudi čustev, saj prepoznavajo čustva v 

njej in če jim je ta blizu, jih tudi doživljajo. M. Nikolajeva (2013) pravi, da verbalne in 

vizualne podobe v pravljicah izražajo širok nabor čustev, na katere se bralec odziva. Pri 

poslušanju ali branju pravljic gre za dvosmeren proces, saj poslušalec projicira svoja lastna 

čustva na prikazane like, podobe likov pa mu pomagajo razumeti čustva v resničnem življenju 

(prav tam). Sogovornice so prepoznale vlogo pravljic tudi pri učenju čustev. Že samo njihovo 

pripovedovanje oziroma branje otroke uči čustev, saj je vsaka od intervjuvank omenila, da se 

je poskušala vživeti v like pravljičnih junakov in ob pripovedovanju z mimiko ali s telesom 

pokazala čustva, ki jih junaki doživljajo. Učiteljica 1 je npr. dejala: »Moje razlaganje je 

doživeto /.../ če je glavni junak žalosten, sem tudi jaz žalostna, če je nekaj napeto, počakam 

trenutek, če ga je strah, pokažem strah, skratka poskušam se vživeti.« Tako otroci tudi 

prepoznajo čustva v pravljici. Učiteljica 1 je povedala, da otroci doživljajo čustva skupaj z 

liki, saj so v pravljicah neprestano prisotna tudi čustva. Povedala je: »Vsaka pravljica ima nek 

zaplet – žalost in srečo na koncu. Vmes pa jezo, strah, kaj se bo zgodilo in otroci vsa ta čustva 

začutijo.« Podobno je opazila Učiteljica 2, ki je o prepoznavanju čustev v pravljici dejala: 

»Otroci se veselijo, sočustvujejo skupaj z liki in ob srečnem koncu pa doživljajo tudi oni 

srečo.« P. Rutar (2008) poudarja, da si lahko otrok pojasni čustva, ki se mu porajajo ob 

poslušanju, le če so ta uglašena z njegovimi čustvi, če priznava njegove težave in hkrati 

nakazuje rešitve problemov, ki ga težijo. Avtorica še navaja, da pravljica z enostavnimi in 

neposrednimi podobami pomaga otroku razumeti tudi bolj kompleksna, sestavljena čustva. 

Pomembno pa je, da se pripovedovalec po koncu pravljice pogovori z otrokom, naredi sklep 

in s tem mu da občutek varnosti, ki jo otrok ob njej z bolj čustveno vsebino potrebuje (prav 

tam). Tudi Učiteljica 4 je uporabila pravljice za pogovor o čustvih, predvsem žalosti in strahu. 

Povedala je, kako uporabi pravljico za tovrstne pogovore in prepoznala njeno vlogo pri učenju 

o čustvih. »Zdi se mi pomembno, da se pogovarjamo o nekoliko bolj čustvenih temah, a 

vendar biti moraš pazljiv, kako vpelješ sporočilnost, če je v razredu učenec, ki močno občuti 

tako čustvo, včasih kdo tudi zajoka, ali pove svojo izkušnjo in ga razbremeni.« Iz tega lahko 

sklepam, da učenci prepoznajo čustva, ki jih doživljajo pravljični junaki tudi v njihovem 

vsakdanjem življenju. Hkrati se učijo o čustvih in o njihovih lastnostih z njeno pomočjo. Z. 

Zalokar Divjak (2002) meni, da je pravljica za otroka zelo tolažilna. Ko je otrok žalosten, ga z 

njo potolažimo bolje kot z besedami, da se bo kmalu bolje počutil. Pravljice otroka na 

podzavesten način rešujejo notranjih stisk (prav tam). Učiteljica 3 je izpostavila njeno vlogo 

pri čustveni inteligentnosti, saj meni, da le-te vplivajo tudi na to področje. Učiteljice so torej 

povedale, da so čustva del pravljic in otroci jih prepoznavajo, doživljajo in povežejo s svojimi 

izkušnjami. S tem so učiteljice prikazale vlogo pravljic pri učenju o čustvih. 
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Učiteljice so poudarile različne vloge za otrokov razvoj. Najbolj enotne so, da imajo pravljice 

pomembno vlogo pri spodbujanju ustvarjalnosti, zlasti domišljije. Povedale so, da imajo te 

pomemben učinek na otroke. To je, da jih umirijo in sprostijo. Prav tako pa so bile enotne, da 

jih učijo o čustvih. Poudarile so tudi pomembno vlogo pri učenju vrednot in vrlin, socialnih 

veščin, kritičnega mišljenja ter govorno-jezikovnega razvoja. Slednje vloge niso poudarile vse 

učiteljice, vsako pa sta vsaj dve. Tako lahko povzamem, da ima pravljica pomembno vlogo na 

različnih področjih otrokovega razvoja, po mnenju učiteljic zlasti pri spodbujanju 

ustvarjalnosti, sprostitvi in učenju o čustvih. 

 

13.3 RV3: KAKŠNE ODZIVE OTROK UČITELJICE OPAZIJO, KO UPORABIJO 

PRAVLJICE? 

 

V tem poglavju bom odgovorila na tretje raziskovalno vprašanje. Pri tem bom uporabila 

naslednji kategoriji: 

- Reakcija na pravljico 

- Učinek pravljic za otroke 

 

Tabela 5: Odzivi otrok na pravljice 

Kategorija  Kode 1. Reda 

Reakcija na 

pravljico. 

- Navdušenost; 

- Nezainteresir

anost; 

- aktivno 

sodelovanje; 

- čustvena 

reakcija; 

- razmišljanje o 

slišanem 

- Nezainteresira-

nost; 

- čustvena 

reakcija; 

- navdušenost 

- Navdušenost 

otrok (2); 

- nemirnost 

otrok; 

- čustvena 

reakcija. 

- Navdušenost 

otrok (2); 

- čustvena 

reakcija 

Učinek 

pravljic na 

otroke. 

- Sproščanje in 

umirjanje 

otrok 

- Sproščanje in 

umirjanje otrok 

- Sproščanje 

in umirjanje 

otrok 

- Sproščanje in 

umirjanje 

otrok 

 

Reakcija otrok na pravljico 

 

Pravljice imajo za otroke velik pomen. To lahko sklepam tudi iz odgovorov učiteljic o odzivih 

otrok na poslušanje teh. Vse učiteljice so navedle, da so otroci navdušeni, ko izvedo, da bodo 

poslušali pravljico. Priljubljenost poslušanja in navdušenje nad njimi pokažejo z različnimi 

reakcijami. Sogovornice so poudarile, da se jih zelo razveselijo. M. Kordigel Aberšek (2008) 

navaja, da je ob branju najpomembnejša komunikacija med otrokom in besedilom. Otrokov 

odziv na prebrano bi morala biti pozitivna in prijetna izkušnja zanj (prav tam). Učiteljica 2 je 

povedala, da se pri urah s pravljico aktivacija poveča. Otroci jo radi poslušajo in zato so bolj 

motivirani, da sodelujejo v nadaljnjih dejavnostih. »Ponavadi so nad prebranim navdušeni, 

znajo odgovoriti na ključna vprašanja in radi ustvarjajo po pravljici, na vse načine.« 

Podobno je navedla tudi Učiteljica 1. Pravi, da hitro opazi, ali jim je zgodba več ali ne. 

Opazila je, da ob zgodbah, ki otrokom niso všeč, postanejo nemirni, zdolgočaseni, začnejo 

klepetati. V primeru, da jim je zgodba všeč, ostanejo umirjeni, pozornost namenjajo 

pripovedovalcu in po končani pravljici komaj čakajo, da povedo mnenje. Tudi ona je zaznala 

večjo motivacijo pri sodelovanju v aktivnostih, ki sledijo po pravljici, če jim je bila ta všeč. 

Kot tisto prvo reakcijo na zgodbo pa je Učiteljica 1 opazila razmišljanje otrok o slišanem. To 

prepozna po njihovih obrazih. Malo kasneje začno postavljati vprašanja, če jih je kaj razburilo 
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ali ob morebitnih nejasnostih. Tudi Bettelheim (1999) ugotavlja, da so otroci po pravljici 

očarani. Meni pa, da pogosto ne dobijo priložnosti, da bi razmislili, kaj se je v njej dogajalo, 

ali da bi kako drugače reagirali nanjo. Tako mora pripovedovalec otrokom pustiti dovolj časa, 

da premišljujejo o zgodbi, se potopijo v pravljično ozračje in pustijo, da se v njih zasidra vtis, 

ki ga je pravljica pustila v njih. Pomembno pa je, da se kasneje z njimi pogovori o doživljanju 

zgodbe. Avtor je prepričan, da se ob pogovoru izkaže, kako veliko je dala otrokom v 

čustvenem in intelektualnem smislu (prav tam). Učiteljici 3 in 4, ki učita isti razred, sta 

povedali, da otroci navdušenje nad zgodbo pokažejo z aplavzom. Po prebrani pravljici namreč 

otroci zaploskajo pripovedovalcu. Sicer sta Učiteljici 3 in 4 dejali, da otroci zgodbo zbrano 

poslušajo in tako pokažejo, da jim je zanimiva. Če jim zgodba ni všeč, začnejo klepetati drug 

z drugimi in postanejo bolj nemirni. 

 

Vse intervjuvanke so navedle tudi po eno ali več čustvenih reakcij otrok na pravljico. 

Učiteljica 1 je podala primer dečka, ki je zelo čustveno reagiral na pravljico z ekološko 

vsebino, saj ga je močno skrbelo za uničenje narave. Reagiral je z jokom. Povedala je tudi 

primer pravljice z vsebino, ki pogosto izzove čustvene reakcije: »Vedno so čustveni odzivi pri 

Deklici z vžigalicami /…/, ker tukaj imaš dve možnosti, jaz povem, da deklica na koncu umre 

in tukaj tudi zelo čustveno reagirajo. So ponavadi vedno solze.« Učiteljica 2 je za primer 

čustvene reakcije izbrala dečka, ki je ob poslušanju zgodbe o bikcu Ferdinandu zelo čustveno 

reagiral. Deček je bil zgrožen, da bike uporabljajo za igre v bikoborbah. Dotaknilo se ga je 

mučenje bikov in bikec Ferdinand se mu je zasmilil. Potočil je solze. Učiteljica 3 je navedla 

primer, ko se je deklici zasmilil Grdi raček in je reagirala z jokom. Namreč, ni ji bilo všeč, 

kako so ravnali z njim. Učiteljica 4 ni povedala konkretnega primera čustvene reakcije. Dejala 

je, da otroci včasih čustveno reagirajo na teme, ki se jih zelo dotaknejo in jih povežejo z 

njihovimi izkušnjami. Tako se ponavadi čustveno odzovejo na zgodbe, ki govorijo o smrti, 

izgubi. Zlasti tisti otroci, ki so imeli pred kratkim takšno situacijo. Iz navedb učiteljic lahko 

sklepam, da so otrokom pravljice pomembne in zelo priljubljene. Prav tako na njih čustveno 

reagirajo, če se jih zgodbe dotaknejo in se postavijo v vlogo lika, ki se mu dogaja krivica, 

nepravičnosti. Otrokom kdaj pravljice niso všeč, takrat nezanimanje tudi pokažejo na bolj 

posreden način, kot npr. s klepetanjem, z nemirom ipd. 

 

Učinek pravljic za otroke 

 

Glede na intervjuje z učiteljicami lahko sklepam, da so pravljice pomemben dejavnik pri 

umirjanju otrok. Učiteljice so navedle, da se otroci ob poslušanju sprostijo in umirijo. 

Učiteljica 2 je dejala, da se otroci umirijo že, ko se ji pridružijo v krogu, kjer ponavadi 

poslušajo pravljico. Že sama napoved jih nekoliko pomiri. Pove tudi, ker imajo otroci v 

njenem razredu radi pravljice, jo tiho spremljajo in jo redkokdaj prekine zaradi nemirnosti 

katerega od otrok. Tudi Učiteljica 1 je povedala podobno: »Ponavadi rabijo trenutek, da se 

umirijo, včasih to traja 60 sekund, včasih 62, včasih pa samo 5 sekund. Potem se udobno 

namestijo, tako da so sproščeni. Umirijo pa se vedno sami. Jaz jih samo čakam.« Učiteljica 3 

je še povedala, da so otroci tudi med samim pripovedovanjem pravljice umirjeni in sama jih 

uporablja ravno s tem namenom, da otroke umiri. Učiteljice so torej kot reakcijo otrok nanjo 

prepoznale tudi sprostitev in umiritev otrok ob pravljici. Ena izmed njih celo ciljno uporablja 

pravljice za umiritev otrok. K temu botruje dejstvo, da učiteljice tudi same počakajo, da se 

otroci umirijo, saj jih tako pripravijo na poslušanje. Učiteljica 4 je ob tem povedala: »Najprej 

počakam, da se umirijo in udobno namestijo, nato začnem s pripovedovanjem. Ponavadi jim 

je zgodba všeč in ostanejo sproščeni in se prepustijo zgodbi.« Učiteljica je kljub temu da 

sama vpliva na umiritev otrok, izpostavila še, da se učenci zgodbi prepustijo, kar pomeni, da 

se ob njej tudi sprostijo. Vse to nakazuje, kako sproščujoč učinek lahko imajo na otroke. 
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Iz navedenega lahko sklepam, da so otroci večinoma navdušeni nad pravljico. Po navedbah 

učiteljic se pravljic otroci razveselijo in ob njih doživljajo pozitivna čustva. Reakcije ob 

pravljici, ki jim ni všeč, so večinoma povezane s pomanjkanjem zanimanja zanjo, torej da 

otroci začno motiti pripovedovanje. Učiteljice so povedale, da imajo nanje sproščujoč in 

umirjajoč učinek. Prav tako pa lahko pravljice sprožijo čustva, saj je vsaka učiteljica navedla 

vsaj en primer čustvene reakcije otrok nanjo. 

 

13.4 OPAZOVANJE VEDENJE SKUPINE MED DELAVNICO 
 

Zadnja tri raziskovalna vprašanja sem pridobila na podlagi izvedenih delavnic. Na tem mestu 

bom predstavila opažanja pridobljena s pomočjo ocenjevalne lestvica za opazovanje vedenja 

skupine med delavnico, saj bi lahko nekatera vedenja v skupini tudi s strani pripovedovalke 

vplivala na pridobljene rezultate. Sledeča opažanja veljajo za vsa tri raziskovalna vprašanja. 

Na podlagi zgoraj omenjene ocenjevalne lestvice sem ugotovila, da so bile otrokom pravljice, 

ki sem jih prebrala na delavnicah, razumljive. Pozorno so jih poslušali in tudi znali smiselno 

obnoviti. Pri obnavljanju je sodelovala večina otrok. Pri tem bi izpostavila delavnico o 

veselju. Na njej je pri obnovi sodelovalo le nekaj otrok (5 otrok). Menim, da je razlog v tem, 

da je bila to prva delavnica v sklopu in otroci so bili še nekoliko nesproščeni. Prav tako sta 

bili zgodbici, ki sem ju pripovedovala, zelo kratki. Obnova se je tako hitro zaključila. Na tej 

delavnici so bili otroci pri nalogah uspešni, zato menim, da so vseeno zgodbo razumeli in jo 

znali interpretirati. Med pripovedovanjem nisem zaznala posebnih oblik motečega vedenja in 

ni bilo potrebnih posebnih opozoril glede ohranjanja pozornosti med poslušanjem in 

discipline otrok. To moje doživljanje med pripovedovanjem se je izkazalo kot pravilno tudi 

po analizi videoposnetkov delavnic. Na zadnji delavnici o jezi so bili otroci nekoliko bolj 

nemirni pri prvi aktivnosti, zato sem potrebovala nekoliko več časa, da sem jih pripravila na 

poslušanje pravljice v primerjavi z ostalimi delavnicami. Edino na tej delavnici je ena od 

učiteljica, prisotnih na delavnici, pomagala pri umiranju otrok. Namreč pri ostalih delavnicah 

to ni bilo potrebno. Predvidevam, da je razlog v večji nemirnosti v tem, da so se otroci  na 

delavnici že bolj sprostili, saj so me tekom naših srečanj dodobra spoznali. 

