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POVZETEK 

Otroci pravljice doživljajo kot nekaj čarobnega, drugačnega; v njih vzbujajo željo po umiku v 

nevsakdanji, neresnični svet, v katerem je vse mogoče. Literarni junaki v pravljicah pa otrokom 

omogočajo, da se z njimi poistovetijo, da z njimi »potujejo« skozi zgodbo in dogajanje v 

pravljici ter skupaj z njimi delijo občutke, z njimi čutijo in sočustvujejo.  

To delo naj služi kot predlog, kako vključevati pravljice in literarne junake v dejavnosti v vrtcu; 

kako otrokom približati književnost, da jo bodo radi prebirali in jo v življenje radi vključevali; 

na katere načine skozi pravljico otrokom približati drugačnost in drugačne; služi pa naj tudi kot 

želja in opomnik, da naj se v vrtcu poleg sodobnih pravljic obdržijo tudi zimzelene, klasične 

pravljice. 

Delo vsebuje definicijo pravljic, opredeljen je pomen pravljice za otroke, opisane so vrste 

pravljic, vsebuje tudi poglavje o književni vzgoji v vrtcu, opredeli njen pomen in cilje; poglavje 

o literarnih junakih, definicijo junaka in definicijo pojma identifikacije z literarnimi junaki, 

vključuje tudi poglavje o multikulturnosti na področju vzgoje in izobraževanja. 

Ključne besede: literarni junaki, pravljica, predšolski otrok, vrtec, vzgoja in izobraževanje, 

multikulturnost 
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ABSTRACT 

Fairy tales are something magical, different to the children and along them they feel the desire 

of getting away into the unexpected, surreal world, where everything is possible. Literature 

characters in fairy tales are making possible for the children to identify with them, to »travel« 

with them throughout the story and it's going ons and share their feelings with the characters, 

to feel with them and feel compassion for them. 

This thesis should serve as a preposition how to include fairy tales and literature characters into 

the kindergarten activities; how to approach literature to children so they will enjoy reading and 

implicating it in their lives; how to approach multiculturalism and otherness to the children 

truss fairy tales; it should also serve as a wish and a reminder not to forget to keep reading 

classical fairy tales to the children along with modern ones. 

The thesis contains the definition of a fairy tale, it defines the matter of a fairy tale to the 

children, it contains the description of three types of fairy tales, the chapter about literature in 

preschool education, it's matter and it's goals; the chapter about literature characters, a definition 

of a character and a definition of the concept of identifying with literature characters; it also 

contains the chapter about multiculturalism in preschool education and it's territory. 

Key words: literature characters, fairy tale, preschoolers, kindergarten, preschool education and 

it's territory, multiculturalism. 
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1 UVOD 

 

Otroci ob poslušanju pravljice razvijajo domišljijo in besedni zaklad; pravljični svet je zanje 

čaroben, skrivnosten, nadnaraven, v njem je polno idej, predvsem pa je pravljični svet 

vsemogočen, nevsakdanji svet, to pa je tisto, kar otroka pri pravljici pritegne, saj si tudi sami 

želijo umika v takšen svet, v katerem bi se lahko vživeli v vlogo njihovih najljubših literarnih 

junakov in skupaj z njimi doživljali zgodbo, z njimi delili različne občutke, pri čemer bi lahko 

čarali, bili močni, pogumni, vsevedni …  

Literarni junaki imajo v pravljici navadno različne, na videz povsem običajne lastnosti, s 

katerimi se otroci velikokrat poistovetijo. Literarni junaki so lahko povsem običajne osebe, ki 

imajo nadnaravne moči, lahko pa so literarni junaki tudi živali, rastline ali predmeti, ki imajo 

lastnosti živih bitij. 

Skozi uporabljeno literaturo se je pojavljalo več poimenovanj za literarne junake, kot na primer: 

literarna oseba, literarni lik, literarni junak, pravljična oseba, pravljični lik, pravljični junak, 

fantastična bitja, književne osebe, v diplomskem delu pa sem se odločila uporabljati izraz 

literarni junak. 

V prvem delu diplomskega dela je predstavljena definicija pravljice, pomen pravljice za otroke, 

opisane so tri vrste pravljic, in sicer živalske ter klasične in sodobne.  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2002) opredeljuje pravljico kot literarno pripoved, v kateri 

se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno zmaga dobro. Je 

pripoved, izročilo o kakem zgodovinskem dogodku, osebi, navadno z izmišljenimi 

domišljijskimi sestavinami. 

Pravljicam so danes najbolj naklonjeni otroci, a ni bilo vseskozi tako; pravljice namreč segajo 

še v čas, ko ljudje niso hodili v vrtec in šolo, ko niso imeli vse tehnologije, kot jo imamo danes; 

takrat so se morali z nečim kratkočasiti, zato so si pripovedovali zgodbe in jih prenašali na 

druge z ustnim izročilom, kar pomeni, da so se tudi spreminjale, saj je vsak zgodbo povedal po 

svoje.  

Diplomsko delo vsebuje tudi poglavje o književni vzgoji v vrtcu, opredeli njen pomen in cilje. 

Prav tako vsebuje tudi poglavje o literarnih junakih, definicijo junaka in definicijo pojma 

identifikacije z literarnimi junaki. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) junaka 

opredeljuje kot nekoga, ki stori izjemno pogumno dejanje; ki opravlja stvari, za katere sta 
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potrebna požrtvovalnost in napor; ki je pogumen in neustrašen; ki se v nečem ali ob nekem 

dogodku odlikuje; ki vzbuja občudovanje in željo po posnemanju; ki je postaven in krepak; ki 

je osrednja oseba v literarnem delu.  

M. Kordigel (1999) identifikacijo z literarnim junakom opisuje kot pojav, ko se za čas trajanja 

zgodbe v mislih preselimo iz realnega v izmišljeni, književni svet. 

V diplomskem delu je omenjeno, kako otrokom približati književnost, da jo bodo radi prebirali 

in da jo bodo v življenje radi vključevali; vključuje tudi poglavje o ponovnem poslušanju 

pravljice, kar je za otroke zelo pomembno, kajti otrok pri prvem poslušanju/prebiranju pravljice 

še ne ve, kdo vse v zgodbi nastopa in kaj se bo v njej dogajalo. Ko otrok zgodbo sliši oz. prebere, 

pa si že ustvari mnenje o pravljici in si zamisli tudi že videz literarnih junakov v pravljici 

(Kordigel, 1999). 

Diplomsko delo vsebuje tudi poglavje o multikulturnosti na področju vzgoje in izobraževanja, 

tj. zaradi multikulturne družbe pri nas, ter to, kako otrokom v vrtcu približati drugačnost in 

»drugačne«. Medveš (2003) multikulturnost označuje kot idejo vključitve, Milan (2006) pa 

pravi, da multikulturnost predstavlja priložnost, da spoznamo, ali je področje vzgoje in 

pedagogike pripravljeno sodelovati z multikulturnostjo. Naša navzočnost je v današnjem času 

namreč multikulturna, večkulturna, zajema ljudi različnih kultur, ras, barv polti, običajev in 

jezikov, a S. Mujkanović (2010) meni, da se pripadniki manjšin ne bi smeli počutiti, kot da so 

slabi, zato jih je pravilno razumeti kot priložnost, ugodnost, uporabnost in boniteto.  

V empiričnem delu me bo zanimalo, ali vzgojiteljice v Vrtcu Ciciban v Ljubljani otrokom 

berejo/pripovedujejo pretežno novejše, sodobne pravljice ali jim pripovedujejo tudi zimzelene, 

klasične pravljice. Klasična pravljica je opredeljena kot starejši, prvotni vzorec avtorske 

pravljice iz 19. stoletja, sodobna pravljica pa kot pravljica, katere dogajanje se odvija v 

sodobnem prostoru in času (Kobe, 1999). Novejše pravljice so napisane bolj z namenom, da bi 

vzgajale, so zelo usmerjene (kot so na primer pravljice Anne Casalis o Mišku Tipu – Mišek Tip 

nagaja (2004), Mišek Tip pri zobozdravniku (2008), Mišek Tip, pa, pa, pleničke (2010), Mišek 

Tip je sebičen (2011), Mišek Tip – nepridiprav (2014) …); zelo prav nam pridejo, kadar imajo 

otroci težave s pospravljanjem, z jezo, agresijo, ko jemljejo igrače drugim otrokom ali pa ko se 

bojijo na primer zobozdravnika, klasične pravljice pa imajo svoje sporočilo natančno določeno 

in je zajeto v besedilu, otroci pa to sporočilnost dojamejo sami. Pri klasičnih pravljicah zato 

tudi ni smiselno »grozljivih« pravljic preoblikovati v »manj grozne«, saj s tem izgubijo svojo 

sporočilnost.  
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Oblikovala sem štiri raziskovalna vprašanja, katerih odgovori bodo odvisni od odgovorov 

vzgojiteljic v Vrtcu Ciciban v anketnih vprašalnikih. Za klasične in sodobne pravljice, katerih 

naslove bodo navedle vzgojiteljice v Vrtcu Ciciban v Ljubljani na podlagi vprašanj v anketnem 

vprašalniku, bom zapisala letnico prve izdaje, avtorja, ilustratorja, dogajalni prostor in čas, 

sporočilo oz. nauk zgodbe, na kratko povzela njihove vsebine in razvrstila glavne literarne 

junake/junakinje po M. Kobe (1999) ter zapisala tudi njihove lastnosti.  

Ker je naša družba multikulturna – v vrtcih je vedno več tudi otrok s posebnimi potrebami, 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) jih opredeljuje kot otroke z motnjami 

v duševnem razvoju, slepe in slabovidne otroke oz. otroke z okvaro vidne funkcije, gluhe in 

naglušne otroke, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane otroke, dolgotrajno 

bolne otroke, otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroke z avtističnimi 

motnjami ter otroke s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 

programe vzgoje in izobraževanja oz. posebne programe vzgoje in izobraževanja –, me bo 

zanimalo, ali vzgojiteljice v Vrtcu Ciciban v Ljubljani skušajo otrokom s pomočjo knjig o 

vrednotah predstaviti, kako se »pravilno« obnašati do »drugačnih« otrok in predvsem imeti do 

njih pozitiven odnos. Obstaja namreč veliko različnih knjig, s katerimi lahko otrokom 

predstavimo drugačnost in jim hkrati skozi zgodbo povemo, da drugačnosti ne smemo 

obravnavati negativno, kot na primer: knjige o prijateljstvu in dobroti (Max Velthuijs – Žabec 

in tujec (2005), Svetlana Makarovič – Pod medvedovim dežnikom (1998), Brigitte Wenineger 

– Vsi za enega, eden za vse (2007), koroška pripovedka – Mojca Pokrajculja (1940) …), knjige 

o spoštovanju (Fran Levstik – Kdo je napravil Vidku srajčico? (1965), Janja Vidmar – V puščavi 

(2014) …), knjige o razlikah in medsebojni pomoči (Janja Vidmar – Prijatelja (2014), Janja 

Vidmar – V puščavi (2014), Hans Christian Andersen – Grdi raček (1805–1875) …). 
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2 PRAVLJICA 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) pravljico opredeljuje kot literarno pripoved, v kateri 

se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno zmaga dobro; 

pripoved, izročilo o kakem zgodovinskem dogodku, osebi, navadno z izmišljenimi 

domišljijskimi sestavinami. 

»Pravljica je umetniško delo, njen svet je estetski, tj. pogojen – osrečujoč, a glede na 

otrokovo delovanje neobvezen« (Goljevšček, 1991, str. 176). 

Kdo si je pravljice sploh izmislil? Unuk v svoji zbirki pravljic pove, da ko ljudje v preteklosti 

še niso imeli televizije, radia, interneta, časopisov, kina ali knjig, v času, ko tudi vrtci in šole še 

niso obstajali, so se z nečim morali kratkočasiti in dolgčas so tako preganjali z izmišljanjem 

pravljic. Tako so se ustno širile, seveda pa je razumljivo, da so se ravno zaradi tega tudi 

spreminjale; vsako ustno izročilo namreč človek pove po svoje.  

Zalokar (2002) pravi, da so pravljico poznali v vseh kulturah in časih, da je neminljiva in 

neuničljiva, pripovedujejo pa jo že tisočletja na enak način; razlog za to je vsebina pravljice. 

V teh pravljicah, ki so si jih med seboj pripovedovali, so ljudje radi opisovali nerazumljive, 

skrivnostne sile, ki so jih obkrožale, in jim pripisovali nadnaravno moč (Unuk, 2002). 

»Te sile so se lahko izražale v podobi različnih naravnih pojavov, bogov, polbogov, 

živali, rastlin, predmetov pa raznih prikazni in čudežnih bitij« (Unuk, 2002, str. 5). 

Svoje mesto v pravljicah pa so dobili, kot pravi Unuk (2002), tudi ljudje na višjih položajih in 

preprosti ljudje (kralji, kraljice, princi, kraljične, čarovniki, čarovnice, pastirji, vitezi, sirote, 

mačehe, potepuhi, desetnice, hlapci, gospodarji …). Tako so se v pravljicah zvrstila vsa bitja 

tega sveta.  

 »Pred njimi še dandanes obstane naša vsakdanja zdrava pamet, namesto nje pa nam  

ponuja roko v pomoč njena sijajna in nenadkriljiva dvojčica – domišljija. Ta nas potem 

vodi od enega čudežnega dogodka do drugega, mi pa smo po navadi tako prevzeti od 

vsega tega čudodelja, da čisto pozabimo na to, kaj je res in kaj je le plod domišljije« 

(Unuk, 2002, str. 6). 
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Lahko bi se povsem strinjali z izjavo J. Unuk (2002), da za otroško dušo ni večjega veselja in 

užitka od tistega, ki ji ga pripravljajo čudežni dogodki v pravljicah.  

»Čudežni so ti dogodki zato, ker se jim čudimo, čudimo pa se jim zavoljo tega, ker so 

nenavadni, taki, kakršnih v vsakdanjem življenju ni. Kljub temu pa znajo ti dogodki 

prebuditi v nas najrazličnejša občutja. Tako s posameznimi osebami in junaki v 

pravljicah sočustvujemo, če ji doleti kakšna nesreča ali bridkost, prav tako pa se tudi 

veselimo z njimi, če jih obišče sreča; trepetamo zanje, če jim preti nevarnost, in si 

oddahnemo z njimi vred, če so se ji izognili brez nezgode; z njimi delimo žalost zaradi 

kakšne boleče izgube ali pa zmagoslavje, ko premagajo vse ovire in težave, ki se jim 

postavljajo na pot. Pravljice nas tako omrežijo, da na vsem lepem izgine meja med 

pravim življenjem in tistim, ki je mogoče samo v njih« (Unuk, 2002, str. 6). 

Torej, če je nekaj takega mogoče, je tisto, kar nam pravljice pripovedujejo, na neki način 

resnično, kot so resnična vsa čustva, ki nas prevzemajo ob pravljicah, in ravno zaradi vsega 

tega nas pravzaprav prevzamejo, čeprav pravljice slej kot prej »prerastemo«. So pa pravljice 

zelo pomembne otrokom v njihovih otroških, razigranih letih, ker v njihovo doživljanje 

resničnega sveta posegajo nevsiljivo in očarljivo. S pravljicami in z moralno vzgojo jim odrasli 

pomagamo, da razumejo sami sebe v svetu, ki je tako zapleten in ki se ga bodo še prehitro 

morali naučiti obvladovati, ker želimo, da bodo pri tem kar se da uspešni, pa jim je treba  

pomagati najti smisel v njihovi paleti vseh čustev (Unuk, 2002). 

 

2.1  Pomen pravljice za otroka 

 

Branje/Pripovedovanje in prebiranje pravljic ima za otroke v predšolskem obdobju številne 

prednosti. Otroci s pomočjo pravljic razvijajo svoj besedni zaklad, saj se ob njih srečujejo z 

novimi izrazi, besedami; z njihovimi pomeni si krepijo besednjak in razumevanje besed, kar pa 

posledično pripeljejo tudi do vedno bolj spretnega izražanja. Otroci, ki so v predšolskem 

obdobju deležni pravljic in ki veliko prebirajo ali berejo, se v šolskem obdobju veliko lažje 

učijo, ker jim je bila knjiga predstavljena na pozitiven, prijazen in nevsiljiv način. Pravljica 

otrokom tudi omogoča način sprostitve in z njeno pomočjo se počutijo dobro v svoji koži, kar 

pripomore k temu, da gradijo na svoji samopodobi. Ker se literarni junaki v pravljicah 

spopadajo z različnimi čustvi, otroci ob zgodbah spoznajo, da z njimi delijo svoja razmišljanja, 
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da so njihova občutenja nekaj povsem običajnega in da niso edini, ki tako čutijo, zaradi tega pa 

otroci svoja čustva bolj sproščeno izražajo. 