 

Glede na analizo videoposnetkov posamičnih delavnicah lahko povzamem, da sem pri vseh 

pripovedovanjih ohranjala očesni stik s poslušalci in poskušala pripovedovati čim bolj 

doživeto. Opazila sem, da sem si na delavnici o strahu nekoliko bolj pomagala s knjigo in 

nisem toliko prosto pripovedovala kot sem o počela pri preostalih pripovedovanjih na drugih 

delavnicah. Rezultati, ki sem jih pridobila na delavnici o strahu, so primerljivi z ostalimi, torej 

način pripovedovanja ni posebno vplival na rezultate. 

 

Razumevanje navodil pri nalogah bom posebej opisala v podpoglavjih raziskovalnih vprašanj, 

saj so le-ta neposredno povezana z nalogami na delavnici. 

 

Velja še omeniti, da so bile delavnice med otroki dobro sprejete in so se na njih dobro 

počutili. Vsi otroci so na vsaki delavnici v evalvaciji z loparčki pokazali smejoče obrazke. 

Tudi na zadnji delavnici, ko smo povzeli naša srečanja, so sodelovali, spomnili so se vseh 

pravljic in čustev, o katerih smo govorili. 
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13.5 RV4: KATERA ČUSTVA SO OTROCI PREPOZNALI V PRAVLJICI? 
 

Na raziskovalno vprašanje bom odgovorila preko analize odgovorov na 1. nalogo na delovnih 

listih (Priloga 8), kjer so učenci obkrožili tiste obrazke čustev, ki so jih zaznali v prebrani 

pravljici. Poudarila sem, da lahko obkrožijo več čustev, če menijo, da jih je bilo prisotnih več. 
 

 

Tabela 6: Prepoznavanje čustev v pravljici 

 

Veselje Strah Žalost  Jeza  

Da Delno  Ne Da Delno Ne Da Delno Ne Da Delno Ne 

Prepozna 

glavno čustvo 

v pravljici 

23 0 0 23 0 0 22 0 0 22 0 0 

Prepozna 

ostala čustva v 

pravljici 

0 0 23 10 1 0 4 2 0 7 5 0 

 

Pri tej nalogi na nobeni delavnici ni bilo težav z razumevanjem navodil ali dodatnih prošenj 

za pojasnila le-teh. Rezultati so prikazani v Tabeli 6. 

 

Na prvi delavnici, kjer je bila glavna tema veselje, so v Larini in Janovi zgodbi vsi učenci 

prepoznali omenjeno čustvo. Drugih čustev v pravljici niso zaznali in po mnenju otrok se 

nobeno od preostalih čustev na delovnem listu v zgodbah ni pojavilo. K hitremu 

prepoznavanju veselja botruje dejstvo, da sta bili zgodbici kratki in enostavni. Veselje so tako 

lahko hitro izbrali iz situacij v zgodbah. Navezali so se tudi nase in povedali, da so tudi oni 

veseli, ko imajo rojstnodnevno zabavo in ko gredo na morje, kakor je bilo to opredeljeno v 

Larini in Janovi zgodbi. Podobno ugotavljajo avtorji Chronaki idr. (2014), ki so raziskovali, 

katera čustva otroci najhitreje prepoznajo in pri katerih čustvih se pri prepoznavanju pojavlja 

najmanj napak. V vzorec so zajeli otroke od 4. do 11. leta starosti. Ugotovili so, da sta veselje 

in jeza tisti čustvi, pri katerih se prepoznavanje najhitreje razvija, medtem ko otroci tekom 

razvoja žalost prepoznavajo počasneje (prav tam). Na podlagi zgornjih rezultatov lahko 

sklepam, da veselje učenci hitro prepoznajo in zraven ne pripisujejo drugih čustev. Menim, da 

k veselju niso navajali ostalih čustev, ki so bila prikazana z obrazi na listu, ker slednja 

doživljamo v manj prijetnih situacijah, kot so bila opisana v zgodbi. Na podlagi posnetka 

veselja niso takoj poimenovali. Ko sem jih spraševala kot skupino, so na vprašanje, kako sta 

se Lara in Jan počutila, nekateri otroci odgovorili super, eden učenec pa je odgovoril, da sta 

bila vesela. 

 

Na drugi delavnici so otroci prepoznavali čustva v pravljici, kjer je bilo glavno čustvo strah. 

Slednjega so vsi otroci prepoznali. Pravljica Bavbav je bila bolj kompleksna in daljša v 

primerjavi s prejšnjo pravljico. Učenci so v njej poleg strahu prepoznali še veselje in žalost. 

Nekaj učencev je ob reševanju naloge svoje odgovore tudi glasno pojasnilo. Povedali so, da je 

bila deklica na koncu vesela, ko je pregnala vse Bavbave iz svoje sobe. 10 otrok od 11 je 

poleg strahu v zgodbi prepoznalo še veselje, 2 od 10 pa sta to tudi pojasnila. Povedala sta, da 

je deklica na koncu zgodbe vesela, ker v njeni sobi ni več Bavbavov. Eden izmed otrok, ki so 

v zgodbi poleg strahu prepoznali še eno čustvo, pa je prepoznal žalost. Pojasnila za odgovor 

ni podal. Ta otrok je le delno uspešno prepoznal čustva v pravljici, saj nobena od situacij v 
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zgodbi ne ustreza opredelitvi žalosti. Medtem ko so otroci, ki so izbrali poleg strahu še 

veselje, ustrezneje prepoznali čustvo, ki je v pravljici poleg strahu, saj je bila deklica na koncu 

vesela, da je pregnala Bavbave. S tem pa se ji je uresničila želja, da v njeni sobi ne bo več 

strašilo. Slednji kontekst iz zgodbe ustreza opredelitvi veselja. 

 

Pravljica, ki sem jo prebrala na tretji delavnici, je govorila o žalosti slončka Benija ob selitvi 

prijatelja Fredija. Zgodbica sicer opisuje še druga, stranska čustva, kot npr. bes na Fredijevo 

mamo, ker se je njegov najboljši prijatelj preselil, in vzpostavitev sreče, ko je sprejel, da 

njegovega prijatelja ni več. Vsi otroci so v zgodbici prepoznali žalost. 6 otrok je poleg 

glavnega čustva prepoznalo še ostala čustva. Eden od 6 je prepoznal vsa tri čustva, ki se 

pojavljajo v pravljici, to so žalost, bes in veselje, 2 od šestih sta poleg žalosti obkrožila tudi 

veselje, 1 od šestih je prepoznal še bes oziroma jezo. 2 sta le delno pravilno prepoznala 

čustva, ki so se pojavila v zgodbi. Poleg žalosti in veselja sta prepoznala še strah, ki pa v 

pravljici ni omenjen in se situacijsko ne pojavlja. Zato sem 2 učenca v tabeli umestila v 

kategorijo, kot da sta delno pravilno prepoznala ostala čustva v pravljici. Učenci so preostala 

čustva, ki so jih izbrali, tudi razložili. Fant, ki je ob žalosti izbral še veselje in jezo, je pojasnil, 

da je izbral jezo, ker je bil Beni besen na Fredijevo mamo. Prav tako so otroci, ki so poleg 

žalosti izbrali še veselje, znali pojasniti izbiro s koncem zgodbe, saj je Beni na koncu spet 

vesel slonček, ki se igra z drugimi sloni. 1 izmed učencev, ki je izbral strah, svoje izbire ni 

znal utemeljiti, njegova sošolka pa je dejala, da ga je bilo strah, ko je izgubil prijatelja. Glede 

na slednje sklepam, da je učenka le delno prepoznala čustvo, saj Beni ni doživljal strahu ob 

izgubi prijatelja. Glede na njeno izjavo ne morem zagotovo trditi, da je izbrala napačno 

čustvo, saj se ob izgubi hkrati lahko pojavi tudi doživljanje strahu. A. Mikuš Kos in V. 

Slobodnjak (2000) opredeljujeta čustva, ki jih otrok doživlja ob izgubi. Kot najbolj pogosto 

čustvo v procesu žalovanja navajata žalost. Prav tako sta ob izgubi in v procesu žalovanja 

navedli tudi strah, saj se otrok boji, da se bo dogodek izgube ponovil in bo ostal še brez katere 

bližnje osebe. Strah ob izgubi se z leti manjša (prav tam). 

 

Na četrti delavnici sem prebrala pravljico z naslovom Mirko se razjezi. Že sam naslov pove, 

da je v ospredju čustvo jeze. Vseh 22 otrok, ki je sodelovalo na delavnici, je prepoznalo, da je 

glavni junak zgodbe doživljal jezo. Poleg tega sta v pravljici omenjeni dve čustvi, ki jih 

doživlja glavni lik. To sta strah in veselje. Prvo se pojavi, ko oven Mirko pade v zemljino 

razpoko in ostane globoko pod zemljo sam, drugo, ko mu prijateljica ovca Metka pokaže pot 

iz rova nazaj na varno. 12 otrok je poleg glavnega čustva v zgodbi prepoznalo še eno ali več 

čustev. Samo eden otrok je prepoznal vsa 3 čustva, ki so se pojavljala v zgodbi. 3 otroci so 

poleg jeze prepoznala še veselje, 3 pa strah. 1 izmed učencev, ki je prepoznal strah, je na glas 

pojasnil, da je bilo Mirka strah, ko je padel v jamo. 2 od 12 otrok, ki sta v zgodbi poleg jeze 

prepoznala še več čustev, sta izbrala še žalost. 2 otroka sta poleg jeze prepoznala še 3 čustva, 

in sicer veselje, strah in žalost. 1 učenka pa je poleg jeze razbrala še strah in žalost. Zadnjih 5 

učencev, ki je poleg jeze prepoznalo še žalost, sem v tabelo uvrstila pod stolpec delno, saj 

niso povsem ustrezno prepoznali čustva. Ko je Mirko padel v jamo, je doživljal strah. Musek 

(2005) pravi, da je strah osnovni mehanizem za preživetje. Doživljamo ga ob dražljajih, ki jih 

ocenimo kot nevarne ali za nas boleče (prav tam). Padec v jamo je bil za Mirka dražljaj, ki mu 

je predstavljal nevarnost, saj ni imel ideje, kako bi se rešil iz globokega brezna. Menim, da 

žalost tukaj ni v ospredju, zato sem učence, ki so prepoznali poleg čustev, ki so se pojavljala v 

zgodbi, še žalost, opredelila kot delno uspešne pri prepoznavanju čustev v omenjeni pravljici. 

 

Če povzamem, otroci niso imeli težav pri prepoznavanju glavnega čustva pravljice, ki je bil 

tudi tema delavnice. Vsi otroci so pri vsaki pravljici navedli vsaj eno pravilno čustvo, ki se je 

pojavljalo v zgodbi. To je bilo tisto čustvo, ki je bilo v le-tej v ospredju. Nekoliko slabše so 
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prepoznavali preostala čustva, ki so se pojavljala v zgodbi. Največ napak so imeli pri pravljici 

o jezi, kjer so največkrat nepravilno prepoznali čustvo, ki se je še pojavljalo v zgodbi. Tu so 

otroci velikokrat dodajali še, da je glavni lik doživljal žalost, čeprav je ni. Tako lahko 

sklepam, da so otroci v njej prepoznali vsa glavna temeljna čustva, ki so bila v ospredju. 

Čustev, ki niso bila toliko poudarjena v pravljici, niso prepoznali vsi. Pri tistih, ki pa so 

prepoznali, so se pojavljale napake v posameznih primerih. 

 

13.6 RV5: KAKO SO OTROCI IZRAZILI DOŽIVLJANJE TEMELJNIH ČUSTEV? 

ALI JE BILO IZRAŽANJE ZNAČILNO ZA DOLOČENO ČUSTVO? 

 

Izražanje čustev sem preverjala s pomočjo 2. naloge na delavnici. Otroci so morali čustvo, ki 

je bilo glavna tema delavnice, izraziti. V navodilih sem povedala, da pri tem lahko uporabijo 

celo telo. H. Smrtnik Vitualić (2007) navaja, da je obseg dražljajev pri čustvenem 

sporazumevanju dokaj velik, toda najbolj smo pozorni na naslednje oblike izražanja čustvenih 

stanj: izraze obraza, gibe oči in smer gledanja, kretnje, držo telesa, glas, nejezikovne zvoke, 

uporabo socialnega prostora, dotik in vonj (prav tam). Med analiziranjem posnetka sem 

opazila ravno te oblike izražanja, kot jih je navedla H. Smrtnik Vitulić (2007), zato sem jih 

izpostavila tudi v rezultatih.  

 

Pri tej nalogi je zlasti ena deklica imela težave z razumevanjem navodil in navkljub 

pojasnilom in spodbudam izražanja čustev na nobeni od delavnic ni prikazala. Sicer se je na 

vsaki delavnici zgodilo, da kdo od otrok ni sodeloval in je samo opazoval ostale otroke. Razen 

zgoraj omenjene deklice so nesodelovanje na vsaki delavnici izrazili drugi otroci. Nekaj otrok 

je to pojasnilo s tem, da niso imeli ideje, kako prikazati čustvo. 

 

Veselje 

 

Tabela 7: Izražanje veselja 

Način izražanja veselja (kategorije) Frekvenca odzivov 

Nasmeh 5 

Širok nasmeh 2 

Glasen smeh 3 

Širok nasmeh in gibanje 11 

Ne sodeluje 2 

 

V Tabeli 7 so prikazani rezultati otrok v nalogi prikazovanja čustev. Izraze sem združila v pet 

kategorij glede na podobnosti izrazov. Pod kategorijo nasmeh so otroci veselje izrazili s 

sramežljivim nasmehom. Kotički ustnic so bili privzdignjeni, zobje so ostali skriti. 1 izmed 

otrok je odšel do svojega sošolca in mu ta nasmeh pokazal. Sicer se v tej kategoriji izrazi niso 

bistveno razlikovali. 2 otroka sta se široko nasmehnila. Razlika, ki je bila vidna glede na 

prejšnjo kategorijo, je, da sta ta 2 otroka pri nasmehu pokazala zobe, kar sem opredelila kot 

širok nasmeh. Trije od 23 otrok na delavnici so oponašali glasen smeh. Največ otrok, 11 od 

23, pa je veselje pokazalo s širokim nasmehom, zraven pa so dodali še gibanje. 5 od 11 otrok, 

ki so veselje pokazali še z gibanjem, je naredilo zraven širokega nasmeha še poskok z 

dvignjenima rokama. Poleg tega so se sprehajali po razredu in kdaj še poskočili. 4 deklice so 

se nasmejale in se po parih objele. 2 od 11 otrok sta poleg nasmeha prikazala še smejoč obraz. 

Eden je narisal smejoč obraz po zraku, drugi pa je z rokami oblikoval črko u. Gesto je tudi 

razložil. Dejal je, da je z rokami želel prikazati nasmeh. Ekman (2004) opisuje, da so pri 
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veselju kotički ustnic dvignjeni, potisnjeni nazaj, usta so rahlo odprta, lahko so tudi odprta in 

se vidijo zobje. Poudarjata, da se veselje vidi tudi po gubah, ki se nahajajo okrog kotičkov ust, 

pod spodnjo veko in pod zunanjimi kotički oči. Avtor še pravi, da lahko pri močnem smehu 

pride tudi do stiskanja oči. Glede na literaturo lahko zaključim, da so otroci veselje prikazali 

na ustrezne načine, ki so skladni z omenjeno literaturo o izražanju veselja (prav tam). 

 

Strah 

 

Tabela 8: Izražanje strahu 

Načini izražanja straha (kategorije) Frekvenca odzivov 

Pokrči telo, izbulji oči, roke na obraz 7 

Roke na obraz, zvok 5 

Gibanje, roke na obrazu 8 

Ne sodeluje 3 

 

F. Wilks (2007) pravi, da strah občutimo zelo telesno. Občutki, ki jih avtorica opisuje, 

vključujejo hitrejše bitje srca, znojenje, občutek groze v trebušni votlini, močan glavobol, 

drhtenje ipd. Strah se sproži, ko ocenimo, da se srečujemo z nevarno situacijo. To pomeni, da 

so potrebni dodatni hormoni, ki omogočajo človeku, da hitreje teče (prav tam).  