 »Brez pravljice ni otroštva!« je zapisala J. Milčinski (1992, str. 16). 

Z. Zalokar (2002) je s to povedjo naslovila svojo knjigo. Njuni izjavi sta popolnoma smiselni 

in resnični; ko odrastemo in pripovedujemo pravljice svojim otrokom, nas to ponese v čas, ko 

so nam pravljice pripovedovali naši starši, in večkrat se zalotimo, da nas pri pripovedovanju 

odnese daleč stran, v čas otroštva; zaželimo si, da bi se znova znašli v tistem brezskrbnem, 

skrivnostnem in radovednem obdobju otroka. Velikokrat se zalotim, da želim svojim otrokom 

brati pravljice, ki so jih moji starši brali meni, npr. Svetlana Makarović – Sapramiška (1976), 

Fran Levstik – Kdo je napravil Vidku srajčico? (1965), Svetlana Makarović – Vila Malina 

(1988), Frane Milčinski – Zvezdica Zaspanka (1959), Jacob in Willheim Grimm – Rdeča kapica 

(1953), Jacob in Willheim Grimm – Volk in 7 kozličkov (1812) in podobne, ker želim, da tudi 

moji otroci doživijo pravljice, s katerimi sem odraščala in ki so se mi tako zelo vtisnile v 

spomin; otrok namreč ob pravljici čustveno, intelektualno in moralno dozoreva, kot je zapisala 

J. Milčinski (1992) v knjigi Pravljica za danes in jutri; pravi tudi, da poslušanje pravljic 

spodbuja otrokov razvoj, imajo zdravilen učinek in s pomočjo pravljic otroke tudi seznanjamo 

z različnimi vrednotami, vse to pa pozitivno učinkuje na otroke na poti do odraslega človeka.  

»Če vzamemo najbolj preprosto kratko pravljico in želimo ugotoviti, o čem pravzaprav 

govori, bomo zelo hitro naštevali vrednote in vso paleto čustvenih stanj, ki jih 

doživljamo: ljubezen, poštenje, dobrota, resnica, laž, izkoriščanje, veselje, žalost, smrt, 

prevara, dobrohotnost, ljubosumnost, zavist, bolezen, starost itd.« (Zalokar, 2002, str. 

10). 

To so stvari, ki jih otroci sprejemajo na način, ki je zanje lep, čaroben in predvsem brez 

kritiziranja. Pravljice so za otroke, tako kot sproščena svobodna igra in spontano risanje, 

življenjskega pomena (Zalokar, 2002). 

»S pripovedovanjem pravljic otroku že zgodaj vcepljamo v zavest veselje do življenja 

in življenjskega smisla« (Milčinski, 1992, str. 16). 

Kako pomagati otroku, da najde smisel življenja, ustvari odnos do soljudi in zna vrednotiti svet, 

nam pri vzgoji otroka predstavlja najpomembnejšo in hkrati najtežjo nalogo, saj pot v odraslost 

ni lahka. Otrok se počasi uči razumeti najprej sebe in šele nato druge. V vsej svoji otroški dobi 

je otrok še precej egocentričen, sebe postavlja v središče dogajanja, pravljica pa mu pomaga 
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razumeti, da so pomembni tudi drugi. Skozi domišljijo se skuša enačiti z literarnimi junaki in s 

pomočjo teh pozitivnih čustev razvija lastno mišljenje, ustrezno njegovi razvojni stopnji. S 

poslušanjem in prebiranjem pravljic otrok razvija svoj besedni zaklad in interakcijo do 

predmetov, okolice, ljudi, dogodkov ter odkrije lagodje in nelagodje, atraktivno in neatraktivno, 

vse to, kar ima dobra pravljica (Milčinski, 1992). 

Pravljica vzbudi otrokovo pozornost, kadar ga razveseljuje, kadar je ob njej vznemirjen in 

radoveden. Tako kot se odrasli česa bojimo, tudi otroci čutijo strah, na primer pred temo, 

bliskanjem, grmenjem, tudi pred živalmi, in s pomočjo pravljice iščejo rešitve za te strahove, 

hkrati pa tako razvijajo tudi zaupanje v naravo in njeno dobroto. V pravljici otroci tudi 

spoznavajo razlike med življenjskimi razmerami ljudi in spoznajo, da je skopuh v pravljici 

vedno kaznovan, radodaren pa nagrajen – tako se otrok uči, kako se pravilno obnašati do 

sočloveka in kako ravnati v posameznih podobnih življenjskih situacijah, vse to pa mu daje 

občutek varnosti (Milčinski, 1992). 

Poslušanje pravljic v otroku spodbuja tudi ustvarjalnost, saj otrok pravljice vtisne globoko v 

svojo zavest in jih oblikuje tudi po svoji domišljiji, vedno doda še kaj svojega. Tako se njegova 

ustvarjalnost in izvirnost na primer opazita, ko otrok pri poslušanju pravljice pripomni, da bi 

raje videl, da bi imela Rdeča kapica rumeno kapico, kot je rumeno sonce, saj ima tudi babica 

rada sonce (Milčinski, 1992). 

»Ustvarjalna izvirnost pri majhnem otroku postane osebnostna lastnost, ki tudi pozneje 

v življenju omogoča ustvarjalne dosežke« (Milčinski, 1992, str. 18). 

Za razvijanje oz. spodbujanje otrokove ustvarjalnosti je odlična pravljica Deček in hiša avtorice 

M. Kastelec (2015), ki vsebuje le ilustracije; je brez besedila. S to pravljico lahko otroci 

ustvarijo svojo zgodbo, katere dogajanje bo odvisno od otrokove predstave ilustracij v njej; 

vsak otrok si lahko namreč določeno ilustracijo in dogajanje v njej razlaga po svoje, izmislijo 

pa si lahko tudi svoja imena za literarne junake; to je čudovit način za ustvarjanje in razvijanje 

otrokove domišljije. 

Kadar želimo, da se otroci popolnoma vživijo v dogajanje v pravljici, lahko to dosežemo na 

številne načine. Ob pripovedovanju/branju lahko pravljico »opremimo« z glasbo, ki ustreza 

trenutnemu dogajanju, ali pa zraven zaigramo z glasbili (ropotuljice, bobni, palčke …), skupaj 

jo lahko podkrepimo z gibanjem lastnih teles, lahko pa tudi otroke spodbudimo k razmišljanju, 

tako da jih sprašujemo, kaj mislijo, da se bo zgodilo v nadaljevanju. Bolj kot bomo ustvarjalni, 

zabavni in zanimivi, bolj se bodo otroci h knjigam radi vračali.  
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Ne sme nam biti sporno niti pripovedovanje pravljic, v katerih nastopajo hudobni, zavistni 

ljudje; prav je namreč, da otrok pozna svetle in tudi temne strani življenja. Dejstvo je, da so 

ljudje različni, in tudi otroci znajo biti nepotrpežljivi, žalostni in niso vedno pripravljeni 

pomagati. Posledice takšnih konfliktnih situacij ima otrok možnost spoznavati skozi pravljice, 

ker mu prav one lahko pomagajo, da bo v življenju znal v teh situacijah sprejeti pravo odločitev 

(Milčinski, 1992). 

M. M. Blažić (2014) v knjigi Skriti pomeni pravljic pravi, da so za pogovor z otrokom primerne 

Grimmove pravljice, saj otrokove notranje strahove pozunanjajo in mu v pravljičnih besedilih 

povečujejo preobčutljivost za osnovna življenjska vprašanja prek jezika simbolov. Grimmove 

pravljice predstavljajo sončno in tudi senčno stran življenja ter problematične teme, torej so 

pravljice tudi problematične, svarilne in temačne, ne le čarobne in lepe; ravno zato imajo veliko 

vrednost. S pravljicami, ki pripovedujejo o temačnih življenjskih situacijah, otroke učimo 

razlikovanja med dobrimi, slabimi ter problematičnimi in neproblematičnimi pravljicami. 

Pravljice v jeziku simbolov otrokom ponujajo možnost, da vzpostavijo ravnotežje med strahom 

in pogumom.  

Otrokom je treba predstaviti tudi manj lepe življenjske situacije, v katerih se nekdo odzove 

negativno, zavistno, neprijazno ali celo hudobno. Predstaviti pa jim je treba tudi načine, kako 

se v takih situacijah najprimerneje odzvati, saj se bodo v življenju s takšnimi situacijami (ali z 

ljudmi) tudi srečevali, in če jim bodo načini za pravilne odzive v konfliktnih situacijah 

predstavljeni že v predšolski dobi, bodo situacijo znali obvladati in se z negativnimi čustvi tudi 

spopasti. Različne konfliktne situacije pa tudi negativna čustva lahko otrokom predstavimo 

skozi zgodbe in junake v pravljici. Če je otrokom kateri literarni junak še posebej pri srcu, pa 

ga lahko (npr. pri reševanju konfliktov v vrtcu) tudi uporabimo, in sicer na način, da jih 

opomnimo, da je na primer medved v pravljici Pod medvedovim dežnikom – Svetlana 

Makarovič svoj dežnik posodil tudi drugim živalim in zaradi svoje dobrosrčnosti dobil nove 

prijatelje, medtem ko je lisica zaradi svoje sebičnosti ostala sama. Otroci se bodo tako spomnili 

pravljice, njene zgodbe in njenega sporočila, prav tako pa bodo tudi dobro razmislili o situaciji 

in njenih posledicah.   

Pozorni moramo biti tudi na to, da otrokom ponudimo zgodbe, primerne njihovi starosti; takšne 

naj bodo tudi zgodbe, ki jim jih pripovedujemo/beremo odrasli; otroci v prvem starostnem 

obdobju namreč pravljico dojemajo drugače kot otroci v drugem starostnem obdobju, prav tako 

močno odsvetujejo, da pravljice opremljamo s svojimi razlagami ali uporabljamo dodatne 
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motivacije (slike, slikanice, figure …), saj naj bi bilo vse to moteče in nepotrebno. Vsak otrok 

je drugačen in zato tudi sporočilo pravljice vsak dojame na drugačen način. Pravljice otrokom 

pomagajo pri medsebojnem spoznavanju, v pravljicah skušajo najti upravičenost za svoja 

dejanja in se z njihovo pomočjo tudi seznanjajo z obstojem (Zalokar, 2002).  

Iz svojih izkušenj pri branju pravljic otrokom pa lahko povem, da je »opremljanje« branja z 

menjavanjem tona glasu, ki se sklada z literarnim junakom in dogajanjem v zgodbi, zelo 

dobrodošlo, zanimivo in predvsem zabavno, ker otroci tako povsem drugače doživijo pravljico. 

Mlajši kot so otroci, krajša je njihova zbranost, in ker želimo, da pravljica na otroke pozitivno 

vpliva oz. želimo s pravljico doseči, da jo bodo otroci radi poslušali in tudi slišali, moramo biti 

pri izboru pozorni tudi na njeno dolžino. Lahko pa pravljice, ki so sicer primerne za starejše 

otroke, a bi jih želeli predstaviti tudi mlajšim, prilagodimo, in sicer tako, da jim pripovedujemo 

zgodbo ob ilustracijah; tako skrajšamo vsebino pravljice, da ji lahko zbrano sledijo in jo 

razumejo tudi najmlajši otroci. 

Kot je vsaka otroška pravljica in otrok nekaj enkratnega in neponovljivega, je enkratno in 

neponovljivo tudi srečanje med pravljico, otrokom in vzgojiteljico. Vzgojiteljičin odnos do 

književnosti je namreč ena najbolj bistvenih sestavin književnodidaktičnega procesa, ljubezen 

posreduje do tistega, kar ji je blizu in je zanjo dragoceno (Kordigel, 1999). 

»Otrokov svet je pravljičen. Tako kot ljubkuje igrače, se z njimi pogovarja, veseli, se 

jim toži, jim zaupa, tako doživlja tudi okolje, v katerem živi« (Milčinski, 1992, str. 23).  

Za otroka je vse resnično in vse lahko s svojo neomejeno domišljijo spremeni. Kot je rekel Jean 

Piaget, je za otroka vse živo (kamen lahko govori), v dogajanju je on središče vsega in ne vidi 

razlike med živimi in neživimi predmeti. Pravljica mu lahko ponudi odgovor na takšna 

vprašanja in z njeno pomočjo razume samega sebe. Z vključevanjem pravljic v otrokovo 

življenje, v njegovo otroštvo, bogatimo njegov razvoj. Ob pravljici je otrok vesel, vedoželjen, 

pravljica njegovo otroštvo bogati, njegova domišljija ne pozna meja, ob pravljici se otroku 

izpolni vse, kar si želi, z njo se čudi naravi, jo spoštuje, čuti, da je tudi on del nje, in kadar je 

bolan, ga pravljica pozdravi. S pomočjo pravljice se spoznava z razumevanjem, s strpnostjo, 

spoštovanjem drugačnosti, z dobrohotnostjo v odnosu do vseh živih bitij, s svobodo zase, z 

odsevom resnice, duhovnostjo, ljubeznijo, s pomenom igre in dela, s posledicami sovražnosti, 

in kar je zelo pomembno, razvija svoj besedni zaklad in ga polni z lepimi besedami (Milčinski, 

1992). 
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Za otroško dušo ni večjega veselja od tistega, ki ga pripravljajo čudežni dogodki v pravljicah, 

čudežni pa zato, ker se jim čudimo zaradi njihove nenavadnosti, česar v vsakdanjem življenju 

ni, pravi J. Unuk (2002) in trdi, da pravljice magično in ekscentrično vplivajo na izkušanje 

realnega življenja otroka, zato so zanj zelo pomembne.  

Pravljica je zaradi svoje togosti in večne enakosti za otroka še dragocenejša, ker mu kot taka 

posreduje občutek, da je svet urejen skladno s trdnimi pravili, splošno znano pa je, da ta pravila 

ščitijo dobre ljudi, takšno spoznanje pa seveda močno pomirja. Otrokovo dojemanje sveta, 

njegovo razmišljanje in čustvovanje so podobni tistemu v pravljici, zato pravi M. Kordigel 

(1999), da je pravljično obdobje naivno obdobje; v tej razvojni fazi otroka je pravljica 

najustreznejša literatura. Kot tipično otroški pogled na svet pa navaja dva svetova, realnega, 

vsakdanjega in nevsakdanji, čudežni svet, ki tvorita neločljivo celoto in pravljica ju med seboj 

neločljivo spaja. Pravljice na otrokov razvoj domišljije zelo ugodno vplivajo in namenijo največ 

prostora čudežnim dejanjem, spremembam, ker otroci zaupajo v to, da je prav, da se v življenju 

dogajajo posebne, neobičajne in senzacionalne stvari.  

Zelo pomembno pa je poudariti dejstvo, kot pravi A. Goljevšček (1991) v knjigi Pravljice, kaj 

ste?, otrok pravljice ne prenaša v resnično življenje, torej se zaveda, da mu živali v resničnem 

življenju ne bodo kar tako prinesle magičnih predmetov in da se ne more kar tako preobraziti v 

drugo živo bitje ali predmet. 

Vzgojitelji v vrtcu lahko pripomoremo k temu, da bodo otroci radi brali in poslušali pravljice, 

kar lahko dosežemo že z dobro založenimi policami (s pravljicami) v igralnici, naš pozitiven 

odnos do branja pa še dodatno okrepi njihovo motivacijo. Če otroke prezgodaj »silimo«, da na 

življenje gledajo kot odrasli ljudje, lahko s tem povzročimo, da jim bo otroška čarobnost, ki je 

v otroštvu skozi pravljice niso imeli priložnosti doživeti in videti, v odrasli dobi manjkala. Tako 

tudi ne bodo znali te otroškosti prenesti na svoje otroke, ker tega sami niso izkusili. Skozi 

pravljice otrok razvija domišljijo, ker jo preprosto potrebuje; kot vzgojitelji v vrtcu se moramo 

truditi in otrokom omogočiti, da se skozi konkretne situacije v pravljicah seznanjajo z 

življenjskimi vrednotami in medosebnimi odnosi. Skozi življenje v vrtcu vse to seveda 

dosegamo na vrsto načinov, tudi s pogovorom, komunikacijo z otroki, z različnimi dejavnostmi, 

pri dnevnih rutinah, a nam pri tem pravljice zelo pomagajo.  
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2.2  Vrste pravljic 

 

Živalske pravljice 

M. M. Blažić (2015) pravi, da so živalske pravljice v današnjem času najrazvitejša vrsta kratkih 

sodobnih pravljic, v njih pa kot literarni junaki nastopajo živali, ki imajo lastnosti živih bitij. 

V pravljicah, ki jih je M. Kobe razvrstila na šest poglavij, imajo živali človeške lastnosti, a se 

kljub temu ne oblačijo kot ljudje, hranijo se z naravno in tudi s človeško hrano, živijo pa 

večinoma v svojem naravnem okolju (Blažić, 2015).  

»Zorni kot je antropocentričen in ne zoocentričen, saj gre za analogije in smešenje 

človeških slabih lastnosti (kraja, laž, požrešnost)« (Blažić, 2015, str. 24). 

Najizrazitejša značilnost slovenskih živalskih pravljic je izrazita nerealnost, po mnenju M. 

Kropej so slovenske živalske pravljice večinoma kratke, ker se pripovedovalec v njih 

odpoveduje individualnim karakterizacijam (Kropej, 2015, v Blažić, 2015, str. 24). 

Klasična in sodobna pravljica 

M. Kobe (1999) klasično pravljico opredeli kot starejši, prvotni vzorec avtorske pravljice iz 19. 

stoletja, za sodobno pravljico pa pravi, da se zgodba odvija v sodobnem prostoru in času, gre 

pa za poimenovanje dveh vzorcev besedil, in sicer za kratko sodobno pravljico, ki obsega le 

1,5–10 strani, in fantastično pripoved, ki lahko obsega 200–300 strani ali tudi več. 

Kobe (1999, str. 6) je razvrstila junake in jim dodala tudi nekaj primerov:  

1. »Otroški junak (tu sem poudarila tiste, ki so po mojem mnenju otrokom v vrtcu 

najbliže: Kekec, Martin Krpan, Juri Muri, Maruška Potepuška, Ciciban, Pedenjped). 

2. Oživljena igrača/Oživljeni predmet (Avtozaver, Cepecepetavček, Pajacek, Leteča 

hiša, Nočna Lučka, Papirnata letala, Klicaj Palicaj, Zzzbudilka, budilka, kljuka, krožnik, 

okno, vrata, vrč). 

3. Poosebljena žival (tudi tukaj sem poudarila tiste, ki so po mojem mnenju otrokom v 

vrtcu najbolj znani: Sapramiška, Pek Mišmaš, Veveriček posebne sorte, Kuža Pazi, 

Radovedni Taček, Maček Muri, Tacamuca, Medvedki sladkosnedki, Piki Jakob, 

Metuljček cekinček, Zajček dolgoušček). 

4. Poosebljena rastlina in narava (Čudežno drevo, Drevo pravljic, Drevo življenja, 

Škratkovo drevo, Lučka Regrat). 
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5. Poosebljeno nebesno telo/pojav (mala Luna, velika Luna, Oblaček Postopaček, 

Oblaček Srajček, Vrtnica in oblaček, voda, Alenka in zvezdica, Prašiček in čarobna 

zvezdica, Zvezdica Zaspanka, Zvezdica Lučka). 

6. Poosebljeni liki iz ljudskega pravljičnega izročila (Vila Malina, Zmaj Direndaj, 

Strahec Vili, duhec iz zgodbe o Sapramiški, Škrat Perkmanceljc, čarovniška Gaja)«. 

»Klasifikacijo M. Kobe bi bilo zaradi razvoja izvirne slovenske mladinske književnosti 

smiselno posodobiti še z eno kategorijo, in sicer 7. Izvirni junaki, ki se pojavljajo od začetka 

slovenske mladinske književnosti, vendar so postali samostojna literarna kategorija v času 

sodobne slovenske mladinske književnosti. Ti se oddaljeno navezujejo na ljudsko izročilo, 

vendar vsebujejo več inovativnih (npr. bžraumps, mba) kot tradicionalnih prvin (npr. 

najzmaj) in izražajo pozitivno slogovno zaznamovanost (npr. smradek). Izvirna izmišljena 

bitja temeljijo na jezikovni invenciji in besedotvorni nadgradnji, npr. bžraumps, čofli, 

grdavši, kosovirja, lebdivke, mba, rumcelj, ščeper, štramfelj, žlopi. Poimenovanja 

karakterizirajo junake ter izražajo pozitiven ali negativen odnos s slogovno zaznamovanimi 

poimenovanji. Jezikovna izvirnost je sintagma znanega in novega v tvorjenko, npr. 

Dajnomir, Grdavši, Lilameščani, Malčkipalčki, Miliboža, Mehkošapek (muc), 

Tebomrazbou (gospod), Tintengern (baronesa), ali novih besednih zvez, npr. Gospod 

Filodendron, Kokoška Emilija z onomatopejo« (Blažić, 2013, str. 75–76). 

Izmed vseh zgoraj naštetih različic je najpogostejša kratka sodobna pravljica z otroškim 

glavnim literarnim junakom; namenjena je otroški populaciji, saj so tudi besedila otroško 

naravnana, njene značilnosti pa so naslednje (Kobe, 1999, str. 7–10): 

1. Temeljna tema, snov, motiv: otroški doživljajski svet in igra. 

2. Sintetična dogajalna linija: dogajanje je pogosto skrčeno na droben izsek iz otrokovega 

vsakdanjika. 

3. Glavni literarni junak je sodoben mestni otrok v starostnem razponu od predšolskega 

do zgodnejšega šolarskega obdobja; gre za razvojno obdobje, ko je igra pomembna 

otrokova aktivnost in ko otrok doživlja realni svet in svet irealnega, iracionalnega, 

fantastičnega (še) kot dve enakovredni resničnosti. 

4. Odrasli junaki so pogosto navzoči, lahko pa tudi umanjkajo; kadar so med 

nastopajočimi, imajo navadno stransko vlogo, sekundarno funkcijo: središčno pomemben 

je navadno svet otrok.  
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5. Dogajanje poteka na dveh ravneh: realni in nerealni; značilna stalnica je vdor 

irealnih/iracionalnih/fantastičnih prvin v realni vsakdanjik glavnega otroškega literarnega 

lika /…/. Začetek in sklep dogajanja sta umeščena v resnični vsakdanjik glavnega otroškega 

literarnega junaka, vendar je svet irealnega/iracionalnega tista plast dogajanja, ki ima 

posebno težo; irealni svet je za otroškega junaka eksistencialno pomembnejši kot realnost 

/…/. Irealna/Iracionalna raven dogajanja omogoča razreševanje vsakršnih psihičnih stisk in 

problemov, ki jim otroški junak v realni vsakdanjosti ni kos /…/. Na irealni/iracionalni ravni 

dogajanja se otroškemu literarnemu junaku brez zadržkov izpolnijo vse želje in potrebe, pa 

če so v realnosti še tako neuresničljive. Soočenje realne in irealne/iracionalne/fantastične 

ravni se zgodi na dva načina. Prva varianta: dogajanje se odvija dvodimenzionalno oz. 

dvoplastno v enem samem svetu; v njem irealno/iracionalno raven dogajanja kreira glavni 

otroški literarni junak. Druga varianta: dogajanje se odvija dvodimenzionalno v dveh med 

seboj ločenih svetovih; otroški junak ni (neposredni) kreator irealne/iracionalne ravni 

dogajanja, ampak je z njim povezan vzrok za prehod dogajanja iz realnega v 

irealni/iracionalni/fantastični svet. /…/; drzni prehodi/skoki z realne ravni dogajanja na 

irealno/iracionalno raven so omogočeni samo otroškim literarnim junakom, njihove 

bivanjske sposobnosti so tako rekoč neomejene, medtem ko odrasli junaki navadno ostajajo 

v realnem svetu, na realni ravni dogajanja.  

6. Razlika med bivanjskimi sposobnostmi glavnega otroškega literarnega junaka 

(otroških junakov sploh) in odraslimi junaki je ena izmed temeljnih stalnic obravnavanega 

literarnega vzorca. Bivanjske sposobnosti otroških junakov se bistveno razlikujejo od 

bivanjskih možnosti, ki jih odraslim junakom omogoča kratka sodobna pravljica z otroškim 

glavnim literarnim junakom. Medtem ko literarni junaki iz sveta odraslih navadno ostajajo 

na realni ravni dogajanja, v izkustveno preverljivem resničnem svetu, se otroški junaki brez 

vsakršnih zadržkov »selijo« iz svojega realnega vsakdanjika na irealno/iracionalno/ 

fantastično raven dogajanja in spet vračajo v realnost – kot pri igri. Neomejene bivanjske 

sposobnosti otroških junakov so utemeljene z doživljajsko specifiko njihove starostne 

stopnje. Tako ni naključje, ampak zavestno pisateljsko dejanje, da so otroški junaki navadno 

v starostnem obdobju, ko je igra pomembna, če ne že najpomembnejša otrokova dejavnost, 

in ko pomenita otroku realnost in svet irealnega/iracionalnega/domišljijskega (še) dve 

enakovredni resničnosti.  

Odrasli junaki ne morejo prehajati iz realnosti na irealno/iracionalno raven; te sposobnosti 

nimajo. Lahko pa prehajajo iz realnosti v nerealen svet, ko za to dajo pobudo otroški junaki, ki 
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so z njimi tesno povezani; največkrat je to ožji družinski član. Kadar otroški junak privoli v to, 

da odrasli junak vstopi v ta »drugi« svet, jim je prehod omogočen. 

7. Vzrok oz. povod za vdor irealnih/iracionalnih/fantastičnih prvin v realni vsakdanjik je 

realen in navadno povezan z glavnim otroškim literarnim junakom. Vzrok/Povod je 

lahko otrokova psihična stiska ali problem. /../ Vzrok/Povod za prehod dogajanja z 

realne na irealno/iracionalno/fantastično raven je lahko otrokova osamljenost in potreba 

po igri. Vzrok/Povod je lahko v realnosti neuresničljiva želja majhnega otroka; tudi 

bolezen, vročinske halucinacije glavnega otroškega junaka so lahko vzrok oz. povod za 

vdor irealnih prvin v realni vsakdanjik. 

8. Pripovedovalec, pripovedna perspektiva: Najpogostejša je avktorialna pripovedna 

situacija. Izbor tega pripovednega položaja omogoča pisatelju, da prek vsevednega 

pripovedovalca na različne načine vzpostavlja zaupno komunikacijo z otroškimi 

sprejemniki in tako intenzivira doživljajski stik z dogajanjem v pripovedi. Tako 

vsevedni pripovedovalec otroške sprejemnike neposredno nagovarja med dogajanjem 

ali v sklepnem delu; lahko jim namenja zgodbene dodatke in povzetke oz. komentar k 

dogajanju. Otroški zorni kot se uveljavlja prek personalnega pripovednega položaja: 

skozi oči glavnega otroškega literarnega junaka, iz njegove subjektivne perspektive 

dojema (vrstniški) otroški sprejemnik dogajanje v zgodbi. V tovrstnih primerih so 

pisateljeve prispodobe po navadi blizu otroškemu izkušenjskemu svetu in otroškemu 

razbiranju okolja, ki ga glavni literarni junak opazuje. 

9. Dogajalni prostor in čas sta na realni ravni dogajanja razvidna sodobnost: dogajalni 

prostor je običajno natančneje določen in razpoznaven kot sodobno mestno okolje s 

specifičnim urbanim utripom, ki ga zaznamujejo dosežki sodobne civilizacije in 

tehnologije. Tudi kadar so podatki o dogajalnem prostoru skopi, je ta razpoznaven kot 

sodobno urbano okolje.  

10. Kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim junakom navadno ne 

moralizira; ne pozna moralnega nauka, kakršnega sporočajo sprejemniku zgledi ljudske 

pravljice in tistih različic klasične umetne pravljice, ki se naslanjajo na model ljudske 

pravljice. Razvidna drža piscev je ta, da so »na strani« otrok: zagovarjajo in z veliko 

empatijo osvetljujejo otroški način doživljanja sveta, kategorijo »otroštvo« razbirajo kot 

»prvotno besedilo življenja«. 
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Oživljene igrače oz. predmeti so velikokrat del kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim 

literarnim junakom, a v tem primeru ni glavni literarni junak igrača oz. predmet, ampak ta vloga 

pripada glavnemu otroškemu literarnemu junaku; ta namreč igračo oz. predmet oživi ali pa je z 

njim povezan razlog za oživitev igrače oz. predmeta. Kadar govorimo o oživljeni igrači oz. 

predmetu kot glavnem literarnem junaku, imata igrača oz. predmet in otroški literarni junak 

drugačen položaj in funkcijo; otroci namreč v tem primeru nastopajo v stranskih vlogah, 

oživljene igrače oz. predmeti pa tudi njihova oživitev, z njimi niso vzročno povezani niti niso 

od njih odvisni. V takšnem primeru igrača oz. predmet že v zgodbo pride personalizirana, torej 

je že na začetku dogajanja živo bitje, za kar pa zasluge ne gredo otroškemu literarnemu junaku, 

če ta v zgodbi nastopa (Kobe, 1999). 

 

Značilnosti kratke sodobne pravljice z oživljeno igračo oz. predmetom kot glavnim 

literarnim junakom (Kobe, 2000, str. 7–11): 

1. Glavni literarni junak: igrače vseh oblik in tipov ter najrazličnejši predmeti, pogosto 

iz družinskega okolja. Igrače: živali, fantazijska bitja, vozila itn.; predmeti: otroška 

oblačila in obutev, otroški športni in higienski pripomočki, sodobne gospodinjske in 

druge tehnične naprave, ki spadajo v sodoben družinski standard, kosi pohištva, svetila, 

hiša itn. Oživljena igrača oz. predmet funkcionira antropomorfno ter pri tem pogosto 

prevzame otroško držo in dikcijo: kot manjši otrok čustvuje, se vede in govori, /…/, 

podobno kot človeškemu malčku zrastejo zobje, začnejo otroškemu članu družine 

avtomobilčkov sčasoma poganjati štirje rumeni sedeži, najprej dva spredaj, potem še 

dva zadaj, kar zelo boli, itn. 

2. Stranski junaki so največkrat človeška bitja (otroci in odrasli ljudje) pa tudi živali, 

rastline, predmeti itn. Z oživljeno igračo/oživljenim predmetom stranski junaki 

komunicirajo ali pa tudi ne. 

3. Sintetična dogajalna linija: dogajanje je pogosto skrčeno na droben izsek iz 

»vsakdanjika« oživljene igrače/oživljenega predmeta. 

4. Temeljna strukturna stalnica/značilnost je dvodimenzionalnost oz. dvoplastnost 

dogajanja, se pravi dogajanje na realni in irealni ravni. /…/ Soočenje realne in irealne 

ravni se zgodi v enem samem (istem) svetu; v njem irealno/iracionalno/fantastično 

dogajanje vzpostavlja/kreira glavni literarni junak – oživljena igrača/oživljen predmet. 
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V ospredju je irealna/iracionalna/fantastična raven dogajanja, ki jo vzpostavlja glavni 

literarni junak – oživljena igrača/oživljen predmet. Realna raven – se pravi svet ljudi – 

je povsem razvidna ali nakazana z značilnimi prvinami, lahko pa tudi (vsaj na videz) 

povsem umanjka. Kadar je realni svet ljudi povsem razviden, je to sodobno urbano 

okolje, v katerem življenje utripa v raznoterih socialnih vzorcih /…/. Pogosto je realno 

ozadje umaknjeno v intimnejše družinsko okolje. Kadar je realni svet ljudi nakazan 

samo z nekaterimi značilnimi prvinami, se njegovega obstoja oživljena igrača/oživljen 

predmet vendarle vseskozi zaveda. /…/ Tudi takrat, kadar dogajanje poteka (na videz) 

izključno samo na iracionalni/irealni ravni, je zavest o svetu ljudi navzoča v načinu 

bivanja oživljene igrače/oživljenega predmeta: ta je navadno posnetek sodobnega 

življenja ljudi, je neke vrste njegova zrcalna odslikava. 