 

V Tabeli 8 so prikazani načini izražanja strahu, ki so jih otroci odigrali. Njihove izraze, ki so 

si bili med seboj podobni, sem združila in nastale so štiri kategorije. Največ otrok je strah 

prikazalo tako, da so telo pokrčili, izbuljili oči in roke dali na obraz ali pa so trepetali, copotali 

z nogami, se gibali po razredu in imeli roke na obrazu. Prvo kategorijo v tabeli je prikazalo 7 

od 23 otrok na delavnici. Pri tej kategoriji so se otroci stisnili k steni ali k omari, nekateri so 

počepnili in se stisnili, drugi so prekrižali roke in noge, rame povlekli skupaj in se na ta način 

pokrčili. 2 deklici od 7 otrok sta zlezli pod mizo, pokrčili telo in dali roke na obraz. Preostali 

otroci so za nekaj trenutkov vidno razprli oči. Roke so dali na obraz. Otroci so jih dali na lica, 

nekaj pa jih je dalo na usta. Strah z rokami na obrazu je prikazalo 5 otrok od 23. Zraven je 1 

od 5 otrok spustil še zvok in oponašal z glasom, kako se prestraši. 3 otroci so položili glavo na 

mizo in jo z rokami skrili. 1 od petih otrok je grizel nohte. Največ otrok, to je 8 od 23, je 

prikazalo strah s copotanjem nog, poskakovanjem, z gibanjem po razredu in z rokami na 

obrazu. 7 otrok je copotalo z nogami in delalo majhne poskoke. Premikali so se po celem 

razredu. Vmes so hodili. Poleg tega so imeli roke na licih ali na ustih. Eden od učencev je 

samo hodil po razredu in vmes oponašal grizenje nohtov. Oči je imel široko razprte. M. Ule 

(2009) pravi, da se pri doživljanju strahu obrvi znižajo in potegnejo skupaj, oči so odprte in 

napete, pogled je napet, ustnice so tesno potegnjene nazaj. Tudi Ekman (2004) poudarja 

podobne obrazne značilnosti. Poleg tega navaja, da pogosto zamenjamo izraza presenečenja in 

strahu (prav tam). Otroci so od obraznih značilnosti očitno izrazili samo napete oči in pogled. 

To je bilo moč razbrati pri 8 otrocih. Sicer so skrčili svoje telo, se skrili, kar je tudi ustrezno, 

saj nas lahko strah tudi ohromi. F. Wilks (2007) navaja, da ko je nevarnost psihološka, nas 

strah ohromi. Ostaja samo poplava hormonov, zaradi katerih postanemo panični. Otroci so 

prav z gibanjem želeli prikazati paniko, ki lahko nastane, kadar nas je strah. Avtorja 

Witkower in Tracy (2018) sta povzela spoznanja avtorjev na področju nebesednega izražanja 

čustev in navajata, da so raziskovalci (Atkinson, 2004; Walbout, 1998; Coulson, 2004) na 

vzorcu odraslih, ki so morali odigrati strah, odkrili, da so se ti začeli pomikati ali nagibati 

nazaj, roke so imeli pred seboj ali pa so z njimi varovali obraz. Prav tako so imeli pokrčen 

zgornji del telesa (prav tam). Podobno so prikazali tudi otroci. Z rokami so skrivali svoj 

obraz, nekateri so celo svojo glavo zakrili z rokami. Pokrčili so tudi telo. Glede na opise 

izražanja strahu so vsi sodelujoči čustvo prikazali na ustrezen način. 
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3 od otrok pri nalogi niso sodelovali. 1 izmed otrok je želel ponovno razlago navodil in nato 

pojasnil, da tega ne zna. Ostala 2 nista podala pojasnil, zakaj naloge ne izvajata. Vsi 3 pa so 

samo opazovali ostale, hodili po razredu in se smejali sošolcem. Sicer so vsi sodelujoči otroci, 

to je 20 otrok, ustrezno izrazili in prikazali doživljanje strahu. 

 

Žalost 

 

Tabela 9: Izražanje žalosti 

Načini izražanja žalosti (kategorije) Frekvenca odzivov 

Sklonjena glava, oprta na roke 10 

Tepež 4 

Gibanje, različne geste 6 

Ne sodeluje 2 

 

H. Smrtnik Vitulić (2007) pravi, da je žalost čustvo izgube ali socialne vloge. Posameznik, ki 

je žalosten, usmerja pozornost nase in na svoje doživljanje ter se spoprijema z dogodkom, ki 

je žalost sprožil.  

 

V Tabeli 9 so prikazani načini izražanja žalosti, ki so jih odigrali otroci na delavnici. 

Ponazoritve doživljanja žalosti otrok sem glede na podobnosti združila v štiri kategorije. 

Otroci so največkrat, 10 otrok od 22, izrazili žalost s tem, da so glavo naslonili na roke in jo 

sklonili, pogled je bil usmerjen v tla. Opaziti je bilo, da so se njihovi obrazi zresnili, usta so 

povesili navzdol. 9 od 10 otrok je glavo povesilo navzdol, prav tako so bili kotički ustnic 

usmerjeni navzdol. 1 izmed otrok je oponašal jok in se pretvarjal, da si z rokami briše solze. 7 

otrok pri tej kategoriji je pri nalogi sedelo in imelo glavo podprto z vsaj eno roko. V naslednji 

kategoriji sem zajela 4 deklice, ki so po parih odigrale pretep. Mahale so z rokami in se vmes 

smejale. Spodbujala sem jih, da še kako drugače izrazijo žalost, vendar so pojasnile, da so 

žalostne, ko se skregajo. S pomočjo gibanja je žalost izrazilo 6 učencev. Vsi otroci so med 

nalogo hodili po razredu s sklonjeno glavo. Njihova drža je bila povsem povešena. Zlasti sem 

slednje opazila pri dveh dečkih. Hoja je bila počasna, glava med hojo pa povešena navzdol. 

Pogled je bil usmerjen v tla. 2 izmed 6 otrok sta poleg hoje oponašala tudi jok. Spuščala sta 

glasove kot pri joku in se pretvarjala, da si brišeta solze. Witkover in Tracy (2018) navajata, 

da so raziskave (Atkin, 2004; Crane in Gross, 2013; Livingstone in Palmer, 2016; Sawada, 

2003) besedne govorice telesa pokazale, da so pri prikazovanju doživljanja žalosti odrasli 

največkrat izrazili s povešeno glavo, z nagnjenim vratom, roke so imeli prekrižane in ob sebi 

ali pa so bile ob glavi, da so glavo podpirale. Poleg tega je bilo njihovo gibanje počasno in 

redko, ramena so imeli povešena (prav tam). 1 izmed otrok je dal roke na lice. Ustnice so bile 

pri vseh otrocih v tej kategoriji obrnjene navzdol, obraz je bil resen. Slednje se ni zgodilo 

samo pri enem fantu, ki se je ves čas tekom naloge smejal, tudi ko je prikazoval čustvo 

žalosti. 2 fanta pri nalogi nista sodelovala in sta samo opazovala ostale. Kljub spodbudam se 

nista odločila za sodelovanje pri aktivnosti. Pojasnila sta, da ne znata prikazati, kako 

izgledata, ko sta žalostna. Ekman (2004) opisuje izražanje žalosti sledeče, pravi, da imajo oči 

videz potrtosti, zgornji kotički obrvi so dvignjeni in potisnjeni skupaj. Dodaja še, da so kotički 

ustnic razpotegnjeni navzdol in se lahko začnejo tresti. Od samega dogodka je odvisno, kako 

boš žalost izrazil (prav tam). Predvsem navzdol razpotegnjene kotičke ustnic in  dvignjene ter 

skupaj potisnjene obrvi so otroci pri izvajanju naloge prikazali. Njihova usta so bila obrnjena 

navzdol. Na tak način je žalost prikazalo 9 otrok, od tega 3 pri 3. kategoriji v tabeli, 6 pa v 1. 

kategoriji. Glede na literaturo so 4 deklice, ki so odigrale pretep in na tak način prikazale 

žalost, le-to neustrezno izrazile. Preostali otroci so žalost prikazali na način, ki je skladen z 

opisi izražanja žalosti avtorjev. 
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Jeza 

 

Tabela 10: Izražanje jeze 

Način izražanja jeze (kategorije) Frekvenca odzivov 

Gibanje po razredu, namršči obraz 10 

Namršči obraz 5 

Namršči obraz in zarenči 4 

Prerivanje, suvanje 4 

Ne sodeluje 1 

 

F. Wilks (2007) pravi, da se zaradi jeze ali besa počutimo kot da bi kipeli zaradi telesnih 

simptomov jeze. Slednji so razbijanje srca, stiskanje v grlu, glavobol, bolečina v predelu srca, 

telesna izčrpanost. Telesni simptomi se omilijo, če jezo pravi čas prepoznamo in je ne 

poskušamo potlačiti (prav tam).  

 

Po analizi videoposnetka in posamičnega vedenja otrok pri tej aktivnosti sem združila 

opažanja v kategorije glede na podobnost izrazov vedenja. Kategorije so prikazane v Tabeli 

10. 10 od 22 otrok je jezo prikazalo z gibanjem in obrazno mimiko. Obrazna mimika je bila 

pri vseh podobna. Obrvi so stisnili skupaj in potegnili navzdol, ustnice so bil napete ter 

dvignjene proti nosu, oči rahlo stisnjene. Ekman (2004) opisuje obrazne izraze doživljanja 

jeze. Obrvi so stisnjene skupaj, tako da se naredi guba na čelu, oči imamo odprte, spodnje 

veke so dvignjene in stisnjene. Nosnici sta razširjeni, usta pa so napeta, odprta in v kvadratasti 

obliki. Kotički ustnic so lahko potisnjeni navzdol ali poravnani. 6 od 10 učencev, ki sodijo v 

to kategorijo, je topotalo z nogami, naredilo poskoke in z nogami butalo ob tla, preostali 4 pa 

so hitro hodili po razredu z izrazito napetim telesom. 2 dečka sta vmes tudi stresla svoje 

mimoidoče sošolce ali sošolke. Nekateri so imeli tudi roke, stisnjene v pesti. Witkover in 

Tracy (2018) navajata, da je prikazovanje doživljanja jeze ponazorjeno z gibanjem telesa 

naprej, rokami, stisnjenimi v pesteh ali pred telesom, s topotanjem, copotanjem z nogami in 

hitrim nenadnim gibanjem. 5 od 22 učencev je doživljanje jeze prikazalo z namrščenim 

obrazom. Opis obraza sem navedla že v prejšnji kategoriji. Poleg tega pa sta dva učenca 

pokazala še zobe, eden od 5 v tej kategoriji je zraven prekrižal še roke. Prav tako je eden od 

petih poleg obrazne mimike udaril s pestmi po mizi. 4 je 22 otrok je jezo izrazilo z 

namrščenim obrazom in renčanjem. Opis obrazne mimike je podoben kot v prvi kategoriji. 2 

otroka sta glasno zarenčala tudi na druga sošolca. Vsi 4 otroci so se gibali po razredu. Opaziti 

je bilo, da je njihovo telo napeto. 4 dečki od 22 učencev so jezo prikazali s suvanjem in 

prerivanjem z drugim sošolcem. To se je dogajalo po parih. Ponazarjali so pretepe. 

Milivojevič (2008) pojasnjuje, da ima izražanje jeze močno zahtevo po spremembi vedenja, 

če drugi tega ne upošteva, lahko preide v fizično nasilje. Cilj nasilja je drugemu povzročiti 

bolečino in ga tako prisiliti, da spremeni svoje vedenje (prav tam). Glede na literaturo so vsi 

sodelujoči otroci ustrezno prikazali izražanje jeze. 4 dečki so jo prikazali na nekonstruktiven 

način, saj so prikazovali elemente pretepa. Ena deklica od 22 učencev kljub spodbudam v 

aktivnosti ni sodelovala. Ostale otroke je samo opazovala. 

 

Glede na rezultate lahko zaključim, da so otroci najbolj ustrezno izrazili veselje, strah in jezo. 

Pri delavnici o slednjem čustvu je bilo tudi najmanj otrok, ki niso želeli sodelovati. Največ 

težav so imeli otroci pri prikazovanju žalosti. Tu so 4 od 20 sodelujočih neustrezno prikazali 

doživljanje žalosti. Pri strahu se je pojavilo največje število otrok, ki niso želeli sodelovati pri 

aktivnosti. Toda ostali so doživljanje strahu prikazali v skladu z literaturo. 
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13.7 RV6: KATERE SITUACIJE SO OTROCI IZPOSTAVILI KOT TISTE, V 

KATERIH IZRAŽAJO TEMELJNA ČUSTVA? ALI NAVAJAJO SITUACIJE, 

KI USTREZAJO OPREDELITVI TEMLJNIH ČUSTEV? 

 

Na zadnje raziskovalno vprašanja bom odgovorila s pomočjo 3. naloge, ki so jo otroci reševali 

med delavnico. V njej so morali navesti/narisati situacijo, v kateri doživljajo čustvo, ki je bilo 

glavna tema delavnice. Težav z razumevanjem navodil za izvedbo naloge ni bilo, razen pri eni 

deklici, ki je potrebovala dodatna pojasnila navodil in veliko spodbud, da je nalogo rešila. 

 

Veselje 

 

Tabela 11: Situacije izražanja veselja in frekvenca odgovorov 

Situacija izražanja veselja Frekvenca odgovorov 

Igranje v prostem času 12 

Prazniki  4 

Izleti 4 

Darila 2 

Pustne šeme 1 

 

Milivojevič (2008) navaja, da veselje občutimo takrat, ko ocenimo, da se bo uresničila katera 

od nam pomembnih želja, oziroma da se je katera od najvišjih vrednot močno potrdila. 

Smrtnik Vitulić (2007) pravi, da so pomembne želje in vrednote odvisne od razvojnih 

značilnosti posameznikov. Tako se otroci v zgodnjem otroštvu veselijo predvsem materialnih 

dobrin, pomembnih dogodkov in dejavnosti, ki zanje sprožajo trenutno ugodje. V srednjem 

otroštvu in mladostništvu narašča veselje zaradi sprejetosti med vrstniki, šolske uspešnosti in 

drugih dosežkov (prav tam).  

 

Ob analizi 3. naloge na listu (Priloga 6) sem situacije, ki so jih otroci navedli, združila v 

kategorije po podobnosti. Nastalo je 5 kategorij, ki so navedene v Tabeli 11. Moje ugotovitve 

so skladne z navedbami avtorice Smrtnik Vitulić (2007) v delu Čustva in razvoj čustev. Otroci 

so ob vprašanju, kdaj so veseli, največkrat odgovorili, da takrat, ko se igrajo. To je odgovorilo 

12 od 23 otrok. Kot je navedla zgoraj omenjena avtorica, igra otrokom predstavlja pomembno 

dejavnost, ki sproža ugodje. Pod kategorijo Igre v prostem času so 4 otroci navedli igranje 

nogometa, dve igranje s prijateljico, dva potapljanje na morju, eden raziskovanje gozda, eden 

smučanje, eden guganje in eden odhod iz šole. Vse naštete aktivnosti otroke razveselijo. Pod 

naslednjo kategorijo sem združila praznike. Otroci so povedali, da se razveselijo, ko imajo oni 

sami ali kdo od prijateljev rojstni dan. To so odgovorili 3 otroci. Eden od 4 otrok v tej 

kategoriji pa se razveseli, ko praznujejo božič. 4 otroci od 23 so navedli, da so veseli, ko 

gredo na kakšen izlet. 2 se razveselita, ko gredo na morje, 2 pa, ko gredo na bazen. 2 otroka 

od 23 sta dejala, da se razveselita, ko dobita darila. 1 od njih je bil bolj specifičen in je 

povedal, da se razveseli, ko dobi nov paket lego kock. Deklica, ki je imela pri tej nalogi 

težave z razumevanjem navodil, je navedla, da se razveseli, ko vidi klovna. Potrebovala je 

dodatna pojasnila in veliko spodbud, da je rešila nalogo. 