5. Bivanjske sposobnosti oživljene igrače/oživljenega predmeta kot glavnega 

literarnega junaka: igrača/predmet kot glavni literarni junak vzpostavi 

dvodimenzionalnost oz. dvoplastnost dogajanja v enem samem (istem) svetu, ko se v 

oživljeni poosebljeni podobi, torej s statusom živega bitja in delujoč antropomorfno, 

sooči z realnim svetom ljudi. To se zgodi na dva načina: oživljena igrača/oživljen 

predmet s svetom ljudi vzpostavi komunikacijo ali pa te komunikacije ni. V zgledih prve 

variante – ta se zdi pogostejša – se oživljena igrača/oživljen predmet brez zadržkov ali 

težav sporazumeva/pogovarja z junaki iz realnega sveta ljudi (z otroki, odraslimi). /…/ 

V zgledih druge variante komunikacija med realno in irealno plastjo dogajanja ni 

vzpostavljena. To pomeni, da oživljena igrača/oživljen predmet ne vzpostavlja 

neposrednega stika z realnim svetom ljudi, se ne sporazumeva s človeškimi junaki, celo 

z otroškimi ne, ampak dogajanje na realni ravni opazuje in pogosto tudi komentira s 

svojega specifičnega zornega kota. 

6. Dogajalni prostor in čas je mestno okolje v sodobnem času. Obe značilnosti/stalnici 

sta kot realna plast oz. realno ozadje dogajanja natančneje določeni oz. izrisani ali samo 

nakazani; nedvoumno razpoznavni kot sodoben prostor in čas sta tudi takrat, kadar se 

dogajanje umakne v družinski interier. 

7. Pripovedovalec, pripovedna perspektiva: Prevladuje avktorialni pripovedni 

položaj; vsevedni pripovedovalec ima pregled nad celotnim dogajanjem, pri tem pa 

vzpostavlja zaupen stik z otroškim sprejemnikom, in sicer tako, da ga neposredno 

nagovarja ali pa na različne načine komentira dogajanje. Tako intenzivira sprejemnikov 
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doživljajski stik z dogajanjem v pripovedi. Zorni kot oživljene igrače/oživljenega 

predmeta se uveljavlja prek personaliziranega pripovednega položaja: skozi oči 

oživljene igrače/oživljenega predmeta dojema otroški sprejemnik dogajanje v zgodbi. 

Ta zorni kot je specifičen, saj ga pogojujejo nazori in bivanjske izkušnje 

igrače/predmeta, ti nazori in bivanjske izkušnje pa so seveda drugačni od človeških 

nazorov in bivanjskih izkušenj; od njih se razlikujejo celo v primerih, ko igrača/predmet 

v svojem antropomorfnem funkcioniranju prevzame otroško držo in dikcijo.  

8. Sporočilo: Kratka sodobna pravljica z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot 

glavnim literarnim junakom ne pozna t. i. »moralnega nauka« na način ljudske pravljice. 

S tem pa ni rečeno, da etnično sporočilo umanjka: pogosto je domiselno ovito v 

dogajalno gosto, vznemirljivo in dramatično razgibano dogajanje.«  

 

Mit/Mitsko in sodobna pravljica 

Mitološkega sveta danes ni več, ga pa deloma ohranjajo starejše in tudi novodobne pravljice, 

kot na primer kategorija potovanja mitičnega junaka, ki je poglavitni del dogajanja v slovenskih 

fantastičnih pripovedih. Prek ljudske pravljice je potovanje glavnega junaka prevzela umetna 

pravljica, med novodobnimi pravljicami pa je to potovanje značilno za fantastično pripoved 

(Kobe, 2002) 

Lastnosti, ki jih imajo mitični junaki po mnenju M. Kobe (2002), so: polbog ali človek, ki ima 

neverjetne sposobnosti, povsem svojo značajsko strukturo, je enkratna in neponovljiva 

osebnost, medtem ko junak ljudske pravljice nima lastnega imena, nima niti značajskih 

lastnosti, ki označujejo samo njega, ni individuum niti subjekt in je brez razvitega značaja in 

brez razvidnih osebnostnih lastnosti. Luthi (2011) pa junaka ljudske pravljice označuje kot 

ploskovito, površinsko in enodimenzionalno figuro.  

»Iz profanega sveta izhaja tudi človeški junak fantastične pripovedi: profano poreklo ga 

zbližuje z junakom ljudske pravljice; od njega pa ga odmika dejstvo, da ni anonimna, 

ploskovita, enodimenzionalna figura, ki je ponovljiva, marveč enkratno, polnokrvno 

človeško bitje z lastnim imenom, razvitim značajem in razvidnimi osebnostnimi 

lastnostmi, ki med potovanjem še kako pridejo do izraza« (Kobe, 2002, str. 40).  

Pri človeškem junaku gre po svetovnih zgledih fantastične pripovedi za sodobnega otroka iz 

resničnega sodobnega urbanega okolja (Kobe, 2002). 
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»Potovanje glavnega junaka je v sodobnem pravljičnem vzorcu, kakršna je fantastična 

pripoved, oblikovano iz podobnih, da ne rečemo istih prvin kot potovanje mitičnega junaka: 

v obeh gre za neobičajne prigode, nenavadna srečanja, nepričakovane zaplete, 

nepredvidene težave in z vsem tem povezane junakove preizkušnje. /…/ Tako je v shemi 

in funkciji potovanja mogoče najti stične točke z mitsko kategorijo; na primerljivost s 

statusom mitičnega junaka pa pomenljivo vpliva dejstvo, da je junak fantastične pripovedi 

(v nasprotju z mitičnim junakom) še otrok: v slovenskih (in tudi tujih) zgledih najpogosteje 

v predšolski oz. šolarski starosti, torej otrok, ki se še igra. Igra, kategorija igre se izkaže kot 

pomemben dejavnik, ki pogosto celo motivira fantastično potovanje otroškega junaka« 

(Kobe, 2002, str. 41). 

»Pot pravljičnega junaka je pot njegovega osebnostnega razvoja« (Kobe, 2002, str. 44). 

Tako kot J. Milčinski (1992) pripoveduje o dveh svetovih, realnem in nerealnem, ki sta 

medsebojno tesno povezana, tudi M. Kobe (2002) govori o realni in irealni ravni dogajanja kot 

prehodu otroškega junaka iz realne na irealno raven, nato pa spet vrnitev v realni svet. Ko 

potovanje junaka fantastične pripovedi premakne iz resničnega vsakdanjega sveta v nestvarno 

okolje, se ta ves čas potovanja zaveda svojega realnega okolja in ve, da pripada le temu. 

Junakovo srečanje z drugim, drugačnim, nerealnim svetom je polno presenečenj, začudenj, 

očaranosti, veselja, počuti pa se hkrati tudi utesnjenega, čuti strah in grozo; s tega vidika junak 

fantastične pripovedi ni tako blizu pravljičnemu junaku, kot je mitskemu. 

Potovanje glavnega junaka fantastične pripovedi se v primerjavi z mitom konča srečno. 

Načelno si otroški junaki fantastične pripovedi že med potovanjem zaželijo doma in domačih, 

se pa zgodi, sicer redko, a vseeno, da otroški junak fantastične pripovedi konča svoje potovanje 

v neresničnem svetu, torej tam tudi ostane, a v tem primeru gre za njegovo prostovoljno 

odločitev in zaključek je v tem primeru optimističen (Kobe, 2002).  
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3 KNJIŽEVNA VZGOJA V VRTCU 

 

Dejavnosti v vrtcu vzgojitelje velikokrat pripeljejo do pravljic. Vsako dejavnost, ki jo želimo v 

vrtcu izvesti, lahko povežemo s pravljico ali pa iz nje izhajamo. Pravljica nam lahko služi kot 

uvodna motivacija, lahko jo uporabimo v jedru dejavnosti ali pa kot zaključno dejavnost, v 

kateri jo lahko uporabimo za sprostitev. S pravljico nikoli ne moremo zgrešiti, ne glede na to, 

v katerem delu dejavnosti jo uporabimo, jo spretno izberemo v povezavi s temo, ki jo bomo v 

dejavnosti zajeli. V izbor pravljice lahko vključimo tudi otroke, kar bo zanje še posebno 

zanimivo, to pa lahko naredimo tako, da sami ugotovijo ali predlagajo, katera pravljica bi po 

njihovem mnenju najbolj ustrezala obravnavani temi.  

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je predšolsko obdobje obdobje, ki je 

najpomembnejše za razvoj govora. Jezikovna dejavnost skozi doživljanje vključuje 

spoznavanje slovenske in tudi tuje književnosti ter posledično tudi naše in svetovne kulture. 

Pomemben je tudi razvoj predbralnih in predpisalnih sposobnosti, zlasti od tretjega leta starosti 

naprej. Ob pripovedovanju literarnih besedil, poslušanju glasnega branja, izmišljanju zgodbic, 

učenju od drugih otrok v pravljicah se otroci učijo jezika. Pomembno je, da otroku približamo 

knjigo in ga že zgodaj na rabo knjige navajamo. 

M. Kordigel Aberšek (1999) meni, da je srečanje s književnostjo zmeraj povezano s čim 

prijetnim. 

Pravljica je vrsta književnosti, ki je že od nekdaj za otroke najprimernejša. Skozi Grimmove 

pravljice starejše generacije mladim sporočajo raznolike modrosti in simbolično izražajo stiske 

kot pomoč otrokom do pravih življenjskih odločitev. Večina razmišljanj o otroku in 

književnosti se začne šele, ko se otroci že naučijo brati, zato o književni didaktiki v vrtcu še ne 

moremo govoriti. Začeti je treba na začetku, torej z določitvijo ciljev književne didaktike in 

oblikovanjem konkretnih rešitev za organizacijo srečevanja otroka in književnosti v vrtcu, za 

dosego zastavljenih ciljev. Cilj pri vpeljavi književnosti v vrtcu je predvsem ta, da se otroci 

razveselijo, ko jim povemo, da jim bomo prebrali pravljico, veseli pa smo tudi mi, ko otroci 

izrazijo željo, da bi katero pravljico poslušali še enkrat. Želimo si, da bi otroci znali poslušati 

pravljico zbrano do konca in da bi pri tem v njihovi domišljiji nastajale kar se da pisane slike 

ter da bi si zapomnili literarne junake in svetove, saj bi tako naslednjič že po naslovu pravljice 

vedeli, za katero pravljico gre in kakšna zgodba se je v njej odvijala (Kordigel, 1999). 
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M. Kordigel Aberšek (1999) je cilje književne vzgoje razdelila na izobraževalne, funkcionalne 

in na vzgojne, ki se medsebojno povezujejo in se navezujejo drug na drugega; pravi, da je 

namen pripovedovanja pravljic posredovanje užitka; še bolj to pride do izraza, ko tudi 

vzgojiteljica pripoveduje pravljico z veseljem in naklonjenostjo. Eden izmed izobraževalnih 

ciljev je, da vzgojiteljica otrokom pred pripovedovanjem/branjem pravljice pove, kdo je avtor 

in kakšen je naslov zgodbe; s tem bo namreč za otroke naredila že veliko. Prav je, da pove, da 

ne gre za njeno sporočilo. 

Najpomembnejši funkcionalni cilj v okviru književne vzgoje v vrtcu je oblikovanje zmožnosti 

sprejemanja, to je zmožnost kreativnega komuniciranja z literarnim besedilom, zmožnost 

dojemanja, percepcije in presoje umetniškega dela, kot je literatura, zmožnost, da književno 

delo nekaj pove prav nam, sposobnost preseči svoj lastni izkušenjski svet in sposobnost, da v 

literarnem junaku ugledamo del sebe z do takrat še neznane perspektive. Recepcijska 

sposobnost torej pomeni sposobnost sestaviti lasten besedilni pomen. Z vzgojnimi cilji pa 

želimo doseči, da bodo otroci radi brali, da bodo znali ceniti literaturo, da jim bo branje v veselje 

in da se bodo ob literaturi dobro počutili (Kordigel, 1999).  

Mladinska književnost je po mnenju M. M. Blažić in A. Štefan (2014) nadpomenka za področje 

literarnega ustvarjanja za otroke in mladostnike pa tudi nadpomenka za književnost, ki je bila 

prvotno namenjena odraslim bralcem, nato pa je postala primerna bolj za mlade. Z vidika 

književne znanosti sta literaturo za mlade definirali kot literaturo, katere objekt raziskovanja je 

literatura, namenjena mladim, vse od rojstva do 18. leta, literatura z vidika namere in 

prejemnika, kot domena književne znanosti, katere objekt raziskovanja je literatura za mlade 

od rojstva do 18. leta, tretja razlaga pa je definicija z vidika sprejemanja, pri čemer opozorita 

na to, da pod literaturo za mlade uvrščamo tudi dela, ki so namenjena odraslim.  

Pri definiciji mladinske književnosti z vidika naslovnika nas seveda najprej zanima, kdo je 

mladi naslovnik. To je otrok, ki je definiran kot vsaka oseba, ki še ni polnoletna. Dejstvo pa je, 

da naslovnik ni enoten; razvoj bralca namreč poteka prek različnih stopenj – od igrivega 

otroškega, identifikacijskega, razmišljajočega in interpretativnega mladega in profesionalnega 

odraslega bralca (Appleyard, 1994, v Blažić in Štefan, 2014).  

S književno vzgojo v vrtcu si kot vzgojitelji najbolj želimo, da pravljice otroke razveseljujejo, 

da si v spomin vtisnejo literarne junake in njihova dejanja; tako nam prihodnjič lahko sami 

predlagajo branje te iste pravljice in da bodo prihodnjič, ko jim bomo pokazali naslovnico, že 

takoj vedeli, o čem pravljica pripoveduje in kdo v njej nastopa. Mlajši otroci, ki še ne znajo 
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brati, potrebujejo nas, odrasle, da jim pravljico preberemo in se vanjo vživimo – v dogajanje in 

tudi v literarne junake. V vrtcu lahko otroke spodbudimo h književnosti z bralno značko, torej 

na način, da jim starši doma preberejo pravljico, ki jo potem v vrtcu pripovedujejo preostalim 

otrokom. Tako se navajajo na nastopanje pred otroki in imajo možnost, da vsak individualno 

pripoveduje pravljico, ki je njemu ljuba, prav tako pa jih z določeno nagrado (npr. v obliki 

poljubne štampiljke) spodbudimo k poslušanju pravljice.  

Skupaj lahko obiščemo tudi knjižnico, si izposodimo knjige, ki si jih izberejo otroci sami, in jih 

tudi učimo pravilnega ravnanja z njo. 

 

4 LITERARNI JUNAKI 

 

Otroci si v otroštvu vedno želijo biti nekomu podobni, v življenju imajo vzornike pa tudi 

velikokrat posnemajo osebe iz svojega življenja, doma ali v vrtcu. Kot vzgojitelji in starši smo 

otrokom ves čas zgled; otroci posnemajo naše kretnje, ponavljajo naše besede, tudi pri igri vlog 

je opaziti, da se velikokrat »preselijo« v odrasle osebe iz njihovega življenja (vzgojiteljica, 

mama, oče, sestra, brat …). Torej smo za otroke na neki način zanimivi, želijo nas posnemati, 

tako kot želijo posnemati ali celo biti literarni junak, ki jih je v določeni pravljici posebno 

pritegnil.  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je junak opredeljen kot nekdo, ki stori izjemno 

pogumno dejanje; ki opravlja stvari, za katere sta potrebna požrtvovalnost in napor; ki je 

pogumen in neustrašen; ki se v nečem ali ob nekem dogodku odlikuje; ki vzbuja občudovanje 

in željo po posnemanju; ki je postaven in krepak; ki je osrednja oseba v literarnem delu. 

Slovenski literarni junaki niso samo junaki, navajata Lah in A. Inkret v Malem leksikonu 

slovenskih literarnih junakov (2002). Najpogostejše strokovne specifikacije so: literarni lik, 

oseba, akter, aktant. Poimenovanja junak, oseba, lik so še plod psiholoških teorij, saj je vsako 

nastalo v okviru zgodovinskih pojmovanj. Kmecl (1996) v knjigi Mala literarna teorija opozori 

na neprimernost termina literarni junak; pravi namreč, da sega še v ostanke klasicističnega 

izrazja, kvalificiral pa je etični, telesni in nadpovprečno inteligentni literarni lik. Pozneje se je 

uveljavil izraz književna/literarna oseba, ki nevtralizira nadnaravne karakteristike literarnega 

lika. Najustreznejši je danes izraz literarni lik, ki pokriva termine aktant, junak in oseba, z njim 
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pa označujemo tudi nastopajoče živali, ki jih sicer težko imenujemo literarne osebe, zato je 

izraz literarni lik primernejši (Lah in Inkret, 2002).  

Z. Zalokar (2002) pravi, da so junaki v pravljicah podani v simbolični obliki, so čarobni in 

čudežni, J. Milčinski (1992) pa trdi, da literarni junaki, kot so na primer palčki, čarovnice, 

zmaji, živali in drevesa, ki govorijo, otroka na podzavestni ravni rešujejo resničnih stisk, s 

katerimi se kot otrok srečuje.  

Literarni junaki v pravljici so skrbno izbrani, urejeni, med seboj povezani, jasno opisani in 

tipični. Ne morejo biti dobri ali slabi – ali so dobri ali pa so slabi, nekaj vmesnega ni. Tako kot 

se otrok v istem trenutku lahko počuti dobrega in slabega ali pa ubogljivega in upornega, so 

tudi osebe v pravljici prikazane v svoji nesebični dobroti ali hudobiji; živali so pripravljene 

junaku pomagati ali pa ga uničiti. Tako pomagajo otroku urediti njegovo notranje življenje. 

Junak v pravljici je otroku vedno najprivlačnejši, otrok se identificira z njim in z njegovimi 

prizadevanji. Predstavlja si, da z junakom sodeluje v vsem, kar prestaja, v njegovih mukah, z 

njimi sočustvujejo, se z njimi veselijo, zanje trepetajo, z njimi delijo žalost in slavijo zmago 

(Unuk, 2002).  

Dobro in slabo v pravljici se odraža prek literarnih junakov v pravljici. Otrok se poskuša 

poistovetiti z literarnimi junaki, kar se kot pozitivno čustvo vtisne v njegovo zavest in podzavest 

ter mu daje moč za razvijanje svojega lastnega mišljenja (Zalokar, 2002). 

Otrok se pri identificiranju z junakom vpraša, komu bi bil rad podoben, ne pa, ali želi biti dober, 

torej se z junakom ne identificira zaradi dobrote, drži pa, da bolj kot je dobrosrčen junak 

skromen in iskren, lažje se otrok z njim poistoveti, in ko se otrok iskreno vživi v določenega 

junaka, je posledica tudi njegova dobrota. Svet, v katerem je otrok, ko se vživi v vlogo junaka, 

je magičen in se popolnoma razlikuje od odraslega sveta. S tem, ko se otrok istoveti z junakom, 

v svoji domišljiji nadomesti določene pomanjkljivosti in lahko si predstavlja, kako premaga 

velikana, postane najmočnejša ali najlepša oseba (Zalokar, 2002). 

Pravljica je usmerjena v prihodnost in usoda literarnih junakov otroku dopoveduje, da se v svetu 

ne sme počutiti zapuščenega ali izobčenega, in ko bo potreboval pomoč, jo bo dobil, tako kot 

junaki v pravljici (Zalokar, 2002).  

Nekatere lastnosti literarnih junakov so pretirano poudarjene, njihov nastop povzroča napetost 

v pripovedovanju in ta sestavina je ena izmed mnogih, ki pri otrocih vzbudijo zanimanje za 

pravljico, ker pričakujejo, da se bo zgodilo nekaj nenavadnega (Kordigel, 1999). 
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Za otroke je bistvenega pomena, da imajo junaki v pravljici le eno ekstremno poudarjeno 

lastnost, ki je bistvena za dogajanje, in morajo biti kar se da preproste. Kakšnega zapletenega 

značaja otroci v vrtcu niso sposobni razumeti in tudi zelo zapletenemu dogajanju, ki ga takšna 

karakterizacija zahteva, ne bi zmogel slediti; otrok namreč pozna lastnosti, ki so mu znane iz 

domačega okolja – pridnost, lenoba, lepota, grdost, zavist, radovednost, iznajdljivost, moč, 

nemoč, to pa so že skoraj vse lastnosti, ki jih je otrok sposoben dojeti (Kordigel, 1999). 

S psihološkega vidika lahko literarne junake razdelimo na dva dela. Prvi so po vedenju in videzu 

podobni ljudem, so pa njihove lastnosti spremenjene, na primer čarovnice so še grše kot najgrše 

ženske na svetu, vile pa so veliko lepše od navadnih lepotic pa še čarati znajo. Druge pa 

nastanejo s procesom kombiniranja, novotvorbe, pri čemer gre za domišljijsko združitev dveh 

ali več živih bitij (Kordigel, 1999). 

Buehler (1918, v Kordigel, 1999, str. 45) navaja naslednje vsakovrstne aktivnosti literarnih 

junakov: 

̶ junaška dejanja; 

̶ čudežna dejanja (spreminjanje, čaranje); 

̶ snubitve in spremljevalne aktivnosti; 

̶ reševanje nalog; 

̶ aktivnosti v povezavi z veljavnimi normami, zapovedmi, s prepovedmi; 

̶ njihovo kršenje ter (zelo pogosto) neupoštevanje raznih prerokb in svaril; 

in naslednje okoliščine, v katerih se znajdejo literarni junaki: 

̶ resnične dogodivščine in srečanja z nenavadnim; 

̶ prerokovanje, čudežna darila, nadnaravna pomoč, srečno naključje; 

̶ nagrade in kazni; 

̶ težke usode (npr. neplodnost, ki je izhodišče marsikatere pravljice). 

»Večina oseb deluje pod vplivom čustvene motivacije, instinktivno ali pod vplivom kakšne 

avtoritete – kot otroci« (Kordigel, 1999, str. 45). 

Otrokove želje, dejanja, način mišljenja in dojemanja življenja so podobni tistim, ki jih imajo 

junaki v pravljici (Kordigel, 1999). 

Literarnega junaka na poti njegovih dogodivščin ne preseneča, da so drugi junaki v zgodbi 

nenavadni, da na primer živali govorijo, ob vseh teh bitjih ni začuden, ne dojema jih kot 

nenavadne oz. te njihove nenavadnosti sploh ne opazi, vodi ga le njegov cilj, ki ga želi doseči, 
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torej, da nekoga reši in da posebne darove, ki mu jih ta posebna bitja v zgodbi podarijo, uporabi, 

ko potrebuje pomoč na poti do cilja. Kot pravi Luthi v knjigi Evropska pravljica (2011), 

literarni junak ukrepa, nima se časa čuditi nenavadnim stvarem. Pomemben je tudi podatek, da 

teh posebnih darov nikoli najprej ne preizkusi, ampak jih uporabi takrat, ko jih zares potrebuje, 

in to se v pravljici zgodi le enkrat. Podarjenih darov ne uporabi, ker bi ga zanimala njihova 

vsebina oz. da bi videl, kaj se bo zgodilo, ampak samo zato, ker mu nudijo pomoč, ko jo 

potrebuje. Strah literarnih junakov je vsakdanje narave in čarovnic ali zmajev se ne bojijo nič 

bolj in nič manj kot človeških lopovov ali razbojnikov, saj ta strah ni prisoten zaradi njihove 

nadnaravnosti, ampak zaradi možnosti, da bi jih mučili ali ubili. Ta njihova drugačnost 

literarnega junaka ne zanima, zanj so pomembna le njihova dejanja. Bitij iz onostranstva ne 

pozna, ne ve, od kod so prišla, kako so dobila posebno moč; tega niti ne sprašuje. 

»Pravljični liki so v ravnanju pravzaprav vedno mirni. Tudi ko se omeni jeza, slaba 

volja, ljubosumje, posesivnost, ljubezen in hrepenenje, ne moremo govoriti o pravem 

navalu čustev, sle ali strasti. Pravljica pozna okrutne kazni, ne pa maščevalnosti. 

Lopovov tako rekoč nikoli ne kaznujejo junaki sami, za to poskrbijo stranski liki ali bitja 

iz onostranstva)« (Luthi, 2011, str. 14–15). 

Večina avtorjev navaja pozitivne lastnosti literarnih junakov, A. Goljevšček (1991) pa meni, da 

literarni junaki največkrat ne upoštevajo svojih dobronamernih pomočnikov, ki jim želijo 

pomagati z nasveti, zato posledično zaidejo v težave, zaradi katerih trpijo še drugi. Prav tako 

naj bi bili po njenem mnenju precej leni, češ da vseskozi samo poležavajo in ne delajo ničesar, 

do največjega bogastva pa bi se najraje dokopali tako, da bito kar padlo z neba, ne da bi se zanj 

kaj trudili. Zelo pogosto po njenem mnenju literarni junaki lažejo, kradejo in so polni zvijač, 

skozi pravljico pa se ne obnašajo prav nič junaku podobno, saj ko jim stvari uidejo izpod 

nadzora in se ne godi več njim v prid, kar hitro spremenijo razpoloženje iz veselega v 

žalostnega, nato pa pričakujejo od drugih, da ga bodo izvlekli iz zagate, oni pa seveda storijo 

vse, da bo junakova sreča izpopolnjena. Glede na vse omenjeno ni junak nič kaj blizu 

poosebljeni dobroti, pravljice pa so, pravi, nedosledne, saj ene poudarjajo junakove dobre 

lastnosti, druge pa izpostavljajo njegove slabe lastnosti; zgodi se tudi, da združijo dobre in slabe 

lastnosti skupaj, iz česar pa nastane rahel nesmisel, saj je v tem primeru junak lopov in lažnivec, 

a je tako iskren, da se ne bi mogel nikoli zlagati. Narekuje tudi, da so pravljice egocentrične, 

torej je pomemben le dober končni rezultat in junak naj ne bi na sprejemnika moralno 

učinkoval, ampak atraktivno, saj naj bi bil najprivlačnejši ravno zato, ker pravljice vso 

pozornost namenijo njemu.  
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4.1 Identifikacija z literarnimi junaki 
 

Ob branju/poslušanju knjig otroci doživljajo dogajanje skupaj z literarnimi junaki; tako jih na 

primer za njih skrbi, v kakšni napeti situaciji pa čutijo tudi strah. Niso pa za vse literarne junake 

v zgodbi enako zaskrbljeni; za nekatere so bolj, za druge manj in tako si otroci izberejo junaka, 

ki mu želijo biti podobni ali ki se spoprijema s težavami, kot jih imajo v življenju tudi sami, ali 

pa doživlja stvari, ki bi jih tudi otroci radi doživeli in do tega literarnega junaka zato čutijo 

večjo naklonjenost. Ta pojav je strokovno imenovan identifikacija z literarnim junakom. To je 

pojav, ko se za čas trajanja zgodbe v mislih preselimo iz realnega v izmišljeni, književni svet. 

Vpletenost otroka v književno dogajanje je zelo intenzivna; v mislih se prestavi v enega izmed 

literarnih junakov, se čustveno odziva in neposredno sooblikuje književno dogajanje. V 

trenutku identifikacije z literarnim junakom je za otroka književni svet, v katerega se med 

branjem/pripovedovanjem zgodbe v mislih preseli, celo bolj resničen kot pa sama realnost. 

Takrat doživlja različna čustva, če se zgodi kaj smešnega, se zasmeji, v trenutku groze ga oblije 

kurja polt, pospeši se srčni utrip, na ganljive situacije pa se odzove tudi s solzami, vse to, čeprav 

se takrat v njegovi okolici ne dogaja nič temu primerljivega (Kordigel, 1999). 

»Identifikacija s književno osebo je mehanizem, s pomočjo katerega je vpletenost v 

književno dogajanje najneposrednejša in zato je doživetje še posebej intenzivno« 

(Kordigel, 1999, str. 22). 

Otroku identifikacija z junakom iz pravljice ne predstavlja težav, saj v veliko pravljicah 

nastopajo ravno otroci, tudi odrasle osebe, ki se obnašajo otročje, nemoralno, naivno, nezrelo, 

zato jih otroci dojemajo kot sebi enake. S pomočjo procesa identifikacije z literarnimi junaki 

otrok miselno podoživlja način ravnanja literarnega junaka in tako pride do določenih spoznanj, 

sama identifikacija ga razbremenjuje, miselno podoživljanje problematičnih situacij pa mu 

pomaga razumeti lastna doživetja, vanje se poglobi in tako dobi tudi jasnejšo sliko lastnih 

doživetij. Za otroke v predšolskem obdobju je identifikacija z literarnim junakom pogoj za 

vstop v književni svet. Da spodbudimo proces identifikacije z literarnim junakom, izberemo za 

branje tako mladinsko književnost, ki je primerna stopnji otrokovega bralnega razvoja in za 

katero menimo, da bo ustrezala otrokovim čustvenim potrebam in stopnji njegovega 

spoznavnega, jezikovnega in socialnega razvoja, pomagamo pa mu tudi najti vrata za 

identifikacijo (Kordigel, 1999). 
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4.2 Vrata za identifikacijo 
 

Do vseh literarnih junakov otroci ne čutijo enake naklonjenosti; identificirajo se le z enim izmed 

junakov, ki ga za identifikacijo izberejo po merilu podobnosti oz. enakosti med njimi 

(bralci/poslušalci in literarnim junakom), se pravi iščejo tistega, ki ima mogoče enako zunanjo 

podobo, življenjske okoliščine, podobne njihovim, težave, s katerimi se spoprijemajo tudi sami 

v življenju, tudi značajske lastnosti, kakršne so njihove, mogoče ima podobne želje, socialno 

ali psihološko stisko. Te podobnosti/enakosti med bralcem/poslušalcem in literarnim junakom 

se imenujejo vrata za identifikacijo, ki predstavljajo tisti del pomenskega polja besedila, prek 

katerega bralec/poslušalec vstopa v književni svet in se za čas trajanja književnega dogajanja 

vanj miselno premakne in tako postane del njegovega dogajanja (Kordigel, 1999). 

 

4.3 Projekcija v literarne junake 
 

V pravljici nastopajo prijazni in hudobni junaki, oboji pa so karakterizirani enako ekstremno. 

Za hudobnega junaka navadno velja, da pravil ne upošteva, nalog ne opravi uspešno, na koncu 

pa ga kaznujejo, ker je bil neposlušen, hudoben in neuspešen. Pri otrocih so najbolj priljubljene 

ravno zgodbe z negativnimi junaki, ki so na koncu kaznovani, to pa zato, ker takšne zgodbe 

pripovedujejo o situacijah iz realnega vsakdanjika, torej dogodke, ki jih takšna zgodba ponuja, 

so otroci v podobni obliki že ali pa bi jih še lahko doživeli. Nevarnosti, ki jih otroci skupaj z 

literarnimi junaki skušajo premagati, občutijo na enak način kot literarni junaki, kot 

nerazumljive in zapletene zahteve, pred katere jih postavlja svet odraslih (Kordigel, 1999). 

Fenomen projekcije pri otrocih opazimo pri simbolni igri, na primer pri igri vlog, ko se 

spremenijo v mamico, očka, zdravnika … ali pa ko otrok svoje izkušnje projicira na predmete, 

pri čemer predmeti iz okolice spremenijo svoj pomen (avtomobil postane telefon) (Kordigel, 

1999). 

»To pa pomeni, da otrok projicira subjektivne vsebine v objektivno danost. Kasneje 

služijo za projekcijo »nelepih« občutkov in hotenj tudi »hudobne« književne osebe« 

(Kordigel, 1999, str. 40–41). 
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4.4 Domišljijsko sooblikovanje književnega sveta 
 

Za pravljico je značilno, da literarni junaki in dogajalni prostor niso podrobno opisani, in sicer 

zato, da bi ostala univerzalna; otrokom tako omogoči, da si sami sebe lažje predstavljajo v vlogi 

književnega otroka, da v književni mami prepoznajo svojo mamo in v književnem vrtcu svoj 

vrtec. Pravljica bo postala otrokova pravljica samo, če bo v književnem literarnem junaku lahko 

srečal samega sebe. Pravljica vseh podrobnosti o literarnem junaku ne razkriva tudi zato, ker 

od otrok pričakuje, da bodo sposobni dopolniti besedilne podatke s svojimi domišljijskimi 

slikami ali z realnimi življenjskimi izkušnjami (Kordigel, 1999). 