 

Na podlagi rezultatov in navedene literature lahko sklepam, da je vseh 23 otrok, ki je rešilo 

naloge, navedlo ustrezne situacije, ki ustrezajo opredelitvi čustva. Upoštevajoč razvojne 

značilnosti so otroci navedli tipične situacije, kot jih je že zgoraj omenila avtorica Smrtnik 

Vitulić (2007). 
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Strah 

 

Tabela 12: Situacije izražanja strahu in frekvenca odgovorov 

Situacija izražanja strahu Frekvenca odgovorov 

Grde sanje 4 

Bliskanje in grmenje 13 

Tema 3 

Živali 4 

Padec  1 

Poraz  1 

 

Strah doživljamo v situaciji, ko ocenimo, da je ogrožena katera od naših vrednot in da ne bi 

mogli premagati človeka ali situacije, ki nas ogroža (Milivojevič, 2008). Papalia idr. (2003) 

navajajo, da se otrokovi strahovi v zgodnjem otroštvu nanašajo na duhove, strašljive prikazni, 

temo, hude sanje in živali. Otroci namreč v tem obdobju še nimajo razvitega simbolnega 

mišljenja, da bi presodili, kaj jim dejansko lahko škodi (prav tam). V srednjem otroštvu pa že 

nastajajo strahovi, ki so bolj realni in samoocenjevalni, npr. strah pred neuspehom. Otroke 

začne skrbeti položaj v skupini, strah jih je fizične nevarnosti in poškodbe sebe ali drugih 

(Puklek in Gril, 1999). 

 

Pojasnila otrok iz 3. naloge na listu sem združila po podobnosti v kategorije. Nastalo je 6 

kategorij, ki so prikazane v Tabeli 12. Nekateri otroci so podali 2 situaciji, zato število 

odgovorov presega število otrok. Največ odgovorov, to je 13 od 26, je bilo v kategoriji 

grmenje in bliskanje. Otroci so navedli, da jih je strah grmenja in ko se zunaj pojavijo strele. 

K temu botruje tudi dejstvo, da je ravno prejšnjo noč močno grmelo in se bliskalo. Morda so 

ravno zato navedli kot najpogostejšo situacijo, ker je bila to za njih tako močna izkušnja. 

Drugi po številu odgovorov sta bili kategoriji grde sanje in strah pred živalmi. Pri vsaki 

kategoriji so se znašli 4 odgovori. Nekateri otroci so bolj definirali, kaj to pomeni, imeti grde 

sanje. 1 od otrok je dejal, da ga je strah, ko sanja o duhovih, ki plešejo po sobi. Prav tako 4 

odgovori so se nanašali na strah pred živalmi. 3 so se navezovali na strah pred podganami, 1 

izmed teh je odgovoril, da se poleg podgan boji še kač. 1 otrok pa je odgovoril, da se boji 

srečanja s šakalom. Na strah pred temo so se nanašali 3 odgovori. Pri tem je eden otrok 

povedal bolj specifično situacijo. Dejal je, da ga je strah teme, ker se boji, da bo padel, ko bo 

hodil okrog in si zlomil tilnik. 1 odgovor se je navezoval na poraz pri judu. Namreč deklica je 

povedala, da jo je strah, ko pri judu izgubi. 1 fant pa je dejal, da ga je strah, ko se vozi s 

kolesom in pade po pesku. Slednji odgovor se je navezoval na kategorijo padec. 

 

Zadnja dva odgovora otrok v zadnjih 2 kategorijah se nekoliko razlikujeta od preostalih. Pri 

obeh gre bolj za značilna strahova v obdobju srednjega otroštva, glede na ugotovitve avtoric 

M. Puklek in A. Gril. Namreč poraz pri judu je že nekoliko bolj samoocenjevalen, saj gre za 

strah pred neuspehom in tudi izgubo vrednote, saj, kot kaže, ji judo veliko pomeni. Pri padcu 

s kolesom pa gre lahko za strah pred poškodbo samega sebe in situacijo, ki ji otrok v tistem 

trenutku ni kos. 

 

Sicer je vseh 23 otrok, sodelujočih na delavnici, navedlo situacije, ki ustrezajo opredelitvi 

Milivojevića (2008) o doživljanju strahu. 
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Žalost 

 

Tabela 13: Situacije izražanja žalosti in frekvenca odgovorov 

Situacija izražanja žalosti Frekvenca odgovorov 

Trenutna izguba prijateljstva 5 

Pogrešanje staršev 2 

Čustva drugih 2 

Ukazovanje 2 

Zdravje  3 

Neizpolnitev želja 3 

Smrt /izguba 2 

Nikoli 3 

 

Milivojević (2008) žalost definira kot oceno, da smo dokončno izgubili nekaj, kar je za nas 

pomembno in na kar smo čustveno navezani. Otroci oziroma mladostniki tako kot odrasli 

doživljajo žalost predvsem zaradi izgube ljubljene osebe ali objekta (Zupančič, 1996). 

 

Podobne odgovore sem združila in nastalo je 8 kategorij. Prikazane so v Tabeli 13. Odgovori 

so bili različni, zato je bilo težje združevati odgovore v kategorije in v primerjavi z ostalimi 

čustvi je tu nastalo več kategorij. Vsak otrok je podal 1 primer doživljanja žalosti, zato število 

odgovorov ustreza številu otrok. Večina otrok ni imela težav z razumevanjem navodil, razen 1 

deklice, ki je potrebovala nekoliko več spodbude, da je nalogo rešila. Največ otrok, to je 5 od 

22, je odgovorilo, da so žalostni, kadar nimajo prijateljev. 2 dekleti sta dejali, ko se skregata 

druga z drugo, sta potem žalostni. 3 fantje pa so povedali, da so žalostni, ko jim nekdo reče, 

da ni več njihov prijatelj. Glede na odgovore otrok lahko sklepam, da so žalostni, ko doživijo 

prepir s prijatelji, saj mislijo, da so jih s tem izgubili. 2 otroka od 22 sta navedla, da doživljata 

žalost, ko pogrešata mamico. Povedala sta, da se to zgodi, ko mami za dlje časa odpotuje, 

oziroma ko gre v šolo v naravi. Milivojević (2008) pravi, da otrok tudi ob namišljeni izgubi 

matere doživlja žalost. Hkrati pa doživlja velik strah zaradi izgube osebe, ki ga varuje in skrbi 

zanj. Podobno žalost kot doživljamo odrasli ob izgubi osebe, lahko otroci doživljajo ob izgubi 

ljubljene igrače (prav tam). Slednje je opaziti v kategoriji o izgubi in smrti. 1 izmed dveh 

otrok, katerih odgovor sodi v to kategorijo, je odgovoril, da je žalosten, ko mu brat zlomi 

igračo. Drugi otrok pa je odgovoril, da doživlja žalost, ko nekdo umre, kar je povsem skladno 

z opredelitvijo žalosti. Učenec in učenka sta odgovorila, da sta žalostna tudi, ko nekdo drug 

doživlja žalost. Deček je odgovoril, da je žalosten, ko sta žalostna ati in mami, deklica pa je 

žalostna, ko je žalosten tudi njen bratec. 2 od 22 otrok sta odgovorila, da sta žalostna, ko jima 

kdo od prijateljev ukazuje. Glede na opredelitve o doživljanju žalosti menim, da sta ti dve 

situaciji neustrezni in nista skladni z opredelitvijo Milivojevića (2008) o doživljanju žalosti. V 

kategoriji zdravje se pojavljajo 3 odgovori otrok, povezani z zdravjem. Deklica je razložila, 

da je bila žalostna, ko je bila njena mami v bolnici, saj je bila bolna. Druga je odgovorila, da 

je žalostna, ko je ona bolna. Deček pa je povedal, da je bil žalosten, ko mu je tekla kri, saj se 

je poškodoval. 3 odgovori v naslednji kategoriji se nanašajo na neizpolnjene želje. Deklica je 

povedala, da je žalostna, ko se ati in mami ne »crkljata« z njo, deček je dejal, da je žalosten, 

ko gre ati kam brez njega, njun sošolec pa je odgovoril, da je žalosten, ko ne dobi lizike. 

Slednji odgovori v kategoriji o neizpolnjenih željah niso skladni z opredelitvijo žalosti. 3 

učenci pa kljub spodbudam niso našli situacije, v katerih doživljajo žalost, zato so napisali, da 

je nikoli. 
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8 navedb situacij učencev, 2 iz kategorije ukazovanje in po 3 iz kategorij neizpolnitev želja in 

nikoli od 22 sodelujočih otrok, ni navedlo situacije, ki bi ustrezala opredelitvi čustva žalosti 

glede na literaturo Milivojevića (2008). 

 

Jeza 

 

Tabela 14: Situacije izražanja jeze in frekvenca odgovorov 

Situacija izražanja jeze Frekvenca odgovorov 

Neizpolnjene želje 5 

Nagajanje 13 

Padec 2 

Poraz 1 

Ukazovanje 1 

 

Jezo doživljamo, kadar ocenjujemo, da se drugi neupravičeno vede tako, da ogroža naše 

vrednote ali kadar se dogodki ne odvijajo v skladu z našimi željami in verjamemo, da smo 

dovolj močni, da to spremenimo (Milivojevič, 2008). M. Zupančič (1996) pravi, da je jeza pri 

otrocih najpogostejše čustvo, saj je dražljajev, ki jo sprožajo, več. H. Smrtnik Vitulić (2007) 

pravi, da otroci v zgodnjem otroštvu doživljajo jezo, če niso deležni pozornosti, če se dogodki 

ne odvijajo v skladu z njihovimi željami, če se kdo vmešava v njihovo igro in če igrače ne 

delujejo. V srednjem otroštvu pa se razjezi, če omejujemo njegove želje, ga kritiziramo, 

pridigamo, ga dražimo in tudi zaradi zasmehovanja in zanemarjanja (prav tam). 

 

Rezultate 3. naloge otrok sem združila v kategorije glede na podobnost odgovorov. Dobila 

sem 5 kategorij. Prikazane so v Tabeli 14. Težav z razumevanjem navodil niso imeli, razen 1 

deklice, ki je potrebovala dodatne spodbude in pojasnila. Podobno kot kažejo zgornje 

ugotovitve avtorice Smrtnik Vitulić (2007), kažejo tudi moji rezultati. Najpogosteje so bili 

njihovi odgovori povezani z njihovimi bratci ali s sestricami. Kot najpogostejši vzrok 

doživljanja jeze je 13 od 22 otrok navedlo eno obliko nagajanja s strani njihovih bratov 

oziroma sester. 7 od 13 otrok v tej kategoriji je povedalo ime svojega brata oziroma sestre in 

dejalo, da jih razjezi, ko jim nagajajo. Ostali so bili nekoliko bolj specifični in povedali 

konkretneje. Sledijo primeri njihovih izjav: »… ko mi bratec vzame igračo«, »... ko mi vrže 

potičke iz peska na tla«, »… ko mi bratec zlomi igračo«, »… ko mi N. brska po torbi.«, »ko mi 

sestra kaj vzame, brez da bi vprašala.« ipd. Vsi odgovori v tej kategoriji ustrezajo opredelitvi 

jeze, saj je to, kar so otroci navedli kot nagajanje, dogajanje, ki ne poteka v skladu z njihovimi 

željami. 5 od 22 sodelujočih otrok na delavnici je navedlo, da doživljajo jezo, ko se ne 

izpolnijo njihove želje. 1 je povedal, da je jezen, ko mora v posteljo in mora prenehati z 

risanjem, njegovo najljubšo aktivnostjo. 2 otroka sta navedla, da se razjezita, ko v trgovini ne 

dobita želene sladkarije, 2 pa, ko ne dobita želenih igrač. Tudi situacije v tej kategoriji 

ustrezajo opredelitvi čustva, saj se v navedbah ne odvija v skladu z njihovimi željami. Dekle, 

ki trenira judo, je povedalo, da jo razjezi, ko na tekmi doživi poraz. To sem uvrstila v 

kategorijo poraz. Deklica, ki je že pri žalosti dejala, da je žalostna, ko ji nekdo ukazuje, je tudi 

sedaj napisala isto, le z razliko, da jo ta situacija tudi razjezi, kar ustreza opredelitvi čustva, 

saj nekdo ogroža njene vrednote. Deček je navedel, da ga razjezi, če med igro s kolesom pade. 

To sem uvrstila v kategorijo padec. Vse 3 kategorije, ki imajo po eden odgovor, ustrezajo 

opredelitvi čustva. 

 

Vseh 22 sodelujočih otrok je na delavnicah navedlo ustrezno situacijo glede na opredelitve 

čustev in ugotovitve avtorjev o doživljanju jeze. Otroci so navedli situacije, ki ne potekajo v 

skladu z njihovimi željami ali ogrožajo njihove vrednote. 
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Če povzamem in odgovorim na raziskovalno vprašanje, so vsi otroci pri 3 temeljnih čustvih – 

veselje, strah, jeza – navedli ustrezne situacije glede na opredelitve čustev. Nekoliko manj, 

torej 14 od 22 sodelujočih otrok, je navedlo pravilno situacijo glede na opredelitev žalosti. Iz 

tega lahko sklepam, da imajo otroci največ težav, če primerjamo temeljna čustva, pri 

prepoznavanju doživljanja žalosti v vsakdanjem življenju. Pri tem velja poudariti, kar navede 

Ekman (2004), in sicer, da se žalost največkrat pojavlja skupaj z drugimi čustvi, kot sta jeza in 

strah, saj veliko ljudi poskuša prikriti žalost in stisko (prav tam). Otroci morda nimajo toliko 

izkušenj s prepoznavanjem žalosti, saj jo glede na navedbe avtorja večina ljudi želi prikriti. 

 

14 SKLEP 

 

K. Kanoy (2014) pravi, da uspešnost otroka ni odvisna samo od njegove inteligentnosti, pač 

pa tudi od njegovih veščin, ki jih je pridobil tekom razvijanja čustvenega področja. Uspešen 

otrok ni nujno tisti, ki je najpametnejši, ampak tisti, ki ima razvite veščine, kot so 

razumevanje svojih čustev in kakšne posledice ima neprimerno izražanje za druge. Avtorica 

prav tako trdi, da bi morali v šoli dati večji pomen dobro zasnovanemu učnemu načrtu, ki bi 

moral vsebovati področja za krepitev čustvenega razvoja (prav tam). Tudi M. Zupančič in T. 

Kavčič (2007) pravita, da je pomembno v vzgojno-izobraževalnih institucijah, že takoj ob 

vstopu v vrtec, krepiti čustveni razvoj, saj vpliva na čustveno kompetentnost kasneje v šoli 

(prav tam). To lahko storimo tudi s pravljicami, saj so otroci, ki so v t. i. pravljičnem obdobju 

zanjo najbolj dojemljivi, poleg tega pa njihova starost sovpada z vstopom v vzgojno-

izobraževalne institucije. C. Buhler (1961, v Divjak Zalokar, 2002) pravi, da je razvojna 

potreba otroka po pravljici in igri največja med 4. in 10. letom, saj je takrat domišljija ključna 

za razvoj osebnosti. Pravljica namreč spodbuja domišljijo in čustveno doživljanje ter izražanje 

(prav tam). Z magistrskim delom sem želela pokazati, kako uporabna je lahko pravljica za 

spodbujanje določenih veščin čustvenega razvoja. Moja ciljna skupina so bili otroci, ki so 

obiskovali 1. razred. 

 

V empiričnem delu me je zanimala vloga pravljic pri čustvenem razvoju otrok ob vstopu v 

šolo. Zanimalo me je, kako otroci doživljajo pravljico, kakšni so njihovi odzivi in tudi s 

kakšnimi cilji učiteljice uporabljajo le-te, saj imajo pomembno vlogo pri celostnem razvoju 

otroka. To sem ugotavljala s polstrukturiranimi intervjuji, ki sem jih izvedla s štirimi 

učiteljicami. Poleg tega sem v empiričnem delu želela preizkusiti pravljico kot sredstvo za 

razvijanje čustvenega razvoja. Pri otrocih v 1. razredu sem preko pravljice želela preveriti 

prepoznavanje čustev, izražanje in razumevanje. Slednje predvsem s prenosom temeljnih 

čustev v vsakdanje življenje. Izvedla sem sklop štirih delavnic. Na vsaki sem predstavila eno 

izmed temeljnih čustev in s pomočjo nalog opazovala, katera čustva so otroci prepoznali v 

vsaki od pravljic, kako so čustvo, ki je bilo glavna tema delavnice, izrazili in v katerih 

situacijah doživljajo čustvo, obravnavano na delavnici. Pri slednjem me je zanimalo še, ali je 

situacija ustrezna glede na opredelitev čustva. S tovrstnimi delavnicami sem želela, da so 

otroci aktivno vključeni v raziskavo in spodbuditi izražanje njihovega mnenja ter verbalno kot 

tudi neverbalno komunikacijo. 