M. Kordigel (1999) je poudarila mnenje nemške psihologinje Buhler, in sicer da majhni otroci 

sliko literarnega junaka oblikujejo z analognim premikom, kar pomeni, da v mislih uporabijo 

njim znano stvar, osebo ali žival iz resničnega življenja, jo pogršajo, pomanjšajo, povečajo ali 

polepšajo. Otroci pa zunanji videz literarnega junaka povezujejo z njegovim značajem, torej 

hudoben literarni junak ne more biti lep, dobrosrčen junak pa ima tudi lepo zunanjost. 

Izpostaviti je treba tudi to, da otroci v predšolski dobi ne poznajo vmesnih vrednosti dobrih in 

slabih značajev, zato so literarni junaki zanje izrazito hudobni ali pa izjemno dobri in ta 

ekstremnost se kaže tudi v zunanji podobi literarnih junakov. 

Za poslušanje pravljice potrebuje otrok veliko miselne energije. Najprej mora razbrati literarne 

junake, prepoznati in določiti dogajalni prostor, iz katerega spravi literarne junake v dogajalno 

gibanje, in prepoznati literarno dogajanje, iti mora skozi proces odkrivanja vrat za identifikacijo 

in se prestaviti v enega izmed literarnih junakov, nato mora ugotoviti, kateri junaki so v 

nasprotujočem si položaju, iz njihovega ravnanja izluščiti, kateri so dobri in kateri slabi, potem 

pa jim v svojem miselnem svetu dodeli lep ali grd videz, na koncu opravi še analogni premik 

in v fantaziji ustvari vidik literarnih junakov (Kordigel, 1999). 

Že izdelane domišljijske podobe, ki jih otroci spremljajo prek sodobne tehnologije (računalniki, 

tablice …), so podobe, ki jih ni treba dopolnjevati, saj so že izpopolnjene, zato utegne otrokom, 

ki veliko časa preživijo ob računalnikih, tablicah, pametnih telefonih … in takšnih 

izpopolnjenih domišljijskih podobah, domišljijska sposobnost zakrkniti, ker jim je v tem 

primeru ni treba uporabljati. Zato je še toliko pomembnejše, da otrokom beremo, 

pripovedujemo in jim s tem pomagamo razvijati sposobnost sestavljanja domišljijskih predstav 

literarnih junakov in prostorov (Kordigel, 1999). 
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Ko so otroci v vrtcu z določeno pravljico in tudi literarnimi junaki že dobro seznanjeni, lahko 

zgodbo uprizorijo z dramatizacijo, pri čemer bodo nastopali v vlogi literarnih junakov iz 

pravljice. Pomembno je, da si otroci sami izberejo, v vlogi katerega literarnega junaka bi želeli 

nastopati; tako bo dramatizacija produktivnejša in pristnejša, saj bo otrok v vlogi literarnega 

junaka, ki si ga je izbral sam, bolj užival, kot če bi mu ga dodelili mi. Najboljše pri vsem tem 

pa je to, da bodo otroci lahko junake uprizorili tako in takšne, kot so jih dojeli oni, mi pa bomo 

imeli možnost videti, na koliko različnih načinov bodo otroci iste junake interpretirali. Dobro 

je tudi, da dramatizacijo izpeljemo večkrat, tako bomo vključili vse otroke, lahko pa bodo tudi 

otroci uprizorili več junakov iz pravljice, če bodo to želeli. Tako jim omogočimo, da se v 

literarne junake res vživijo.  

 

5 PONOVNO POSLUŠANJE PRAVLJICE 

 

Pri delu z otroki v vrtcu sem večkrat pomislila, kako je mogoče, da se otroci s takšnim veseljem 

in tako zavzeto vsakokrat znova igrajo z istimi igračami, želijo poslušati pesmi, ki jih poslušajo 

dnevno, in kako jim je lahko zanimivo znova in znova listati iste knjige pa tudi poslušati isto 

pravljico večkrat. Pri tem imamo zadržke odrasli, ker se prehitro vsega naveličamo in smo zelo 

ozkogledni, ampak otroci pri istih stvareh vsakokrat odkrijejo kaj novega, mogoče se igrača 

lahko uporablja še kako drugače ali pa želijo na isto pesem danes plesati drugače kot včeraj, 

ker se danes tudi počutijo drugače, kot so se včeraj, tudi v knjigi, ki so jo prelistali že tolikokrat, 

še vedno opazijo nekaj, česar prej niso, in tako je tudi pri poslušanju pravljic. Mogoče mislijo, 

da se bo zgodba danes odvila drugače, ali pa ugotovijo, da bi moral biti določen junak v pravljici 

oblečen kako drugače, lahko tudi ponudijo predloge za drugačen zaključek zgodbe.  

»Ker poslušajo pravljico večkrat, se jim avtomatično odpirajo nova spoznanja in rešitve, 

ki pomembno vplivajo na njihovo zorenje« (Zalokar, 2002, str. 10). 

Ponavljanje pravljice je pomembno, saj tako otrok lažje razumeva samega sebe. Če vsakokrat 

beremo drugo pravljico, se lahko zgodi, da se s tem izniči vtis prejšnje, saj otrok ni sposoben 

uveljaviti interakcije z interno konstrukcijo pravljice že po prvem poslušanju. Otrok potrebuje 

časovno oddaljenost in osebno prilagajanje zgodbi. S pripovedovanjem iste pravljice imamo 

večkrat težave odrasli, saj se hitro naveličamo, vendar moramo razumeti, da otroci potrebujejo 
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čas za razmišljanje, da pravljico podoživijo večkrat, in zaradi njih isto pravljico berimo večkrat 

(Zalokar, 2002). 

Ob prvem poslušanju pravljice otrok še ne ve, kdo v zgodbi nastopa in kaj se bo v njej dogajalo, 

ko zgodbo sliši, pa že začenja ustvarjati svoje mnenje o njej, o dogajanju, zamišlja pa si tudi že 

videz literarnih junakov v pravljici. Z večkratnim poslušanjem ali s prebiranjem iste pravljice 

otrok širi svoje domišljijske zmožnosti, in večkrat kot bo otrok pravljico slišal, bolj bo njegova 

(Kordigel, 1999). 

Po prvem branju pravljice otrokom v vrtcu, ko še ne poznajo njene vsebine in ne vedo, kako so 

videti literarni junaki, lahko to izkoristimo in jim ponudimo, da na list papirja narišejo junake, 

ki so v zgodbi nastopali, takšne, kot so si jih oni zamislili, lahko narišejo tudi prostor, v katerem 

se je vse odvijalo, ali pa kakšen odlomek iz pravljice, ki se jim je najbolj vtisnil v spomin. Tako 

bomo imeli priložnost videti, koliko različnih videzov istega junaka bodo narisali, kateri 

odlomki iz zgodbe so se jim zdeli najzanimivejši, in kateri literarni junak se je večini zdel 

najzanimivejši.  

Menim, da otrokom pri prvem branju pravljice ne pokažemo ilustracij v knjigi; bolje je, če jo 

po koncu poslušanja prelistajo sami. Tako lahko damo otrokom možnost, da si v svoji domišljiji 

zamislijo videz literarnega junaka pa tudi prostora in dogajanja. Enako je z otrokovim 

ustvarjanjem lastnega mnenja oz. dojemanja literarnega junaka; če pri branju oz. 

pripovedovanju pravljice, katere zgodbe še ne poznajo, vključujemo svoje »opazke« ali mnenje 

o literarnih junakih, lahko s tem otroke zaviramo pri ustvarjanju svojega mnenja o literarnih 

junakih in na neki način zaviramo njihovo domišljijo.  

Otrok se pri poslušanju pravljice osredini na dogodek, ki se trenutno odvija, kaj se je že dogajalo 

in kaj se še bo, na to nima časa misliti, saj ga trenutni dogodek s svojo zanimivostjo popolnoma 

miselno in čustveno zaposli. Ker otrok pri poslušanju pravljice porabi veliko energije, pri 

vsakem naslednjem poslušanju pravljice nima časa misliti še na to, kako se je pravljica 

prejšnjikrat končala, zato mu predstavlja vsakokrat enako olajšanje, da se je tudi tokrat končala 

tako, kot je prav. Seveda pa je treba poudariti, da otrok nikakor ne silimo v večkratno poslušanje 

pravljice, če tega sami ne želijo (Kordigel, 1999). 

»Majhni otroci bodo namreč sami izrazili željo po večkratnem pripovedovanju ene in 

iste pravljice« (Kordigel, 1999, str. 30). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Irena Grubar; diplomsko delo 

- 37 - 
 

Če otroci pravljice ne želijo poslušati več kot enkrat ali dvakrat, je to znak, da jim ni všeč, in ni 

nobenega razloga, da bi otroke silili k poslušanju določene pravljice, ko pa obstaja toliko drugih 

(Kordigel, 1999). 

Otroka nikakor ne smemo zavrniti, ko želi poslušati večkrat isto pravljico, saj se moramo kot 

pedagoški delavci truditi ohranjati in razvijati otrokovo naklonjenost do literature. Otroku je 

pravljica z vsakim naslednjim poslušanjem še lepša, kot je bila, ko jo je slišal prvič, in ko bo 

otrok pravljico slišal velikokrat, si bo veliko lažje, ob listanju in gledanju slik v njej, predstavljal 

tisti del zgodbe, ki ga slika prikazuje, torej nam bo lahko v bistvu bral pravljico ob ilustracijah 

(Kordigel, 1999). 

Otroška domišljija nima meja, otroci so največji kreativci in lahko se zgodi, da nekdo želi 

poslušati določeno pravljico še enkrat, ker se mu je prejšnji dan pripetilo nekaj, kar se je tudi 

junaku v tej pravljici, pa se bo bolje počutil, če bo to še enkrat podoživel skupaj z njim. Razlogi 

so lahko različni, naša naloga pa je popolnoma preprosta; ugodimo jim.  

 

6 MULTIKULTURNOST NA PODROČJU VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA 

 

To poglavje zajema multikulturnost, in sicer z namenom pojasnitve pojmov, ki jih vsebujejo 

vprašanje in odgovori nanj v empiričnem delu diplomskega dela.  

V vrtcu je srečevanje z drugačnostjo postalo kot nekaj povsem običajnega, pa naj gre za drugače 

govoreče otroke, za otroke drugačne polti ali pa za otroka s posebnimi potrebami. Na prvem 

mestu to drugačnost opazimo odrasli; otroci se namreč ne rodijo stereotipni, takšne jih naredijo 

ljudje in okolje, zato smo vzgojitelji in starši tisti, ki na drugačnost ne smemo opozarjati, in teh 

otrok tudi ne izpostavljamo. Kadar se želimo pogovarjati o »drugačnosti«, je pravljica pravi 

naslov za to, ker s pomočjo pravljice uporabimo prave besede in lepo nas pelje skozi zgodbo, 

ki jo otroci slišijo in tudi razumejo njeno sporočilo.  

Medveš (2003) multikulturnost označuje kot idejo vključitve, Milan (2006) pa pravi, da 

multikulturnost predstavlja priložnost, da spoznamo, ali je področje vzgoje in pedagogike 

pripravljeno sodelovati z multikulturnostjo. Naša navzočnost je v današnjem času namreč 
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multikulturna, večkulturna, zajema ljudi različnih kultur, ras, barv polti, običajev in jezikov, a 

S. Mujkanović (2010) meni, da se pripadniki manjšin ne bi smeli počutiti, kot da so slabi, zato 

jih je pravilno tretirati kot priložnost, ugodnost, uporabnost in boniteto.  

Cilj multikulturalizma je, kot pravi Medveš (2003), poiskati načine za rešitev težav, ki se 

pojavljajo zaradi »drugačnih« na področju vzgoje in izobraževanja. Shaughnessy, Cordova, 

Mohammed in Kang (1998, v Mujkanović, 2010) pa menijo, da najpomembnejši cilj 

multikulturalizma predstavlja prepoznavanje, razumevanje in sprejemanje razlik med 

različnimi kulturami, pri čemer je najpomembnejša medsebojna komunikacija s pripadniki 

drugih kultur, sodelovanje in druženje z njimi, kar pa označuje pojem interkulturalizem, ki je, 

pravi Zidarić (1994, v Mujkanović, 2010), program medosebne vizije, seznanjanja s kulturo in 

njenega sprejemanja, katerega temeljni cilj je po mnenju S. Mujkanović (2010) opaziti in videti 

razlike ter sprejetje vseh ljudi takšne, kot so. 

V vrtcu in tudi v življenju na splošno se srečujemo z osebami, ki so »drugačne«. S tem mislim 

osebe, ki so drugačne polti, govorijo drug jezik, prihajajo iz drugačnega okolja, njihova kultura 

je drugačna, drugačen je tudi njihov način življenja in navade, »drugačni« so tudi otroci s 

posebnimi potrebami. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) jih opredeljuje 

kot otroke »z motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne otroke oz. otroke z okvaro 

vidne funkcije, gluhe in naglušne otroke, otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

ovirane otroke, dolgotrajno bolne otroke, otroke s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, otroke z avtističnimi motnjami ter otroke s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami, ki 

potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oz. posebne programe vzgoje in 

izobraževanja«.  

Takšne osebe so v življenju prevečkrat deležne negativnega obravnavanja, zato je zelo 

pomembno, da otroke že v predšolskem obdobju učimo, da jih kljub »drugačnosti« ne 

obravnavamo drugače kot drugih. Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je treba 

otrokom že zgodaj predstaviti druge kulture, kajti to je bistvenega pomena, da otroci razvijejo 

strpnost in spoštovanje do drugih in drugačnih. Naloga strokovnih delavcev v vrtcu je, da se na 

prvem mestu otresejo svojih stereotipov in predsodkov ter otroke (še posebno, če imajo v 

oddelku otroka, ki je »drugačen«) navajajo in učijo na sprejemanje takšnih otrok in sobivanje z 

njimi. To lahko v vrtcu dosežemo na več načinov; lahko spoznavamo njihovo kulturo, ki se 

razlikuje od naše, njihov jezik, njihov način življenja in navade, pri tem pa nam zelo pomagajo 
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tudi pravljice. Veliko je pravljic, ki govorijo o razlikah in medsebojni pomoči, spoštovanju, 

prijateljstvu in dobroti. 

Pravljice nas učijo, da znamo razlikovati dobro in slabo ter da se postavimo na stran dobrih, 

pravičnih in poštenih, so pa lahko tudi odlični svetli in temni zgledi, ob katerih se pogovarjamo, 

da presežemo stereotipe in ravnamo tako, kot je za otroke najbolje (Blažić, 2014). 

Literarni junaki niso hkrati dobri in slabi kot ljudje, so dobri ali pa so slabi, nekaj vmesnega ni. 

Otrok v povezavi s tem spoznava, da so ljudje med seboj različni, in bo zato tudi kot odrasel 

pozitivno in razumevajoče sprejemal drugačnost (Milčinski, 1992). 

Zato je zelo pomembno, da otrokom v vrtcu beremo/pripovedujemo pravljice na temo 

drugačnosti; tako lahko namreč otrokom na konkretnih primerih prikažemo odnos do 

»drugačnosti« in »drugačnih«. 

 

6.1 Multikulturna in interkulturna vzgoja 

 

N. Turnšek (2004) pravi, da je kultura glavna tema interkulturne vzgoje; to je različen slog 

prebivanja različnih združb oseb, razlike pa se kažejo v jeziku, običajih, standardih in v 

moralah. Meni tudi, da kultura pomembno odseva naš pogled na svet okrog nas, institucije na 

področju vzgoje in izobraževanja pa nam služijo kot pomoč pri presojanju in vrednotenju 

različnih slogov prebivanja drugih, drugačnih. 

M. Kordigel (1999) je poudarila mnenje C. D. Dearden, da so knjige idealen most za 

vzpostavljanje vezi do drugačnih, saj je branje v bistvu priložnost, da spoznamo druge v vseh 

mejah njihove raznolikosti, in pravi, da se otroci s srečevanjem sodobne mladinske književnosti 

srečujejo s sodobno nacionalno kulturo; s posredovanjem avtorskih pravljic in sodobnih 

fantastičnih pripovedi otrokom pomagamo pridobivati izkušnje o življenju, čustvovanju in 

razmišljanju drugih, o njihovih stiskah; spoznavamo jih z rešitvami na stiske; ko se otrok sreča 

z mladinsko književnostjo, se spoznava s svojo nacionalno identiteto, z inkulturacijo in 

multikulturno vzgojo.  