 

Pri opazovanju otrok in izvedbi intervjujev sem uporabila kvalitativno raziskovanje. Rezultate 

sem predstavila opisno, v obliki zbirnih tabel, ki sem jim dodala interpretacijo. Pridobljeni 

rezultati veljajo samo za učiteljice in otroke, vključene v raziskavo, saj vzorec ni 

reprezentativen in posploševanje ni možno. V nadaljevanju predstavljam odgovore na 

raziskovalna vprašanja. 

Glede na opravljene intervjuje z učiteljicami in rezultate, ki sem jih pridobila z njimi, lahko 

sklepam, da se vse učiteljice poslužujejo uporabe pravljic s ciljem spoznavanja posameznih 



 

67 
 

umetnostnih besedil, medpredmetnega povezovanja in učenja socialnih veščin. Te 3 

kategorije so se pojavile pri vsaki od intervjuvank. Pod kategorijo učenje socialnih veščin so 

omenile, da uporabljajo pravljice za pogovor o sprejemanju drugačnosti, presojanju socialnih 

situacij, kot je npr. pogovor z neznanci in o njihovi varnosti, učenje strategij reševanja 

konfliktnih situacij, empatijo otrok in vživljanje v drugega. Slednji cilji, ki so jih učiteljice 

navedle, pa krepijo otrokove socialne veščine. Kot posredne cilje so učiteljice navedle tudi 

medpredmetno povezovanje, saj so pravljice medij, skozi katerega se lahko otrokom približa 

ali naveže marsikatero vsebino. Tako preko pravljic med seboj povezujejo šolske predmete. 

Poleg teh dveh kategorij so učiteljice navedle cilje v povezavi z učnim načrtom, zato sem to 

kategorijo poimenovala Sledenje učnemu načrtu. Tu so bile učiteljice manj konkretne in ciljev 

iz učnega načrta niso navajale. Povedale so, da se pri uporabi pravljic nanašajo tudi na cilje, ki 

so opredeljeni z učnim načrtom glede pravljic, oziroma na cilje, ki jih imajo v učnih 

pripravah. Edini cilj, ki so ga učiteljice navedle in je skladen z učnim načrtom, je spoznavanje 

umetnostnega besedila. Z uporabo pravljic pri pouku se otroci učijo in spoznavajo njihove 

značilnosti, kot so pravljična števila, osebe, pravljično dogajanje, čas ipd., kar je zapisano tudi 

v učnem načrtu. 1 izmed učiteljic uporablja pravljice z namenom spodbujanja govorno-

jezikovnega razvoja otrok, konkretneje s ciljem bogatenja besednega zaklada. Poleg tega so 

navedle tudi bolj osebne cilje, ki niso povezani z učnim načrtom. 3 učiteljice uporabljajo 

pravljice z namenom, da otroke naučijo določenih življenjskih vrlin in vrednot. Pri tem so 

poudarile pomembno vlogo glavnega sporočila pravljice, saj to, po njihovem mnenju, 

otrokom približa pomen določenih vrednot in vrlin v življenju. 2 od učiteljic uporabljata 

pravljico z namenom, da otroci razumejo vedenja določenih likov v pravljici, njihove 

značilnosti in povezavo med njima. Tako jih s tem učijo, da vedenje izhaja iz konteksta, v 

katerem se posameznik nahaja. 2 učiteljici sta navedli, da pravljice uporabljajo s ciljem, da 

otroke umirijo in se sprostijo. 

 

V empiričnem delu sem raziskovala tudi vlogo pravljic v otrokovem razvoju po mnenju 

intervjuvanih učiteljic. Učiteljice, ki sem jih intervjuvala, imajo že kar nekaj izkušenj na 

področju dela z osnovnošolskimi otroki, 1 izmed učiteljic tudi s predšolskimi otroki. Glede na 

to, da pravljice uporabljajo redno pri svojem delu, me je zanimalo, kje vidijo doprinos pravljic 

pri otrokovem razvoju. Vse učiteljice so se strinjale, da imajo pravljice pomen pri otrokovem 

razvoju. Navedle so, da se otroci ob njih sprostijo, krepijo pozornost, spodbujajo empatijo. 1 

izmed učiteljic je še poudarila, da so pravljice pomembne za odnos med poslušalcem in 

pripovedovalcem, saj se ta poslušalcu ob pripovedovanju popolnoma posveti, poslušalec pa 

doživlja občutek varnosti. Učiteljica je tu izpostavila pomemben vidik te aktivnosti, saj so to 

potrdili tudi nekateri avtorji (Bettelheim, 1999; Kucler 2002; Marjanovič Umek, 2001; Rutar 

2008), ki sem jih navedla v magistrskem delu. Po mnenju učiteljic imajo pravljice tudi 

pomembno vlogo pri spodbujanju ustvarjalnosti, zlasti z njo povezane domišljije. Vse 

učiteljice krepijo ustvarjalnost tudi z aktivnostmi, ki so v povezavi s pravljicami, npr. likovno 

izražanje, dramske uprizoritve ipd. Vse učiteljice so pripisale pomembno vlogo pravljicam pri 

učenju življenjskih vrednot in vrlin, spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja in učenju 

čustev. Poleg tega pa sta še 2 učiteljici poudarili vlogo pri spodbujanju kritičnega mišljenja in 

učenju socialnih veščin. Razvidno je, da učiteljice pripisujejo pravljicam pomembno vlogo, 

saj so poudarile različna področja otrokovega razvoja, kjer vidijo doprinos pravljic. Pri veliko 

kategorijah so si bile enotne in navedle podobne odgovore. Iz tega lahko sklepam, da 

učiteljice menijo, da pravljice spodbujajo tako čustveni, govorni, kognitivni, ustvarjalni in 

socialni razvoj otroka. 

 

Tudi odzivi otrok, ki so jih opisale učiteljice v intervjujih, se povezujejo in pričajo o tem, da 

imajo pravljice pomembno vlogo v otrokovem življenju. Učiteljice so izpostavile, da imajo 
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otroci na pravljico pozitivne odzive in so nad njimi navdušeni, kar pokažejo z aplavzom, 

ohranjanjem pozornosti med pripovedovanjem, nadaljnjim sodelovanjem in večjo motivacijo 

za nadaljnje aktivnosti pri pouku. Prav tako so učiteljice izpostavile, da se otroci ob nekaterih 

pravljicah tudi dolgočasijo in to pokažejo z vedenjem. Prav tako so vse učiteljice podale vsaj 

eden primer čustvene reakcije otrok na pravljico. To pomeni, da se otroci vživijo v pravljične 

like in z njimi sočustvujejo. Če so jim zgodbe blizu, se jih dotaknejo in ob njih doživljajo 

čustva, ki jih tudi izrazijo. Sklepam lahko, da so odzivi otrok na pravljice v večini primerov 

pozitivni, v nekaterih primerih pa tudi čustveni. Če otrokom pravljica ni všeč, to pokažejo z 

motečim vedenjem, po mnenju učiteljic, ali z nesodelovanjem v nadaljnjih aktivnostih pri 

učni uri. 

 

Z delavnicam sem poskušala odgovoriti na zadnja 3 raziskovalna vprašanja. Z ocenjevalnima 

lestvicama sem spremljala vedenje otrok med skupino in analizirala rešene naloge 

posameznega otroka tekom delavnic. V prvih 3 pravljicah so otroci sodelovali v uvodnih in 

zaključnih aktivnostih, v zadnji pa je bilo prisotnega veliko več opozarjanja na vedenje otrok 

kot pri prvih dveh. 

 

Otroci so pri 1 nalogi prepoznavali čustva v pravljici. Na nobeni delavnici ni bilo težav z 

razumevanjem navodil. Vsi otroci so prepoznali glavno čustvo v vseh pravljicah. Na prvi je to 

bilo veselje, na drugi strah, na tretji žalost in na zadnji jeza. Pri določanju teh čustev niso 

imeli težav. Na 3 delavnicah, razen na delavnici o veselju, pa so poleg glavnega čustva 

prepoznali tudi druga. Zgolj na prvi delavnici so prepoznali samo veselje. Menim, da je razlog 

v tem, da so imeli na razpolago samo manj prijetna čustva glede na doživljanje, ki jih v 

zgodbah niso prepoznali. To so bila jeza, strah in žalost. Namreč v zgodbah so bili 

predstavljeni prijetni dogodki, na katerih so liki doživljali bolj prijetna čustva. Na delavnicah, 

kjer so otroci spoznavali strah, je poleg strahu 11 otrok prepoznalo še drugo čustvo. Veselje 

na koncu zgodbe je prepoznalo 10 otrok, 1 pa je poleg strahu navedel še žalost, kar ni povsem 

ustrezno, saj nobena situacija v zgodbi ni ustrezala opredelitvi žalosti. Na naslednji delavnici 

je 6 otrok poleg žalosti prepoznalo še kakšno čustvo, to so bila veselje, strah in jeza. 4 otroci 

so ustrezno izbrali še drugo čustvo, dva pa neustrezno. Pri jezi je največ otrok poleg glavnega 

čustva prepoznalo še drugo. Tu pa je 7 otrok ustrezno izbralo druga čustva, 5 pa neustrezna. 

Sklepam lahko, da otroci najhitreje prepoznajo veselje, saj tu niso imeli večjih težav. Pri 

prepoznavanju neprijetnih čustev glede na doživljanje so imeli otroci več težav. Glavna čustva 

v zgodbi so takoj prepoznali, več težav pa so imeli z ostalimi, ki so se še pojavljala v 

pravljicah. Poleg strahu so napačno prepoznali žalost, pri žalosti so poleg slednje narobe 

prepoznali strah in pri jezi so neustrezno prepoznali še žalost. Iz tega lahko sklepam, da otroci 

k neprijetnim čustvom pripišejo tudi ostala neprijetna čustva, čeprav se ta glede na opredelitev 

čustev niso pojavljale v pravljici. Največkrat so pri jezi prepoznali še žalost. Glede na 

rezultate menim, da imajo otroci več težav pri razlikovanju neprijetnih čustev. Izkazalo se je, 

da predvsem žalosti in strahu ter jeze in žalosti. 

 

Pri drugi nalogi, ki sem jo otrokom podala, sem opazovala, kako so otroci prikazali izražanje 

posamičnih temeljnih čustev, ki so bili tema delavnice. Na splošno je bilo pri tej nalogi 

podajanju navodil potrebnih nekoliko več pojasnil in dodatnih spodbud, da so otroci 

sodelovali. Kljub temu pa od 1 do 3 otrok ni sodelovalo pri tej aktivnosti, ampak so samo 

opazovali ostale otroke. Pri nesodelujočih je bila 1 deklica konstantna, saj na nobeni od 

delavnic ni sodelovala pri tej aktivnosti. Izrazila je, da ne zna pokazati, oziroma da ne želi 

sodelovati pri tej nalogi. Pri veselju so vsi sodelujoči otroci izrazili čustvo, skladno z 

navedbami o izražanju veselja. 2 otroka nista sodelovala. Pri strahu so prav tako vsi otroci 

ustrezno prikazali strah. 3 niso sodelovali. Pri žalosti je 16 otrok ustrezno prikazalo čustvo, 4 
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pa neustrezno, 2 otroka nista sodelovala. Na delavnici o jezi so vsi sodelujoči otroci prikazali 

jezo, skladno z opisi izražanja jeze avtorjev, 4 sicer nekonstruktivno. 1 otrok ni sodeloval. 

Glede na rezultate lahko sklepam, da so imeli otroci največ težav pri izražanju žalosti, saj je to 

edino čustvo, kjer se je pojavilo, da otroci niso prikazali čustva na način, ki bi bil skladen z 

opredelitvami avtorjev. 

 

Pri zadnji nalogi na delavnicah sem preverjala prenos čustev, ki so bila obravnavana na 

delavnici v vsakdanjem življenju otrok. Otroci so namreč navajali situacije, v katerih 

doživljajo posamezno čustvo. Pri tej nalogi so imeli otroci pri razumevanju navodil nekoliko 

več težav, navodila sem morala večkrat ponoviti in jih spodbujati, da so nalogo rešili. Pri 

aktivnosti so sodelovali vsi prisotni otroci. Na delavnici Veselje so vsi otroci, prisotni na 

delavnici, navedli situacije, ki ustrezajo opredelitvi čustva. Prav tako se je zgodilo na 

delavnicah Strah in Jeza. Na delavnici o Žalosti 8 situacij od 22 ni ustrezalo opredelitvi 

žalosti. 3 otroci niso našli situacije, v kateri bi doživljali žalost, 5 pa jih je bilo neustreznih. Tu 

so otroci navajali tudi najbolj raznolike odgovore. Glede na rezultate sklepam, da so imeli 

otroci največ težav pri razumevanju žalosti in pri prepoznavanju tega čustva v njihovem 

vsakdanjem življenju, saj je to edina delavnica, na kateri vsi otroci niso navedli ustrezne 

situacije glede na opredelitev doživljanja žalosti. 

 

Če pogledam raziskavo v celoti, lahko sklenem, da ima pravljica pomembno vlogo pri 

otrokovem celostnem razvoju, med drugim tudi čustvenem. Slednjega sem postavila v 

ospredje v svojem magistrskem delu. Izkazalo se je, da učiteljice sicer ne uporabljajo pravljic 

s ciljem spodbujanja čustvenega razvoja, vendar pa vidijo njihovo vlogo med drugim tudi pri 

učenju o čustvih. Z odzivi otrok, ki so jih omenile učiteljice, je razvidno, da otroci reagirajo 

na pravljice tudi čustveno, kar pomeni, da prepoznajo določena čustva v pravljicah, jih 

povežejo bodisi z njihovimi izkušnjami bodisi sočustvujejo z likom. To pomeni, da imajo 

pravljice vlogo tudi pri čustvenem razvoju. V svojem magistrskem delu sem to dvoje želela 

povezati, zato sem opravila še sklop 4 delavnic, s katerimi sem želela ugotoviti, kako otroci 

prepoznavajo in izražajo temeljna čustva (veselje, strah, jeza, žalost). Preko pravljic, ki so 

očitno opisovale eno od temeljnih čustev, sem želela otrokom približati razumevanje tega 

čustva. Prav tako me je zanimalo, kako razvita imajo posamezna področja čustvenega razvoja, 

kot npr. izražanje, prepoznavanje in razumevanje čustev, zato sem po prebrani pravljici 

pripravila naloge, ki so preverjale ta področja. Izkazalo se je, da imajo otroci največ težav pri 

prepoznavanju in izražanju žalosti, saj so, v primerjavi z drugimi delavnicami, imeli tukaj 

največja odstopanja glede na navedeno literaturo. Sicer pa so otroci najhitreje prepoznali 

veselje, ga brez težav izrazili in povezali z vsakdanjim življenjem. V delavnici o strahu in jezi 

sem pridobila podobne rezultate, s tem, da sem ugotovila, da nekateri otroci strahu in jezi 

pripisujejo tudi žalost. 

 

Za intervjuje sem izbrala učiteljice z dolgoletnimi izkušnjami pri poučevanju na razredni 

stopnji, izjema je bila Učiteljica 2, ki ima 3 leta delovnih izkušenj. Vendar so ne glede na to 

vse učiteljice odgovarjale podobno. Pri tistih z več izkušnjami je bilo opaziti več podanih 

primerov. Pri izvajanju intervjujev je največja pomanjkljivost, da intervjuja z Učiteljicama 1 

in 4 nisem mogla posneti, zato sem ju zapisala na podlagi svojih izpiskov. Med pogovoroma 

sem si poskušala čim več zapisati in zapisa kmalu po opravljenem intervjuju dopolniti. 