»Književnost posreduje človeku občutek pripadnosti in spoštovanja do sebe in svojih, 

književnost daje priložnost, da s prestopanjem meje lastne miselne in čustvene 

zamejenosti podoživljamo čustva in premišljamo misli, ki jih v resničnem življenju 
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premišljajo tisti, ki jih komajda poznamo, tisti, ki so drugačni od nas, tisti, ki jih ne 

razumemo – a po literarnem druženju z njimi so nam manj tuji, manj nenavadni – skratka 

zdi se, kot da bi imel človek med onimi drugimi prijatelja« (Kordigel, 1999, str. 57). 

Multikulturna vzgoja postaja vedno pomembnejša, saj postaja naša družba vse bolj 

multikulturna. Vsi otroci so na svoj način drugačni. Drugačnost je treba spodbujati, jo obrniti 

vedno na pozitivno in tudi gledati nanjo kot na pozitivno stvar. Zakaj ne bi otrokom v vrtcu 

omogočili, da spoznajo tudi tujo kulturo? Naj imajo priložnost videti in spoznati, da obstajajo 

tudi drugačni ljudje, kot smo mi, pa naj gre za drugače govoreče, za ljudi z drugačno barvo polti 

od naše ali pa konec koncev za otroka, ki ima kakršne koli posebne potrebe. Spodbujajmo jih, 

da pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni, da sodelujejo z njimi, da jih ne izključijo iz družbe, 

ampak jih sprejmejo za svojega, sebi enakega. Ti otroci namreč potrebujejo ravno to in ne da 

jih ves čas nekaj opominja na njihovo drugačnost. S tem ustvarjamo sproščeno in pozitivno 

vzdušje v oddelku. Prav je, da otrokom razložimo, na kak način je otrok drugačen, na katerem 

področju potrebuje pomoč, kako mu lahko otroci pomagajo in s čim. Kar zadeva otroke 

priseljencev, jim pustimo, da v oddelek prinesejo svojo energijo, svojo kulturo, svoje navade. 

Tako kot druge otroke učimo o drugih kulturah, tako seveda tudi otroke priseljencev učimo naše 

kulture, vendar ne zaničujemo njihove in je ne prepovemo. 

 

7 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 
 

Na knjižnih policah v knjižnicah danes najdemo že kar zajetno število pravljic za otroke – 

klasične in sodobne. Klasične pravljice najdemo tudi v novejših, prenovljenih različicah, ki 

kljub spremenjenim, posodobljenim detajlom še vedno ohranjajo rdečo nit zgodbe. Vedno več 

je pravljic brez besedila, ki spodbujajo otrokovo domišljijo in ustvarjalnost oz. omogočajo 

otrokom, da na svoj način sestavijo zgodbo, ki jim jo pripovedujejo ilustracije. Ta inovativnost 

je dobrodošla, predvsem pa spodbuja otrokovo razmišljanje na drugačen način kot pravljice z 

besedilom. Dobrodošlo in predvsem priporočljivo pa je tudi to, da starejše generacije na mlajše 

prenašajo in z njimi delijo svoje spomine na pravljice, ki so zaznamovale njihovo otroštvo. Zato 

me je zanimalo, ali vzgojiteljice v Vrtcu Ciciban v Ljubljani berejo/pripovedujejo otrokom 

pretežno sodobne pravljice ali prevladujejo klasične pravljice; prav se mi namreč zdi, da bi se 

otrokom brale/pripovedovale poleg sodobnih tudi klasične, zimzelene pravljice, ki so nam vsem 
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prav dobro znane – škoda bi bilo, da bi šle v pozabo –, in ali danes berejo/pripovedujejo otrokom 

iste klasične pravljice kot 20 let nazaj.  

V vrtcih narašča število otrok s posebnimi potrebami, nekaj povsem vsakdanjega pa so postali 

otroci iz drugih kultur in okolij. Te drugačnosti se v današnjih sodobnih časih ne obeša več na 

veliki zvon tako kot v preteklosti, vseeno pa se od strokovnih delavcev v vrtcih zahteva in 

pričakuje, da dosežejo to, da se »drugačni« ne počutijo drugačne, a da so vseeno deležni pomoči 

in sprejetja med ljudi. Naloga strokovnih delavcev v vrtcu je omogočiti vsem otrokom, da se v 

vrtcu počutijo prijetno, domače, sproščeno in dobrodošlo. Zato me je zanimalo, ali vzgojiteljice 

pri svojem delu berejo/pripovedujejo otrokom pravljice na temo drugačnosti in ali opažajo, da 

v današnjih časih berejo/pripovedujejo več zgodb na temo drugačnosti kot nekoč. Zanimalo me 

je tudi, čemu pripisujejo razloge za branje/pripovedovanje zgodb na temo drugačnosti oz. kaj 

je pri tem njihov poglavitni namen.  

V empiričnem delu sem izbrala trinajst najpogosteje navedenih klasičnih pravljic in trinajst 

najpogosteje navedenih sodobnih pravljic (ki so bile izdane od leta 2013 do leta 2016), katerih 

naslove so navedle vzgojiteljice v Vrtcu Ciciban v Ljubljani na anketnih vprašalnikih, ki sem 

jim jih razdelila v mesecu juniju 2017. Začela sem z najpogosteje navedeno pravljico, zapisala 

letnico prve izdaje, avtorja, ilustratorja, dogajalni prostor in čas, sporočilo oz. nauk in napisala 

kratko vsebino pravljic. Predstavila sem tudi glavne literarne junake/junakinje, ki v navedenih 

pravljicah nastopajo (po Kobe, 1999), in njihove lastnosti. 

Napisala sem tudi razloge oz. namene vzgojiteljic v Vrtcu Ciciban v Ljubljani za 

branje/pripovedovanje pravljic na temo drugačnosti in njihova mnenja, zakaj se jim zdi to 

pomembno in kaj želijo s tem pri otrocih doseči, kar so zapisale na anketnih vprašalnikih.  
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8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

1. Naštejte 10 naslovov knjig, ki ste jih pripovedovale otrokom v vrtcu v zadnjih treh letih. 

2. Naštejte 10 naslovov knjig, ki ste jih v vrtcu pripovedovale otrokom v vrtcu 20 let nazaj 

(vprašanje namenjeno vzgojiteljicam, ki so v vrtcu zaposlene že vsaj 20 let). 

3. Ali opažate/menite, da se danes zaradi vedno večjega števila otrok s posebnimi 

potrebami in današnje multikulturne družbe pripoveduje otrokom v vrtcu več zgodb na 

temo drugačnosti kot pa nekoč? 

4. Če ste pri 3. vprašanju odgovorile z DA, naštejte razloge, zakaj menite, da je to tako oz. 

kaj je poglavitni namen, da otrokom v vrtcu pripovedujete zgodbe na temo drugačnosti. 

 

9 METODE DELA 
 

Uporabila sem deskriptivno (opisno) raziskovalno metodo. Podatke sem zbrala s pomočjo 

anketnih vprašalnikov za vzgojiteljice Vrtca Ciciban v Ljubljani. Anketiranje je bilo anonimno, 

izvedeno v mesecu juniju 2017. Anketni vprašalnik je vseboval štiri vprašanja. Tri vprašanja so 

bila odprtega tipa, eno vprašanje je bilo zaprtega tipa. Rezultate vprašanja odprtega tipa sem 

razvrstila v preglednico in grafikon, preostala vprašanja pa sem zaradi velikega števila različnih 

odgovorov zbrala v skupek najpogostejših odgovorov. Razdelila sem 60 anketnih vprašalnikov, 

vrnjenih je bilo 46.  
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10 REZULTATI 
 

10.1 Najpogosteje navedene klasične pravljice v anketnih vprašalnikih 
 

 

1. MUCA COPATARICA  

Prva izdaja: 1957, napisala Ela Peroci, ilustrirala Ančka Gošnik Godec 

Dogajalni prostor in čas: vasica, gozd, hiša Muce Copatarice; čas ni določen (jeseni)  

Sporočilo oz. nauk zgodbe: če otroci ne bodo pospravljali svojih stvari, jih ne bodo našli 

oz. jih bodo izgubili 

Slika 1: Naslovna stran pravljice Muca Copatarica 

 

Kratek povzetek vsebine: otroci v vasi, v kateri je vse lepo urejeno, ne pospravljajo svojih 

copat, zato jim Muca Copatarica za kazen odnese copate. Otroci jo poiščejo in se v 

zakrpanih in očiščenih copatih vrnejo domov.  

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Irena Grubar; diplomsko delo 

- 44 - 
 

2. MOJCA POKRAJCULJA 

Prva izdaja: 1940, ljudska pravljica, ilustriral Marjan Manček 

Dogajalni prostor in čas: piskrček; čas ni določen 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: dobrota je sirota 

Slika 2: Naslovna stran pravljice Mojca Pokrajculja 

 

Kratek povzetek vsebine: Mojca je našla piskrček in se skrila vanj. K sebi je sprejela 

muho, žabo, zajčka, lisico in medveda. Lisica je na skrivaj pojedla ves med, za to pa okrivila 

zajčka.  
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3. KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO? 

Prva izdaja: 1965, napisal Fran Levstik, ilustrirala Roža Piščanec 

Dogajalni prostor in čas: gozd, Vidkov dom; čas: poletje 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: skromnost je lepa čednost; če smo do drugih prijazni, bodo 

tudi drugi prijazni do nas 

Slika 3: Naslovna stran pravljice Kdo je napravil Vidku srajčico 

 

Kratek povzetek vsebine: Videk je bil najmlajši izmed sedmih otrok. Nosil je strgano in 

tanko srajčico, zato so mu živali pomagale napraviti novo.  
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4. RDEČA KAPICA 

Prva izdaja: 1953, napisala Jacob in Willheim Grimm, ilustrirala Marlenka Stupica 

Dogajalni prostor in čas: gozd, babičina hiša; čas ni določen (spomladi) 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: ne zaupaj tujcem 

Slika 4: Naslovna stran pravljice Rdeča kapica 

 

Kratek povzetek vsebine: Rdeča kapica je babici nesla košaro, polno dobrot. Med potjo 

jo zamoti volk, ki babico in Rdečo kapico požre. Reši ju lovec, ki volku prereže trebuh. 
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5. ŠIVILJA IN ŠKARJICE  

Prva izdaja: 1910, napisal Dragotin Kette, ilustrirala Jelka Reichman 

Dogajalni prostor in čas: grad, tiha sobica, temen gozd; čas: stari časi  

Sporočilo oz. nauk zgodbe: pohlepnost nas oškoduje, dobro se z dobrim vrača 

Slika 5: Naslovna stran pravljice Šivilja in škarjice 

 

Kratek povzetek vsebine: Bogdanka si je denar služila kot šivilja grajske gospe. Zaželela 

si je škarjic, ki bi same rezale, in jih je dobila. Pohlepna grajska gospa ji je škarjice vzela in 

jo spodila. Škarjice je niso ubogale, zato je tekla k Bogdanki po pomoč. Želela jo je nazaj, 

vendar jo je Bogdanka zavrnila.  

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Irena Grubar; diplomsko delo 

- 48 - 
 

6. VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV  

Prva izdaja: 1812, napisala Willheim in Jacob Grimm, ilustrirala Maša Kozjek 

Dogajalni prostor in čas: hiša mame koze, travnik pred hišo; čas: nekoč 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: ne zaupaj tujcem; starejši niso vedno pametnejši 

Slika 6: Naslovna stran pravljice Volk in sedem kozličkov 

 

Kratek povzetek vsebine: Mama koza ob odhodu opozori svoje kozličke, da naj se pazijo 

volka in naj mu ne odpirajo vrat, dokler se ne vrne domov. Volk kozličke ukani, da ga 

spustijo v hiško, in jih požre, vse, razen najmlajšega, ki se je skrival v uri. Skupaj z mamo 

kozo nato rešita kozličke iz volkovega trebuha, trebuh pa mu napolnita s kamenjem. Volk 

nato zaradi težkega trebuha pade v vodnjak.  
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7. POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM  

Prva izdaja: 1998, napisala Svetlana Makarovič, ilustriral Gorazd Vahen 

Dogajalni prostor in čas: gozd, čas: ni določen (spomladi) 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: prijatelja spoznaš v nesreči 

Slika 7: Naslovna stran pravljice Pod medvedovim dežnikom 

 

Kratek povzetek vsebine: medved v deževnem dnevu pod svoj dežnik vzame premočene 

gozdne živali in si s tem pridobi njihovo prijateljstvo. Sebična lisica pa je vse te gozdne 

živali zavrnila, zato je na naslednji, sončen dan prepuščena sama sebi, saj ji niče noče delati 

družbe.  
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8. SAPRAMIŠKA  

Prva izdaja: 1976, napisala Svetlana Makarovič, ilustriral Gorazd Vahen 

Dogajalni prostor in čas: miškina luknja, gozd, majhna jasa; čas: ni določen (jeseni) 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: za srečo se je treba potruditi in tudi pot do nje nas lahko osreči; 

pomembna je pot, ne le cilj (Miš Založba, 2017) 

Slika 8: Naslovna stran pravljice Sapramiška 

 

Kratek povzetek vsebine: Sapramiška je v dar dobila tri lešnike. Ni jih mogla streti, ker jo 

je bolel zob, zato je za pomoč prosila veverico in žabico, a je zaradi njiju le ostala brez 

lešnikov. Vsa obupana obišče tudi zobozdravnika, ki ji zob uspešno pritrdi nazaj, a popolno 

srečo doživi šele, ko jo obišče strahec; obdari jo s čarovnimi lešniki in tako Sapramiška 

postane najsrečnejša miš na svetu.  
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9. TRIJE PRAŠIČKI 

Prva izdaja: 1959, angleška ljudska pravljica, ilustriral Walt Disney 

Dogajalni prostor in čas: gozd, hiške prašičkov; čas: nekoč 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: lenoba in malomarnost sta slabi popotnici v življenju; složnost, 

medsebojna pomoč in dobrota so tiste vrline, ki naše življenje naredijo lepše in prijetnejše 

(Sokolski dom, 2017)  

Slika 9: Naslovna stran pravljice Trije prašički 

 

Kratek povzetek vsebine: trije bratje prašički so si zgradili vsak svojo hiško – iz slame, 

lesa in iz opek. Volk je hiški iz slame in lesa odpihnil, hiške iz opeke pa ni mogel, saj je 

bila zelo trdna. Ko želi skozi dimnik priti v hiško iz opeke, prašički nastavijo vedro vrele 

vode. Volk pade vanj, se popari in zbeži.  
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10. MAVRIČNA RIBICA  

Prva izdaja: 1993, napisal in ilustriral Marcus Pfister 

Dogajalni prostor in čas: morje; čas: ni določen 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: prijateljstvo je pomembnejše od materialnih stvari 

Slika 10: Naslovna stran pravljice Mavrična ribica 

 

Kratek povzetek vsebine: mavrična ribica je s svojimi lesketajočimi se luskami najlepša v 

oceanu. Druge ribe jo občudujejo in se želijo z njo igrati, vendar Mavrična ribica se zanje 

ne zmeni. Zato se je začnejo ribe izogibati in kmalu ugotovi, da je osamljena. S svojo 

dobroto jih nato spet privabi, ko vsaki ribi podari eno svojih lesketajočih se lusk.  
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11. ZVEZDICA ZASPANKA  

Prva izdaja: 1959, napisal Frane Milčinski, ilustriral Gorazd Vahen 

Dogajalni prostor in čas: nebo, Zemlja, mesto, semenj, hiša razbojnika Ceferina, čas: ni 

določen (ponoči) 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: dobro se z dobrim vrača; za svoja dejanja nosimo tudi 

posledice oz. za svoja dejanja nosimo odgovornost 

Slika 11: Naslovna stran pravljice Zvezdica Zaspanka 

 

Kratek povzetek vsebine: Zvezdica Zaspanka je vedno zamujala v službo, zato jo je Komet 

Repatec kaznoval in poslal na Zemljo. Razbojnik Ceferin se je želel okoristiti z njenimi 

zlatimi lasmi, a Zvezdica Zaspanka je omehčala njegovo srce, in ko ga je naučila napisati 

besedo »ljuba«, se je Ceferin vrnil k svoji mami, Zvezdica Zaspanka pa se je lahko vrnila 

na nebo. 
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12.  PEKARNA MIŠ MAŠ  

Prva izdaja: 1974, napisala Svetlana Makarović, ilustriral Gorazd Vahen 

Dogajalni prostor in čas: mišja vas, pekarna, kletna dvorana; čas: ni določen 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: »Kdor se za uresničitev osebnih ambicij okorišča s tujo 

nesrečo, se hitro opeče, hkrati z njim pa tudi vsi tisti, ki so bili dovolj naivni, da so brez 

pomisleka sledili sladkim besedam na poti v pogubo« (Delo, 2016). 