Vseeno so zapiski v primerjavi z avdio posnetki bolj pomanjkljivi. Prav tako se je pri 

Učiteljici 3 pojavila časovna stiska, saj se ji je mudilo k pouku, zato je podajala nekoliko 

krajše in manj konkretne odgovore kot ostale učiteljice. Kot pomanjkljivost pri izvajanju 

intervjuja lahko navedem še, da sem ponekod zastavila preveč vprašanj naenkrat, zato mi 

učiteljice kdaj na katero niso odgovorile. 
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Pri izvajanju delavnic sem se srečevala z nekoliko več ovirami, kot pri izvajanju intervjujev. 

Odločila sem se, da bom delavnice posnela s kamero, zato sem bila v razredu najprej prisotna 

s kamero, z namenom, da se otroci nanjo navadijo in da spoznajo tudi mene. Veliko časa sem 

posvetila izboru pravljic, saj se mi je zdelo pomembno, da pravljice ustrezno opisujejo čustva, 

zlasti pa sem želela poiskati takšne pravljice, ki bodo ustrezno ponazorile doživljanje enega 

izmed temeljnih čustev. Največ težav sem imela pri iskanju pravljice o veselju, saj to čustvo 

ni velikokrat v ospredju skozi celotno zgodbo. Na koncu sem izbrala pravljico Vsak je kdaj … 

srečen in v njej izbrala dve kratki zgodbici ter enostavni zgodbici. Kratki zgodbici sem izbrala 

tudi zaradi spoznavanja otrok, saj je bilo tema prve delavnice veselje, zato sem želela več časa 

posvetiti medsebojnemu spoznavanju. Zadnja pravljica, Mirko se razjezi, je bila prav tako 

nekoliko krajša kot osrednji 2, zaradi končne evalvacije štirih srečanj. Tudi preostali 2 

pravljici, čeprav nekoliko daljši, sta bili primerni in razumljivi otrokom, saj so ju brez težav 

obnovili. Pomanjkljivost izvajanja delavnic je bila prevelika skupina otrok, zato sem 

potrebovala 2 kameri, da so bili na posnetku vsi otroci. Žal se zaradi logističnih težav delavnic 

ni dalo izpeljati v skupinah po manj otrok. Ob ponovnem izvajanju delavnic bi otroke 

razdelila na več manjših skupin po 8–12 otrok na delavnico. To bi omogočilo večji nadzor 

tudi med samim reševanjem nalog in večjo izvirnost otrok pri podajanju odgovorov. Sicer sta 

bili učiteljici, ki poučujeta v razredu, ves času prisotni na delavnicah in sta mi bili v veliko 

pomoč pri podajanju navodil in spodbujanju otrok. Kljub spodbujanju k čim bolj izvirnim 

rešitvam nalog so se otroci, zlasti pri drugi nalogi, velikokrat med seboj ponavljali, saj so 

videli, kako preostali sošolci izražajo določeno čustvo in so ponovili za njimi. Podobno se je 

dogajalo pri tretji nalogi. Do bolj zanesljivih podatkov bi prišla, če bi otroke opazovala 

povsem individualno, saj bi tako preprečila vpliv vrstnikov. Otroci so pri tretji nalogi navedli 

podobno situacijo, ki je bila opisana v pravljici, npr. pri Bavbav je, kar nekaj otrok navedlo, 

da jih je strah teme. Namreč deklica Ika se je bala Bavbavov, ki so se prikradli v njeno sobo, 

ko sta starša ugasnila luč. Na podlagi pravljice so dobili asociacije in jih povezali s svojim 

življenjem. Kot sem že omenila, je pri delavnici o strahu prejšnjo noč močno deževalo z 

glasnim grmenjem in bliskanjem, kar je vplivalo na rezultate, saj je veliko otrok navedlo, da 

jih je strah ravno tega. Sklepam, da je bila izkušnja prejšnje noči še močno zasidrana v njih, 

saj so ob podajanju razlage še natančneje opisali, kako so doživljali nevihto.  

 

Sicer s sodelovanjem otrok na delavnicah nisem imela težav. Otroci so bili sproščeni in 

prijetni, ohranjali so pozornost tekom pripovedovanja pravljic in me na koncu vsakič tudi 

nagradili z aplavzom. Prav tako so sodelovali v začetnih in zaključnih aktivnostih. Večjih 

disciplinskih težav nisem imela. Otroci so bili tekom delavnic mirni. Tudi deklica, ki pri 

nekaterih aktivnostih ni želela sodelovati, je tisti čas opazovala, tako njeno vedenje ni bilo 

moteče za skupino. Otroci so na zadnjih dveh delavnicah že poznali potek in so se sami 

pripravili na to, kar sledi. Pri tretji nalogi so nekateri že sami razložili risbo in to zapisali, ali 

pa sami napisali razlago. Kot sem že omenila, sta bili ves čas prisotni tudi učiteljici, ki sta mi 

bili v pomoč pri umiranju otrok po začetnih aktivnostih. Mislim, da so me otroci dobro 

sprejeli, saj so ob evalvaciji po vsaki delavnici dvignili smejoč obraz, kar je pomenilo, da so 

jim bile delavnice všeč. Na koncu mi je par otrok tudi poklonilo prečudovite risbice. 

 

Pravljične delavnice bi lahko v nadaljevanju poskusila tudi z bolj kompleksnimi čustvi in v 

manjših skupinah. Prav tako bi lahko vključila aktivnosti, ki ponujajo izražanje čustev skozi 

različne medije, npr. z risanjem. Poleg razumevanja, izražanja in prepoznavanja čustev bi 

lahko vključila še uravnavanje. Delavnice bi lahko izvedla tudi v vrtcih in v šolah pri nekoliko 

starejših otrocih. Tako bi lahko primerjala otroke v obdobju zgodnjega in srednjega otroštva 

glede na razumevanje čustev. 
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V raziskavo sem aktivno vključila otroke, saj sem želela preizkusiti, kako se lahko preko 

pravljice učimo o čustvih. To se mi zdi pomembno, saj se delo socialnega pedagoga nanaša 

tudi na čustva, ki so temelj za vzpostavljanje in ohranjanje medosebnih odnosov, zato se mi 

zdi pomembno, da začnemo dovolj zgodaj. Tovrstne delavnice so lahko preventiva, da bi 

posamične čustvene in vedenjske težave otrok lahko omilili, oziroma se lahko o njih 

pogovorili, razložili skupini, v katero je otrok vključen. Ravno zato je bistveno, da se 

spodbujanje čustvenega področja začne oziroma nadaljuje pri vstopu v šolo. Vrtec in šola sta 

instituciji, ki imata priložnost ponuditi otrokom čim bolj uspešen razvoj in med drugim ne 

smeta pozabiti na čustveni razvoj. Ob vstopu v šolo se za otroke zgodijo velike spremembe, 

saj so na prehodu iz večje odvisnosti od odraslih do čedalje manjše. Socialni pedagogi lahko s 

takšnimi aktivnostmi posameznika in skupino opolnomočimo na področju čustvovanja. Prav 

tako se mi zdi pomembno, da so otroci razmišljali o čustvih in jih prepoznavali v vsakdanjih 

situacijah v njihovem življenju. Želela sem jim pokazati, da se vsako od čustev pojavlja v 

njihovih življenjih. Prav tako sem imela priložnost slišati njihovo doživljanje čustev, četudi 

včasih ni ustrezalo opredelitvi tega čustva. Spoznala sem, da je vrednost pravljic velika, ne 

samo z vidika čustvenega, ampak celotnega razvoja. Ravno zato se mi zdi pravljica odlično 

sredstvo, ki lahko približa otrokom tudi tako zapletene procese, kot so čustva. Pomembno 

dejstvo je tudi to, da imajo otroci pravljice radi, zato je pomembno, da so kvalitetne in da jih 

uporabimo na čim bolj poučne načine. S pripovedovanjem pravljic se krepi odnos med 

odraslimi in otroki, saj je pripovedovanje in poslušanje intimen trenutek, s katerim se lahko 

dotakneš slehernega otroka, četudi pripovedovanje poteka v skupini. Otroka popelješ na 

domišljijsko popotovanje, katerega voznik je sam, hkrati pa se srečuje in spoprijema z 

vsemogočimi situacijami. Skozi pravljice spoznava pot življenja. Sama sem v otroštvu zelo 

rada poslušala pravljice, nadvse pa mi je bilo všeč, kam so me te popeljale in česa so me 

naučile. Še danes se jih rada spominjam. Tako me je Pika Nogavička naučila, da sem lahko 

najmočnejša deklica na svetu. Mišmaš peče tako dober kruh, da se še meni pocedijo sline, ko 

poslušam pravljico in zaradi tega vedno znova postanem jezna na Jedrt, ki ga z opravljanem 

prežene iz vasi. Grdi raček je pravzaprav čudovit labod. Četudi Zvezdica Zaspanka zaspi v 

službo, zbudi ogromno ljubezni v razbojniku, ki ljubezni sploh ni poznal. Na bolj realnih tleh 

pa sem pristala z zgodbo Moj dežnik je lahko balon. 
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SEZNAM PRILOG 

 

PRILOGA 1: PRIMER PRIPRAVE NA DELAVNICO 
 

PRIPRAVA NA DELAVNICO STRAH 

ŠTUDENTKA/IZVAJALKA: Urška Poljšak 

RAZRED: 1. A   PREDMET: SLJ  DATUM: 17. 4. 2018  

PRAVLJICA: Wenniger, B. (2008). Bavbav. Ljubljana: Založba Kres. 

CILJI:  

- Medsebojno spoznavanje 

- Urjenje pozornega poslušanja 

- Spoznavanje s književnim delom 

- Poslušanje prebranega 

- Razumevanje prebranega 

- Prepoznavanje čustev v pravljici 

- Ponazoritev čustva glede na svoje predstave 

- Prepoznavanje čustev pri sebi oz. v vsakdanjem življenju 

 

METODE:  

verbalno tekstualna – razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje,  poročanje, grafično 

delo, branje, pisanje, opazovanje 

demonstrativno ilustracijska – prikazovanje oz. demonstracija 

izkustveno učenje – igra, praktično delo 

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna, skupinska 

UČNI PRIPOMOČKI: pravljica, delovni list 
TEMA: spoznavanje, prepoznavanje in razumevanje čustva strahu 

UVODNA AKTIVNOST: Otroke povabim v krog. Za uvodno aktivnost sem si izbrala 

spoznavno igro Mi gremo pa na piknik, po Belavič Pučnik (2014). Namen je medsebojno 

poznavanje, urjenje izgovarjave imen, prepoznavanje črk in njihov zvok, navajanje na 

upoštevanje navodil. Otroke postavim v krog z ramo ob rami, med njimi je malo prostora. 

Otrokom povem, da bomo skupaj odšli na piknik. Vsak od njih pa mora prinesti s seboj nekaj 

za pod zob. Igro začnem jaz, povem svoje ime in katero hrano bi lahko prinesla. Otroke 

pozovem, naj mi pomagajo najti hrano na mojo začetno črko. Potem nadaljujem naprej po 

krogu, dokler ne pridemo do tistega, ki je igro začel. Otrokom postavim izziv, naj ponovijo 

vso hrano, ki smo jo prinesli na piknik. To storimo tako, da gremo po krogu in naštejemo, kaj 

je kdo povedal (prav tam). 

PREMOR PRED PRAVLJICO: Počakam, da se otroci umirijo in udobno namestijo. 

Dogovorimo se, da smo med pravljico čim bolj tiho in pozorno poslušamo. Prikličemo tišino. 

PRIPOVEDOVANJE PRAVLJICE: Pravljico pripovedujem prosto. Na platnu se predvajajo 

ilustracije zgodbe. 

PREMOR PO KONČANI PRAVLJICI: Sledi nekaj trenutkov tišine, da otroci sami premislijo 

o pravljici. 

POGOVOR O PRAVLJICI: Otroke vprašam, kaj se je v pravljici dogajalo. Skupaj obnovimo 

pravljico. Izpostavimo še, kdo so glavne osebe v pravljici in kje se je pravljica dogajala. 

Pogovorimo se še o njihovem doživljanju pravljice. 

NALOGE: Otrokom razdelim liste z nalogami. Preberem navodila prve naloge. Povem, naj 

dvignejo roko, če jih niso razumeli. Pri prvi nalogi morajo obkrožiti sliko s čustvom, katerega 

je doživljala tudi Ika v pravljici.  
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Otroke vprašam, kako se je počutila Ika, ko sta mamica in očka ugasnila luči v njeni sobi in 

kaj menijo, zakaj, se je tako počutila. Kako se je spremenil njen obraz? Pozovem otroke naj 

pokažejo, kako izgledajo, ko jih je strah. 

Na koncu otrokom razdelim liste. Na liste narišejo situacijo, v kateri oni doživljajo strah. Ko 

končajo z risanjem, mi razložijo, kaj so narisali. Njihovo razlago zapišem na drugo stran 

risbe. 

ZAKLJUČEK: Razdelim loparčke s štirimi obrazi na kontinuumu od smejočega obrazkom do 

žalostnega obrazka. Pogovorimo se o uri, ki smo jo preživeli skupaj. Pozovem jih, naj 

izberejo loparčke, ki opisuje njihovo doživljanje delavnice. Otroke ponovno povabim v krog. 

Zaključimo z igro Električni impulz. Vsak stisne roko svojega soseda. Stisk roke potuje po 

krogu, dokler ne pride nazaj do tistega, ki je igro začel. 

LITERATURA 

Belavič Pučnik, S. (2014). Igranje za znanje: priročnik za izvajanje rekreativnih odmorov v 

vrtcih in osnovnih šolah: Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
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PRILOGA 2: OCENJEVALNA LESTVICA ZA INDIVIDUALNO OPAZOVANJE 

 

 

DATUM IN ČAS OPAZOVANJA: ____________________ 

IME DELAVNICE:________________________ 

OTROK:__________________________ 

1. Otrok je pred začetkom delavnice dobro razpoložen in sodeluje v uvodnih aktivnostih. 

 

POVSEM DRŽI SREDNJE NE DRŽI 

1 2 3 

 

2. Med pripovedovanjem pravljice otrok ohranja pozornost in pravljico pozorno posluša. 

 

POVSEM DRŽI SREDNJE NE DRŽI 

1 2 3 

 

3. Med poslušanjem se v pravljico vživi. Doživljanje pokaže s spremembo obrazne 

mimike in/ali spremembo vedenja. 

 

POVSEM DRŽI SREDNJE NE DRŽI 

1 2 3 

Spremeni se njegova 

obrazna mimika, telesna 

drža, s katerimi pokaže 

podobna čustva kot so v 

pravljici. 

Otrok se sicer vživi v 

pravljico, vendar ne pokaže 

izrazito čustev, ki se 

pojavljajo v pravljici. 

Otrok se le delno vživi v 

zgodbo, čustva, ki so v 

pravljici ne pokaže, vendar 

zgodbo spremlja. 

 

 

4. Otrok je prepoznal čustvo, ki je bilo opisano v pravljici. 

 

POVSEM DRŽI SREDNJE NE DRŽI 

1 2 3 

Otrok je ustrezno izbral 

obrazek, ki prikazuje 

čustvo, opisano v pravljici. 

Otrok izbere čustvo, ki je 

podobno čustvu, ki je 

prikazano v pravljici. 

Otrok ne izbere ustreznega 

čustva, prav tako ni 

podobno čustvu, opisanem v 

pravljici. 
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5. Otrok je prepoznal je več čustev v pravljici, ne le tisto, ki je bilo glavna tema v 

pravljici. 

 

POVSEM DRŽI SREDNJE NE DRŽI 

1 2 3 

Otrok je prepoznal tri ali več 

čustev. 

Otrok je poleg »glavnega 

čustva« prepoznal še eno 

čustvo. 

Otrok je prepoznal samo eno 

čustvo, ostale njegove 

navedbe niso čustva. 

 

6. Otrok pokaže vedenje, ki je značilno za to čustvo. 

 

POVSEM DRŽI SREDNJE NE DRŽI 

1 2 3 

Otrok pokaže vedenje, ki je 

povsem značilno za to 

čustvo. 

Otrok pokaže vedenje, ki ni 

povsem značilno za to 

čustvo. 

Otrok pokaže vedenje, ki ni 

značilno za to čustvo. 

 

7. Otrok je lastno doživljanje tega čustva povezal z ustrezno situacijo v njegovem 

življenju. 

 

POVSEM DRŽI SREDNJE NE DRŽI 

1 2 3 

Otrok je izbral ustrezno 

situacijo glede na čustvo. 

Otrok je izbral situacijo, ki 

je le delno ustrezna glede 

na čustvo. 

Otrok ne izbere ustrezne 

situacije glede na čustvo. 
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PRILOGA 3: OCENJEVALNA LESTVICA ZA OPAZOVANJE VEDENJA SKUPINE 

MED DELAVNICO 

 

DATUM IN ČAS OPAZOVANJA: ____________________ 

IME DELAVNICE:________________________ 

ŠTEVILO OTROK: ________________________ 

1. Otroci pravljico razumejo in jo znajo skupno obnoviti. 

 

POVSEM DRŽI SREDNJE NE DRŽI 

1 2 3 

Večina otrok je sodelovala v 

obnovi pravljice. Zaporedje 

je pravilno, vedo, kdo so liki 

v zgodbi in kaj se je 

dogajalo. 

Približno polovica otrok je 

sodelovala pri obnovi 

zgodbe. Zaporedje, 

dogajanje in liki so delno 

pravilni. 

Noben od otrok ne zna 

pravljice obnoviti. Pravljice 

niso razumeli. 

 

2. Navodila za aktivnosti po prebrani pravljici so otrokom razumljiva. 

 

POVSEM DRŽI SREDNJE DRŽI NE DRŽI 

1 2 3 

Večina otrok razume 

navodila. Ne pojavljajo se 

dodatna vprašanja. 

Polovica otrok razume 

navodila. Pojavlja se kar 

nekaj dodatnih vprašanj. 

Otroci navodil ne razumejo. 

Navodila je potrebno 

dodatno podrobno razložiti. 

 

3. Pripovedovalka veš čas pripovedovanja ohranja očesni stik z otroki in ima njihovo 

pozornost. 

 

POVSEM DRŽI SREDNJE NE DRŽI 

1  3 

Ohranja očesni stik z večino 

otrok. Zgodbo pripoveduje 

in ne bere. 

Ohranja očesni stik z nekaj 

otroki. Nekaj časa 

pripoveduje, nekaj časa bere 

zgodbo. 

Očesnega kontakta z otroki 

ne vzpostavlja. Ves čas 

pravljico bere in ne 

pripoveduje. 
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PRILOGA 4: VPRAŠANJA ZA INTERVJUJE 

 

1. Kako dolgo že delate kot učiteljica?  

 

2. Katere razrede ste učili do sedaj in katerega poučujete sedaj? 

 

3. Kako pogosto uporabljate pravljice pri izvajanju pouka? 

 

4. Na podlagi česa se odločite, da boste pravljico vpletli v pouk? 

 

5. Pri katerih šolskih predmetih se največkrat poslužujete pravljice? 

 

6. S kakšnimi cilji uporabljate pravljice pri svojem delu? 

 

7. Kako ponavadi poteka šolska ura, pri kateri uporabite tudi pravljico? 

 

8. Kako se otroci odzovejo, ko izvedo, da bodo poslušali pravljico? 

 

9. Kako jih pripravite na poslušanje? 

 

10. Kako med pripovedovanjem /branjem pravljice poskušate ohraniti pozornost otrok? 

Ali ste ponavadi med pripovedovanjem/ branjem pozorni, kaj se dogaja z otroci? 

 

11. Kakšni so odzivi otrok na pravljico? Kako pokažejo, da jim je bila pravljica všeč oz., 

da jim ni bila všeč? 

 

12. Kako se otroci ponavadi odzivajo na prebrano zgodbo? 

 

 

13. Se spomnite kakšne izrazito intenzivne čustvene reakcije otroka na pravljico? Mi 

lahko opišete ta dogodek? Se morda spomnite, katero pravljico ste 

brali/pripovedovali? 

 

14. Kako pomembne se vam zdijo pravljice v otrokovem življenju? Zakaj se vam zdijo 

pomembne oz. nepomembne? 

 

15. Kakšen je po vašem mnenju vpliv pravljice na otroka? Katera področja menite, da 

pravljice pri otroku spodbujajo? 

 

16. Kaj mislite, da pravljice otrokom pomenijo, jim prinesejo? Vidite pozitivne učinke 

uporabe pravljice? Katere? 

 

17. Kakšne aktivnosti sledijo, ko končate s pripovedovanjem/z branjem pravljice? Ali 

imate po koncu vedno pripravljeno kakšno aktivnost? Se vam zdi to pomembno? 

Razložite. 

 

18. Kako spodbujate otrokovo izražanje po pravljici? 

 

19. Ste se že kdaj poskušali preko pravljice pogovoriti o kakšni čustveni vsebini ali o 

čustvih? Če ste se, kako so se odzvali otroci? Kako je to potekalo? 
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PRILOGA 5: OBRAZI NA LOPARČKIH 
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PRILOGA 6: NALOGE NA DELAVNICAH 

 

Naloge na delavnicah – primer delavnica Veselje: 

KAKO STA SE POČUTILA LARA IN JAN V ZGODBI? OBKROŽI SLIČICO! 

 

     
 

     
 

 

KDAJ SI TI VESEL/A? NARIŠI! 
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PRILOGA 7: ZBRANE KATEGORIJE IN KODE 1. REDA NA PODLAGI ANALIZE 

INTERVJUJEV 

Kategorija Koda 1. reda 

 Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 

Medpredmetno 

povezovanje 

- Povezovanje z 

drugimi učnimi 

vsebinami (2) 

- Povezovanje z 

drugimi 

učnimi 

vsebinami 

- Povezovanje z 

drugimi učnimi 

vsebinami 

- Povezovanje z 

drugimi učnimi 

vsebinami 

Spoznavanje 

umetnostnega 

besedila 

- Spoznavanje vrst 

književnih del 

- Spoznavanje 

značilnosti 

književnih del 

///////////////////// 

- Spoznavanje 

značilnosti 

književnih del 

Sledenje 

predpisanemu 

učnemu načrtu 

- Uporaba 

pravljic, skladno 

z učnim načrtom 

- Uporaba pravljic, 

skladno z učnim 

načrtom 

/////////////////////// 

- Uporaba pravljic, 

skladno z učnim 

načrtom (2) 

Razumevanje 

vedenja ljudi 

- Razumevanje 

ravnanja in 

značilnosti 

književnih likov 

(3) 

- Razumevanje 

ravnanja in 

značilnost 

književnih likov; 

- vživljanje v 

književne like 

////////////// //////////////// 

Spodbujanje 

kritičnega 

mišljenja 

 

- Učenje 

kritičnega 

mišljenja; 

- izražanje svojega 

mnenja o 

slišanem 

-  Izražanje svojega 

mnenja o slišanem 

- Razmišljanje o 

slišanem 

- Učenje 

kritičnega 

razmišljanja 

Spodbujanje 

govorno – 

jezikovnega 

razvoja 

- Obnavljanje 

pravljice (2); 

- širjenje 

otrokovega 

besedišča; 

- spodbujanje 

pripovedovanja 

- Širjenje otrokovega 

besedišča, 

- razumevanje otrok 

o prebranem 

//////////////////// 

- Obnavljanja 

zgodbe; 

- širjenje 

otrokovega 

besedišča; 

- razumevanje 

otrok o 

prebranem 

Učenje o čustvih 

- Pogovor o 

čustvih; 

- prepoznavanje 

čustev; 

- vživljanje v 

čustva; 

- ponazoritev 

čustev v zgodbi 

- Prepoznavanja 

čustev v zgodbi 

- Prepoznavanje 

čustev v zgodbi 

- Pogovor o 

čustvih; 

- prepoznavanje 

čustev v zgodbi; 

- vživljanje v 

čustva 

Reakcija otrok na 

pravljico 

- Navdušenost, 

- Nezainteresirano

st; 

- aktivno 

sodelovanje; 

- čustvena 

reakcija; 

- Nezainteresiranost, 

- čustvena reakcija; 

- navdušenost 

- Navdušenost otrok 

(2); 

- nemirnost otrok; 

- čustvena reakcija 

- Navdušenost 

otrok (2); 

- čustvena reakcija 
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- razmišljanje o 

slišanem 

Učenje socialnih 

veščin 

- Učenje o 

različnosti; 

- presojanje 

socialnih situacij 

(2); 

- razvijanje 

altruizma; 

- razvijanje 

empatije (2) 

- Učenje o 

različnosti; 

- razvijanje  empatije 

(2) 

- Presojanje socialnih 

situacij; 

- razvijanje empatije 

- Presojanje 

ravnanja likov; 

- učenje o 

različnosti; 

- razvijanje 

empatije 

Učenje vrlin in 

vrednot 

- Učenje iskanja 

rešitev; 

- razumevanje 

sporočila 

pravljice; 

- učenje človeških 

lastnosti 

- Učenje o vrednotah 

- Razumevanje 

sporočila pravljice; 

- učenje o vrednotah. 

- Učenje 

družbenih pravil; 

- učenje o 

redu/neredu; 

- prenos situacij v 

vsakdanje 

življenje; 

- razumevanje 

sporočila zgodbe 

Spodbujanje 

ustvarjalnosti 

- Glasbeno 

poustvarjanje na 

podlagi 

pravljice; 

- spodbujanje 

likovnega 

izražanja; 

- dramsko 

poustvarjanje po 

pravljici (2) 

-  Spodbujanje 

domišljije; 

-  dramsko 

poustvarjanje po 

pravljici 

- Spodbujanje 

likovnega izražanja 

po pravljici; 

- spodbujanje 

domišljije 

- Spodbujanje 

ustvarjalnega 

mišljenja;  

- spodbujanje 

domišljije;  

- ustvarjanje po 

slišani pravljici 

Učinek pravljic 

- Sproščanje in 

umirjanje otrok 

(2),  

- pomembnost 

pravljic za 

odraščanje. 

- Pomembnost za 

vživljanje v druge,  

- ohranjanje 

pozornosti otrok, 

- motivacija pri 

pouku, 

- sproščanje in 

umirjanje otrok. 

- Sproščanje in 

umirjanje otrok (2),  

- izobraževalna 

vrednost pravljice. 

- Vpliv na odnos 

med 

pripovedovalcem 

in poslušalcem; 

- razvija občutek 

varnosti; 

- izobraževalna 

vrednost 

pravljice; 

- sproščanje in 

umirjanje otrok 
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PRILOGA 8: PRIMER KODIRANJA Z UČITELJICO 1 

U: Koliko dolgo že delate kot učiteljica?  

Uč1: 23 let redno, sem pa že prej kot študentka. 

U: Katere razrede ste učili do sedaj in katerega sedaj? 

Uč1: 1.–5. razred, vse kombinacije tudi trojno kombinacijo, se pravi po tri 

razrede skupaj. Razen v 2. triadi nisem v kombinaciji učila. 

U: Kako pogosto uporabljate pravljice pri izvajanju pouka? Recimo 

kolikokrat na teden? 

Uč1: Če gledam priprave, recimo 2-krat tedensko, to kar je iz obveznosti 

/…/ Drugače pa se razlikuje od leta, letos recimo postavljam v ospredje 

ljudsko izročilo, tako da imamo v jutranjem krogu veliko ljudskih pravljic, 

izštevank, ugank, rim ipd. Drugače pa jim skoraj vsak dan v jutranjem 

krogu preberem pravljico, da se otroci umirijo, udobno namestijo, 

pripravijo na dan. 

U: Na podlagi česa se odločite, da boste pravljico vpletli v pouk? 

Uč1: Glede na učno pripravo, ta se pa ujema z učnim načrtom. /…/ v 

povezavi tudi s spoznavanjem okolja, ko želim povezati z drugimi 

predmeti npr. z glasbo. /.../ Ruske pravljice in ruska klasična glasba se zelo 

prekrivata in se ju da zelo dobro povezati. Recimo Hrestač, jaz jim dam 

podlago, oni pa igrajo na inštrumente in nastane cel orkester. To je izjemno 

doživetje. Kdo bi si mislil, da bi lahko igral prvošolček na paličice? Bi 

človek pomislil /…/, ampak za nekatere stvari moraš imeti pogum, ne sme 

te biti strah. In je čudovito. To vse nastane na podlagi pravljice in lahko 

ustvarjaš naprej iz ene pravljice. 

 

U: Ooo sliši se zanimivo. 

Uč1: Ja, to je bilo okrog 20 otrok, kombinacija treh razredov, se mi zdi /…/ 

Malo je tudi odvisno od generacije, v nekaterih zares super uspe.  

U: Torej pri katerih šolskih predmetih se največkrat poslužujete 

pravljice? 

Uč1: Pri vseh. Pri glasbi, spoznavanju okolja, likovni umetnosti, 

slovenskem jeziku. Športa sicer ne poučujem, ampak tudi bi se dalo z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznavanje vrst književnih 

del 

 

Sproščanje in umirjanje 

otrok 

 

Uporaba pravljice glede na 

učni načrt 

Povezovanje pravljice z 

drugimi učnimi vsebinami 

Glasbeno poustvarjanje na 

podlagi pravljice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezovanje z drugimi 

učnimi vsebinami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznavanje umetnostnih 

besedil 

 

Učinek pravljice za otroke 

 

 

Sledenje predpisanemu 

učnemu načrtu 

Medpredmetno povezovanje 

 

Spodbujanje ustvarjalnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medpredmetno povezovanje 
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gibanjem. Pa pri vseh predmetih, ki jih poučujem, se včasih navežem na 

pravljico. 

U: S kakšnimi cilji pa uporabljate pravljice pri svojem delu? 

Uč1: A tisti uradni ali misliš moje osebne? 

U: S katerimi vi uporabljate? Se pravi vaše osebne mi povejte.  

Uč1: Aha. To, da razumejo različne človeške lastnosti, pri tem je zelo 

dobra basen. Da ocenjujejo ravnanje ljudi v nekih nepravilnih situacijah 

/…/ Oziroma ne vem, kako bi rekla. /…/ Ker v pravljici se takoj vidi, kdo 

je dober, kdo je slab, v življenju pa ni tako. /…/ Poskušamo se pogovoriti, 

zakaj je nekdo postal hudoben, kaj ga je pripeljalo do tega. Potem 

uporabim tudi za pogovor o drugačnosti, pa tudi za pogovor o njihovi 

varnosti, recimo Volk in Rdeča kapica, volk je neznanec, kdaj se lahko 

pogovarjajo z neznanci, na tak način. /.../  Se pravi za presojanje nekih 

socialnih situacij, za reševanje problemov. To so moji osebni cilji. 

U: Ok. Če nadaljujeva, kako pa ponavadi poteka šolska ura, pri kateri 

uporabite tudi pravljico? 

Uč1: Začnem z razgovorom, včasih prinesem kak predmet in potem 

naredimo izpeljavo, navezavo na pravljico. Na začetku imam tudi kakšne 

uganke. Potem preberem pravljico. Izogibam se temu, da bi jaz spraševala, 

oni odgovarjali, ampak da sami povedo o pravljici. Tako pravljica potuje v 

krogu in vsak pove dva stavka ob sličici. Neznane besede pa razložim že 

med samim pripovedovanjem, zdaj če že v naprej predvidim, da bi to znala 

biti njim neznana beseda, se ustavim in jih vprašam, razložim. Če kateri od 

njih zna, pa tudi pustim, da on razloži, letos imam enega fanta, ki razloži 

namesto mene. In potem je včasih dramatizacija. To zelo radi počnejo, ko 

jim je pravljica všeč. 

U: Super. Kako se otroci odzovejo, ko izvedo, da bodo poslušali 

pravljico? 

Uč1: Večinoma so navdušeni, včasih kdo reče že spet, ampak redko, 

nekateri pa tudi skrivajo, da niso tak navdušeni, so preveč vljudni, da bi 

povedali. Večinoma pa so kar navdušeni. Vedno pa imamo pravljico 1. uro, 

saj so takrat bolj skoncentrirani, pa lep začetek dneva je. 

 

 

 

 

 

 

Razumevanje ravnanja in 

značilnosti književnih likov 

Razumevanje ravnanja in 

značilnosti književnih likov 

Učenje o različnosti 

 

Presojanje socialnih situacij 

 

 

 

 

 

Spodbujanje pripovedovanja 

ob pravljici 

Obnavljanje pravljice 

 

 

Širjenje besednega zaklada 

 

 

 

 

 

Navdušenost nad pravljicami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razumevanje vedenja 

 

Razumevanje  vedenja 

 

Učenje socialnih veščin 

 

Učenje socialnih veščin 

 

 

 

 

 

Spodbujanje govorno- 

jezikovnega razvoja 

Spodbujanje govorno- 

jezikovnega razvoja 

 

Spodbujanje govorno- 

jezikovnega razvoja 

 

 

 

 

Reakcija na pravljico 
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U: Kako jih pripravite na poslušanje? 

Uč1: Tako dobro že poznajo moj sistem, ker je vedno isto, že vrsto let /…/, 

da jim trenutek, da poklepetajo, to morajo, saj me učiteljice smo iste /…/, 

torej trenutek, da se umirijo, včasih to traja 60 sek, včasih 62, včasih pa 

samo 5 sek. Potem se udobno namestijo, tako da so sproščeni in da jim je 

udobno. Ponavadi sedimo na tleh, na vrečah, večji na stolu. 

 

U: Kako med pripovedovanje /branjem pravljice poskušate ohraniti 

pozornost otrok?  

Ali pripovedujete ali berete? 

Uč1: /…/ Po tolikih letih, sedaj že bolj pripovedujem. 

U: Aha. No, kako ohranjate pozornost pri otrocih? 

Uč1: Sem pozorna, kaj se dogaja z otroki preko očesnega kontakta. Moje 

razlaganje je doživeto /.../, če je glavni junak žalosten, sem tudi jaz 

žalostna, če je nekaj napeto, počakam trenutek. /pokaže mimiko/  Z 

intonacijo, mimiko se poskušam čim bolj vživeti v besedilo. Pa seveda 

pokažem čustva. 

 

U: Kako pokažejo, da jim je bila pravljica všeč oz., da jim ni bila všeč? 

Uč1: Če jim pravljica ni všeč hitro začnejo klepetati, zehajo, zgledajo 

zdolgočaseni, nekateri so tudi preveč vljudni, da bi pokazali in so kar tiho. 

/…/ Tukaj smo na vasi, zato je veliko otrok takole vljudnih in so tiho, če 

jim ni všeč. /…/ 

 

U: Kako pa, če jim je bila všeč? 

Uč1: Če pa jim je všeč pa komaj čakajo, da ob opisovanju pridejo na vrsto, 

recimo ko potuje knjiga v krogu. 

 

U: Kako se otroci ponavadi odzivajo na prebrano zgodbo? 

Uč1: To je tisti prvi odziv? 

U: Ja. 

Uč1: /…/ Takoj po pravljici začnejo ponavadi razmišljati, kaj se je zgodilo, 

 

 

 

 

Umiranje in sproščanje otrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponazoritev čustev v zgodbi 

 

 

 

 

 

 

Nezainteresiranost  za 

pravljico 

 

 

 

 

Aktivno sodelovanje 

 

 

 

 

Razmišljanje o slišanem 

 

 

 

 

Učinek pravljic na otroke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenje o čustvih 

 

 

 

 

 

 

Reakcije na pravljico 

 

 

 

 

 

Reakcija na pravljico 

 

 

 

 

Reakcija na pravljico 
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nekateri postavljajo vprašanja in jim na obrazu piše, da razmišljajo o 

prebranem. Včasih se pa zgodi, da pravljice ne razumejo in so samo tiho po 

koncu. /…/ 

 

U: Se spomnite kakšne izrazito intenzivne čustvene reakcije otroka na 

pravljico?  

Uč1: Ja, se. Fant je sedaj star 18 let. Pravljice se ne spomnim najbolj. 

Mislim, da je bila neka ekološka vsebina. 

U: Aha. 

Uč1: Še to se je zgodilo šele po koncu, ko smo bili v zadnjem krogu in smo 

delali »analizo dneva«, kaj se je vse danes dogajalo, kaj smo se naučili. 

Naenkrat je fant začel jokati. Začela sem spraševati vse otroke, kaj se je 

zgodilo, njega ali ga kaj boli, ali mu je kdo kaj naredil.  No, nato pa je 

komaj povedal je, da ga je strah za Zemljo, da ga skrbi, kaj se bo naredilo. 

No, ker smo se po pravljici pogovarjali o tem, kako zemlji škodujemo. To 

se je zgodilo čisto na koncu dneva in takega ga nisem mogla poslati 

domov. Pa sem rekla, da se to sedaj še ne bo naredilo, da ni nič hudega. Pa 

je v bistvu. In potem sem ga nekako potolažila, da se bo to zgodilo čez sto 

let /…/, ker je bilo tako hudo, da sem ga morala nekako spraviti k sebi. 

U: To si je pa res vzel k srcu. 

Uč1: Ja. Drugače pa je vedno pri Deklici z vžgalicami /…/, ker tukaj imaš 

dve možnosti, jaz povem, da deklica na koncu umre in tukaj tudi zelo 

čustveno reagirajo. So ponavadi vedno solze. 

U: Aha. Kako pomembne se vam zdijo pravljice v otrokovem življenju 

in zakaj? 

Uč1: /…/ Ne vem, kako bi dovolj poudarila, ni verjetno drugih besed kot 

zelo pomembne. Če ni pravljic, če ne poslušajo zgodb, ne gledajo slik, če 

ne spoznaš možnosti za to, kako se znajti v določeni situacijah, boš težko 

rastel. Pravljice učijo kritičnega razmišljanja, altruizma, razmišljanja, kaj je 

prav, kaj ni prav, argumentiranja, debatiranja, saj si tako oblikujejo 

določeno mnenje o ravnanju pravljičnih junakov, njegovih dejanj in ga 

zagovarjajo, da ne govorimo o besednem zakladu, o učenju zaporedij 
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dogodkov in še in še in še. Pravljice so zares zelo pomembne in mislim, da 

bi morali imeti starši že v šoli za starše predavanje o pomembnosti pravljic. 

Mi ga imamo na začetku šolanja. Ampak se zdajšnji in prejšnji ravnateljici 

povedala, da se mi zdi to že prepozno. 

U: Ja. /.../ Kakšen je po vašem mnenju vpliv pravljice na otroka? 

Uč1: Pravljice so balzam za dušo, spodbujajo empatijo, domišljijo, vse, kar 

sem že prej naštela. Pravljice so temelj 1. triade. /…/ Pa še prej. Pri tistih 

čisto od nič leta starosti, pa barve, oblike, to vse spoznavajo, ko gledajo 

slike. In to se pokaže tudi kasneje, kdo je odraščal s pravljico. Ponavadi ti 

otroci že poznajo vse pravljice na pamet, ali pa pripovedujejo zraven. 

U: In kaj mislite, da pravljice otrokom pomenijo, jim prinesejo? Vidite 

pozitivne učinke uporabe pravljice? 

Uč1: Pozitivni učinki so po mojem tudi iskanje rešitev, da se znajdejo in ta 

sporočila, ki jih dobijo iz pravljic, npr. da je potrebno vztrajati do konca, da 

ne smeš obupati. To se kaže tudi kasneje v življenju, če imaš voljo in 

interes, je že več kot pol poti narejene.  

 

U: Kakšne aktivnosti sledijo, ko končate s pripovedovanjem/z branjem 

pravljice? Ali imate po koncu vedno pripravljeno kakšno aktivnost?  

 

Uč1: Ja. Aktivnost imam vedno. 

 

U: Se vam zdijo pomembne?  

 

Uč1: Aktivnosti se mi zdijo pomembne, da sledijo, saj si tako lažje 

zapomnijo zgodbo. /…/ Predvsem uporabljam pogovor. Takoj vidim, če 

jim je bila pravljica všeč, uporabim še dramatizacijo. Zdi se mi pomembno, 

da potem pravljico tudi lažje razumejo in jo ponotranijo, čisto vsak lahko 

pride do izraza, saj naredi vlogo po svoje. Meni je samo pomembno, da so 

obrnjeni proti občinstvu, da se jih vidi.  Kot sem že omenila, uporabljam 

pripovedovanje ob slikah, zelo radi rišejo in to je tudi najlažje pokazati 

doma, kaj so počeli, katero pravljico so brali, npr. da narišejo nek dogodek, 
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dobre in slabe osebe. V 3. razredu pa se mi zdi, da lahko že bolj ubesedijo 

in tudi napišejo, kaj se je dogajalo. Drugače pa imamo v 1. razredu vedno 

tudi »Pripoveduj doma«, da narišejo dogajanja in potem še doma staršem 

pripovedujejo o tem. 

 

U: Dobro veliko ste že prej povedali, pa vseeno, kako spodbujate 

otrokovo izražanje po pravljici? 

Uč1: Sem jih že veliko prej omenila, predvsem dramatizacija je meni zelo 

ljuba. In čisto vsak je lahko vključen, ne glede na sposobnosti. Potrebuješ 

pa veliko energije, da uspe, pa tudi dolgotrajen postopek, vedno je riziko, 

če bo uspelo, če ne uspe potrebujejo otroci, kar nekaj časa, da se spet 

ponovno lotijo. 

 

U: Ste se že kdaj poskušali preko pravljice pogovoriti o kakšni 

čustveni vsebini ali o čustvih? 

Uč1: Kako to misliš? A, da bi bila prav ciljno naravnana, zdaj se grem 

pogovarjati o čustvih? 

U: Ja. V bistvu, če ste se pogovarjali o tem, katera čustva so prepoznali 

v pravljici, zakaj so ta čustva junaki doživljali in tako. 

Uč1: Aha. To ne. Prav, da bi s tem ciljem šla. /…/ Mislim, da se po vsaki 

pravljici da pogovarjati o čustvih, vsaka pravljica ima nek zaplet – žalost in 

srečo na koncu. Vmes pa jezo, strah, kaj se bo zgodilo in otroci vsa ta 

čustva začutijo. Prav ciljno naravnano sem pa nisem lotila, da bi pravljico 

prebrala in bi se potem pogovarjali o čustvih na tak način. 

pravljici  

 

 

 

 

 

 

Spodbujanje dramskega 

poustvarjanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor o čustvih 

Prepoznavanje čustev 

 

 

 

 

 

 

 

jezikovnega razvoja 

 

 

 

 

 

 

Spodbujanje ustvarjalnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenje o čustvih 

Učenje o čustvih 
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PRILOGA 9: ZBIRNE TABELE NA PODLAGI INDIVIDUALNEGA OPAZOVANJA 

 

Prepoznavanje čustev v pravljici (Larina in Janova zgodba) 

Otrok Naloga  Rezultat  Ohranjanje 

pozornosti 

med 

poslušanjem 

pravljice 

Težave z 

razumevanjem 

navodil 

Obkrožil 

glavno 

čustvo 

Obkrožil še 

druga 

čustva (če 

da, katera?) 

1 

Kako sta se 

počutila Lara 

in Jan v 

zgodbi? 

Obkroži 

sličico. 

Da Ne Da Ne 

2 Da Ne Da Ne 

3 Da Ne Da Ne 

4 Da Ne Da Ne 

5 Da Ne Da Ne 

6 Da Ne Da Ne 

7 Da Ne Da Ne 

8 Da Ne Da Ne 

9 Da Ne Da Ne 

10 Da Ne Da Ne 

11 Da Ne Da Ne 

12 Da Ne Da Ne 

13 Da Ne Da Ne 

14 Da Ne Da Ne 

15 Da Ne Da Ne 

16 Da Ne Da Ne 

17 Da Ne Da Ne 

18 Da Ne Da Ne 

19 Da Ne Da Ne 

20 Da Ne Da Ne 

21 Da Ne Da Ne 

22 Da Ne Da Ne 

23 Da Ne Da Ne 
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Izražanje veselja 

Otrok Naloga 

Rezultat 

Težave pri 

razumevanju 

navodil 
Kako je izrazil 

to čustvo? 

Ali je njegovo 

izražanje čustva 

tipično za to 

čustvo? 

1 

Kako izgledate, 

ko ste veseli? 

Pokažite mi. 

Lahko 

uporabljate celo 

telo. 

Nasmeh brez 

kazanja zob. 
da Ne 

2 

Nasmeh, obe 

roki oblikuje v 

črko u in pove, 

da je še z rokami 

naredil nasmeh. 

delno Ne 

3 
Širok nasmeh s 

kazanjem zob. 
Da Ne 

4 

Nasmeh na 

obrazu brez 

kazanja zob, po 

zraku nariše 

smejoč obraz. 

Delno Ne 

5 
Glasen smeh, 

skok. 
Da Ne 

6 
Nasmeh brez 

kazanja zob. 
Da Ne 

7 

Ne sodeluje, 

samo opazuje 

ostale. 

/ Da 

8 

Širok nasmeh, 

vmes oponaša 

smeh z glasom. 

Da Ne 

9 

Hodi po razredu 

s širokim 

nasmehom, 

oponaša glasen 

smeh. 

da Ne 

10 
Samo opazuje, 

čustva ne izrazi. 
/ Ne 

11 

Nasmeh brez 

zob, gre 

pokazati 

sošolcu. 

da Ne 

12 

Dvigne roke v 

zrak, skoči, 

vseskozi ima 

nasmeh na 

obrazu. 

da Ne 

13 
Nasmeh brez 

kazanja zob. 
da Ne 
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14 

Širok nasmeh s 

kazanjem zob, 

poskok s 

stisnjenimi 

pestmi. 

da Ne 

15 Širok nasmeh. da Ne 

16 

Širok nasmeh, 

objem s 

prijateljico. 

delno Ne 

17 

Glasen smeh, 

oponaša z 

glasom. 

da Ne 

18 

Najprej hodi po 

razredu, gleda 

ostale, nato se 

ob spodbujanju 

nasmehne, 

oponaša glasen 

smeh. 

da Ne 

19 

Širok nasmeh, 

objem s 

prijateljico. 

delno Ne 

20 

Širok nasmeh, 

poskakuje po 

razredu. 

da Ne 

21 

Nasmeh, 

poskakuje po 

razredu. 

Da Ne 

22 

Smeh, skakanje, 

kasneje objame 

prijateljico. 

Delno Ne 

23 

Nasmeh, majhni 

poskoki, objame 

prijateljico. 

Delno Ne 
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Situacije, v katerih otroci izražajo veselje 

Otrok Naloga 

Rezultat Težave z 

razumevanjem 

navodil Situacija Ali ustreza 

opredelitvi 

veselja? 

1 

Nariši, kdaj si ti 

vesel/a. Poiščite 

eden primer. 

Doma igram 

nogomet z 

atijem. 

da Ne 

2 Pri Maticu na 

rojstnem dnevu. 

Da Ne 

3 Ko praznujem 

rojstni dan. 

da Ne 

4 Ko imam rojstni 

dan. 

Da Ne 

5 Ko me ati vozi z 

motorjem. 

da Ne 

6 Ko dobim lepa 

darila in ko se 

gremo na morje 

potapljati. 

Da Ne 

7 Ko vidim 

klovna. 

da Da (potrebovala 

veliko spodbud 

+ dodatne 

razlage) 

8 Ko igram 

nogomet. 

da Ne 

9 Ko se smučam. da Ne 

10 Ko igram 

nogomet. 

da Ne 

11 Ko grem 

raziskovat v 

gozd. 

da Ne 

12 Ko se grem na 

morje potapljati. 

da Ne 

13 Ko praznujemo 

božič. 

da Ne 

14 Ko gremo na 

morje. 

da Ne 

15 Ko gremo na 

bazen. 

da Ne 

16 Ko se gugam. da Ne 

17 Ko sem v 

svojem bazenu. 

da Ne 

18 Ko grem na 

morje. 

da Ne 

19 Ko grem domov 

iz šole. 

da Ne 

20 Ko igram 

nogomet. 

da Ne 
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21 Ko sem dobil 

Lego paket. 

da Ne 

22 Ko sem igram s 

prijateljico, ker 

sva sosedi. 

da Ne 

23 Ko se igram s 

prijateljico. 

da Ne 

 

 