Slika 12: Naslovna stran pravljice Pekarna Mišmaš 

 

Kratek povzetek vsebine: uspeh peka Miš Maša je šel marsikomu v nos, najbolj pa Jedrt, 

zato ga je želela razkrinkati, ko je ugotovila, da mu kruh mesijo in pečejo miši. Miš Maš se 

je zaradi njene radovednosti odločil, da odide iz mesta.  
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13. ŽOGICA NOGICA  

Prva izdaja: 1978, napisal Jan Malik, ilustriral Peter Škerl 

Dogajalni prostor in čas: hiša dedka in babice, mesto, zmajevo gnezdo; čas: nekega 

večera 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: otroci naj bodo poslušni in ubogajo svoje skrbnike; nikoli ne 

zaupaj tujcem in nikamor z njimi ne odhajaj 

Slika 13: Naslovna stran pravljice Žogica Nogica 

 

Kratek povzetek vsebine: Žogica Nogica je padla skozi okno babice in dedka. Medtem ko 

sta šla po hrano, jo je ugrabil zmaj Tolovaj. Babica in dedek sta jo zelo dolgo iskala. Zmaje 

sta s pomočjo otrok odpihnila, Žogico Nogico pa odpeljala nazaj domov.  
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Poleg teh pravljic so bile omenjene tudi Zelo lačna gosenica – Eric Carle, Maček Muri – Kajetan 

Kovič, Pedenjped – Niko Grafenauer, Moj prijatelj Piki Jakob – Kajetan Kovič, Bi se gnetli na 

tej metli – Julia Donaldson, Juri Muri v Afriki – Tone Pavček, Lonček na pike – Anja Štefan, 

Zverjasec – Julia Donaldson, Bobek in barčica – Anja Štefan, Grdi raček – Hans Christian 

Andersen, Zrcalce – Grigor Vitez, Sneguljčica – brata Grimm, Trije metulji – češka ljudska 

pravljica, Sovica Oka – Svetlana Makarović in druge. 

 

10.2 Najpogosteje navedene sodobne pravljice v anketnih vprašalnikih  
 

1. V PUŠČAVI  

Prva izdaja: 2014, napisala Janja Vidmar, ilustrirala Suzi Bricelj 

Dogajalni prostor in čas: puščava; čas: ni določen 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: ne škoduj drugim, da bi koristil sebi, ker nikoli ne veš, kdaj 

boš potreboval njihovo pomoč 

Slika 14: Naslovna stran pravljice V puščavi 

 

Kratek povzetek vsebine: Darur je kameljega mladiča odvlekla stran od mame, kamelo 

pomolzla in se odžejala z njenim mlekom. Dassin dejanja ni podpirala. Darur se je nato po 

nesreči porezala po podplatu in kamela ji je s svojim urinom preprečila vnetje rane. 

Hvaležna in skesana Darur je nato skupaj z Dassin mladiča vrnila k mami.  
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2. DEČEK IN HIŠA  

Prva izdaja: 2015, napisala in ilustrirala Maja Kastelic 

Dogajalni prostor in čas: mesto, hiša, ulica; čas: zvečer, podnevi 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: slika pove tisoč besed. 

Slika 15: Naslovna stran pravljice Deček in hiša 

 

Kratek povzetek vsebine: Deček in hiša je knjiga brez besedila, vsebuje le ilustracije. 

Namenjena je temu, da otroci zgodbo povedo sami, kot si jo ob ilustracijah zamišljajo. Tako 

lahko dobimo vrsto različnih zgodb, saj si vsak otrok ilustracije razlaga drugače. Knjiga je 

odlična ideja za male ustvarjalce, ker je drugačna, pa tudi »branje« takšne zgodbe je nekaj 

drugačnega, zanimivejšega in nevsakdanjega doma in v vrtcu.  
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3. IME ČAROBNEGA DREVESA  

Prva izdaja: 2013, napisala Dianne Hofmeyr, ilustriral Piet Grobler 

Dogajalni prostor in čas: Afrika; čas: pred davnimi časi 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: spoštujmo druge, ne norčujmo se iz njih in ne posmehujmo 

se jim 

Slika 16: Naslovna stran pravljice Ime čarobnega drevesa 

 

Kratek povzetek vsebine: živali so želele priti do sadežev na drevesu, okrog katerega se 

je ovijal piton. Da bi to dosegle, so morale povedati ime drevesa, ki jim ga je zaupal lev. 

Vse živali so ime med potjo pozabile, želvi pa si ga je uspelo zapomniti in tako je živalim 

pomagala priti do slastnih, sočnih sadežev.  
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4. SITNOBE SITNE  

Prva izdaja: 2015, napisala in ilustrirala Ciara Flood 

Dogajalni prostor in čas: medvedova hiša, okolica pred hišo; čas: ni določen 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: delimo materialne dobrine in čas med prijatelje 

Slika 17: Naslovna stran pravljice Sitnobe sitne 

 

Kratek povzetek vsebine: medved je živel sam in tako mu je bilo tudi najbolj všeč. Ko so 

mu novi sosedje zajci ves čas trkali na vrata, se je zelo razjezil. Nato ga je nekega dne na 

pragu čakala košara z dobrotami, ki je omehčala medvedovo srce. Od takrat naprej se je s 

svojimi sosedi rad družil in jim zelo rad tudi pomagal.  
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5. DOBRI ZLOBNI VOLK  

Prva izdaja: 2016, napisala Julie Bind, ilustriral Michall Derullieux 

Dogajalni prostor in čas: volkova hiša, gozd, pekarna; čas: pozimi 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: za na videz zlobnim obrazom se lahko skriva prav prijazna 

duša 

Slika 18: Naslovna stran pravljice Dobri zlobni volk 

 

Kratek povzetek vsebine: volk je želel ujeti različne živali, da bi nahranil svoja otroka. A 

vsake živali se je usmilil, saj bi jim v nasprotnem primeru škodoval, česar pa ni želel. Nato 

ga je omamni vonj zvabil v pekarno, v kateri je nabral nekaj pekovskih dobrot. Med potjo 

domov je živalim razdelil nekaj pekovskih dobrot, preostalo pa odnesel domov.  
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6. O KRAVI, KI JE LAJALA V LUNO  

Prva izdaja: 2015, napisala Ida Mlakar, ilustriral Peter Škerl 

Dogajalni prostor in čas: kmetija, ulica; čas: ni določen 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: starostniki utegnejo v očeh nekaterih videti »malo čez les«, v 

resnici pa je njihovo življenje lahko izrazito kreativno, aktivno, polno in zadovoljno 

(Založba Miš, 2017). 

Slika 19: Naslovna stran pravljice O kravi, ki je lajala v luno 

 

Kratek povzetek vsebine: krava Mrvica je bila že stara krava, ki je spuščala že prav čudne 

glasove. Kmet jo je odpeljal k zdravniku in kmalu se je začelo po vasi govoriti, da je nora. 

Zato se je s kolesom odpeljala stran. Pot jo je zanesla v hišo, v kateri je spoznala cirkuškega 

konja. Skupaj sta zabavala ljudi na ulici s svojo plesno točko, kar ju je zelo veselilo.  
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7. LEDENO KRALJESTVO  

Prva izdaja: 2013, napisal in ilustriral Walt Disney 

Dogajalni prostor in čas: kraljestvo Arendelle, ulica pred kraljestvom, ledena palača; čas: 

poletje 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: pomembnost prijateljstva, družine in ljubezni 

Slika 20: Naslovna stran pravljice Ledeno kraljestvo 

 

Kratek povzetek vsebine: sestri Elza in Ana sta bili v otroštvu neločljivi, vendar se zaradi 

zaskrbljenosti staršev odtujita; Elza ima namreč nadnaravno moč; ustvariti zna led in sneg 

in Ano je nekajkrat med izvajanjem svoje moči poškodovala. Elza želi ubežati težavam, ki 

se pojavijo zaradi njene moči, saj se boji, da ne bi koga poškodovala. Ana svojo sestro 

vztrajno išče in jo želi nazaj. Po vseh preprekah in hudobnežih pa vendarle s svojo 

medsebojno ljubeznijo premagata zlo, Elza premaga svoj strah in spet postaneta neločljivi 

kot nekoč.  
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8. PRIJATELJA  

Prva izdaja: 2014, napisala Janja Vidmar, ilustrirala Suzi Bricelj 

Dogajalni prostor in čas: na obali; pozimi 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: prijateljstvo v dobrem in slabem 

Slika 21: Naslovna stran slikanice Prijatelja 

 

Kratek povzetek vsebine: Amagug je na obali čakal očka, ki je na morju lovil tjulnje. V 

torbo je pospravil kos lesa, ki so ga naplavili valovi, in zmrznjeno ribo. Ko je na vodi pristal 

ptič, je Amagug vrvico s trnkom zalučal v morje in ga povlekel na obalo, a vrvica se je 

strgala, Amagug pa se je prestrašil, saj je bila vrvica dragocena, očka je zanjo na tržnici 

namreč dal krznen kožuh in rokavice. Nato je za hrbtom zagledal psa. Predstavil se mu je, 

mu rekel, da sta lahko prijatelja, in skupaj sta pojedla ribo. Amagug je psa objel in mu rekel, 

da si prijatelji delijo vse, dobro in slabo. To, da sta skupaj pojedla ribo, je bilo dobro, zdaj 

si morata razdeliti še slabo – očku bo rekel, da sta vrvico strgala skupaj s psom. 
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9. OTROKA, KI STA IMELA RADA KNJIGE  

Prva izdaja: 2015, napisal in ilustriral Peter Carnavas 

Dogajalni prostor in čas: avtodom, pod drevesom pred avtodomom, knjižnica; čas: ni 

določen (poletje) 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: knjige nas zbližujejo (Bukla, 2017) 

Slika 22: Naslovna stran pravljice Otroka, ki sta imela rada knjige 

 

Kratek povzetek vsebine: pri Anžetu in Lučki niso imeli veliko stvari, bili so brez 

televizorja in brez avtomobila niti hiše niso imeli, imela pa sta ogromno knjig, ki so se 

nabirale po vseh kotičkih njihovega avtodoma, vse dokler ni zanje zmanjkalo prostora in so 

jih morali odpeljati. Brez knjig je bilo vse drugače, skodelice so drsele z mize, Anže ni 

dosegel do okna, a ker so imeli doma več prostora, je bilo več prostora tudi med njimi. 

Nekega dne je iz Lučkine torbe padla knjiga, ki si jo je sposodila iz knjižnice. Očka jo je 

vso pot domov na glas bral, otroka pa sta pozorno poslušala. Še doma so se zgnetli pri luči 

in naprej prisluhnili zgodbi. Tisto noč je bil njihov domek najbolj razsvetljen. Družina si še 

nikoli ni bila tako blizu. Otroka še vedno nista imela veliko stvari, imela pa sta vse, kar 

bosta kadar koli potrebovala.  
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10. HVALEŽNI MEDVED  

Prva izdaja: 2013, koroška ljudska pripovedka, ilustrirala Jelka Godec Schmidt 

Dogajalni prostor in čas: visoko v hribih kraj gozda, trata pred bajto; čas: stari časi, 

jesensko popoldne 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: pomagaj tistim, ki so pomoči potrebni, in povrnilo se ti bo 

Slika 23: Naslovna stran pravljice Hvaležni medved 

 

Kratek povzetek vsebine: nekega jesenskega popoldneva je mati postavila zibelko z 

otročkom pred hiško in jo zibala. Zašumelo je iz grmovja, iz katerega je prihajal medved. 

Mati je prestrašena prijela otročka in ga stiskala k sebi. Medved se ji je počasi približeval 

in dvignil šapo, iz katere je kapljala kri. Žena je vzela šivanko in mu skrbno izdrla ostri črn 

trn iz šape. Medved je zadovoljno zagodrnjal, vzel ženino košaro in jo mahnil proti gozdu. 

Žena si je mislila, kako nehvaležen medved, a ko se je vrnil s košaro, polno hrušk, in jo 

postavil pred njo, se je razveselila – kakšen hvaležni medved, za en sam izdrt trn ji je 

prinesel polno košaro hrušk.  
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11. MALI MODRI IN MALI RUMENI  

Prva izdaja: 2015, napisal in ilustriral Leo Lionni 

Dogajalni prostor in čas: hiša malega modrega, hiša malega rumenega, park, gora; čas: ni 

določen 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: prijateljstvo ne pozna meja, ne razlikuje barve polti 

Slika 24: Naslovna stran slikanice Mali modri in mali rumeni 

 

Kratek povzetek vsebine: mali modri in mali rumeni sta bila najboljša prijatelja. Mali 

modri je živel pri modrih starših, mali rumeni pa je živel čez cesto malega modrega pri 

rumenih starših. Nekega dne je modra mamica odšla po nakupih, malemu modremu pa 

naročila, da ostane doma, a se je odločil oditi k malemu rumenemu. Ni ga bilo doma, zato 

ga je povsod iskal, ko ga je našel, pa sta se objela, in bolj kot sta se objemala, bolj zelena 

sta postala. Igrala sta se, nato pa se utrujena odpravila domov. A ker sta bila zelena, ju starši 

niso spustili k sebi. Zelo sta bila žalostna, točila sta velike modre in rumene solze ter jokala. 

Nato sta se zbrala in postala spet mali modri in mali rumeni. Modri starši so bili zelo veseli 

malega modrega in objela sta še malega rumenega ter postala zelena. Takrat sta ugotovila, 

kaj se je prej zgodilo.  
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12. SOVICA JOKICA IN BLU-BLU  

Prva izdaja: 2016, napisal Paul Friester, ilustriral Philippe Goossens 

Dogajalni prostor in čas: gozd; čas: nekega dne 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: medosebni odnosi; prijateljska pomoč 

Slika 25: Naslovna stran pravljice Sovica jokica in blu-blu 

 

Kratek povzetek vsebine: sovica je nekega dne zagledala na drevesu rdeč balon, ki ga je 

odpihnilo stran. Živali so ji pomagale pri iskanju. Ko so ga našli, se je sovica pognala proti 

balonu, balon je počil, sovici je bila ta igra zabavna in želela je še.  
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13. ROKAVIČKA  

Prva izdaja: 2014, ukrajinska ljudska pravljica, ilustrirala Hana Stupica 

Dogajalni prostor in čas: gozd, čas: zima 

Sporočilo oz. nauk zgodbe: medsebojno sodelovanje in pomoč 

Slika 26: Naslovna stran pravljice Rokavička 

 

Kratek povzetek vsebine: dedek je na poti skozi gozd izgubil rokavico, v kateri si je nato 

miška našla prebivališče. Vanjo je sprejela še številne gozdne živali. Rokavička je bila že 

tako polna, da je že pokala po šivih. Dedek je nato odšel iskat svojo rokavico; našel jo je 

njegov pes, ki je na migajočo rokavico zalajal in živali so se razbežale.  

 

Poleg teh pravljic so bile omenjene tudi Mavrična ribica – Marcus Pfister, Zvezdica Zaspanka 

– Frane Milčinski - Ježek, Kdo je napravil Vidku srajčico? – Fran Levstik, Škoržek – 

Youngran Kim - Hohlfeld, Volk in sedem kozličkov – brata Grimm, Pod medvedovim 

dežnikom Svetlana Makarovič, Bi se gnetli na tej metli? – Julie Donaldson, Sneguljčica – 

brata Grimm, Šivilja in Škarjice – Dragotin Kette, Peter Klepec – France Bevk, Trije prašički 

– angleška ljudska pravljica, Rdeča kapica – brata Grimm, Janko in Metka – brata Grimm, 

Veveriček posebne sorte – Svetlana Makarović, Peter vozi skuter – Emilie Beaumont, Oho, 

čigava ritka pa je to? – Saleina Thorsten, Kikiriki, jaz živim tukaj – Maria Loretta Giraldo, 

Kdo vse nam pomaga – Amanda Askew, Zelena jopica – Tatjana Kokalj, Drugačen – Kathryn 

Cave, Nerodna Avguština – Otfried Preussler, Vse bo moje – Nele Moost, Čebela Adela – 
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Antoon Krings, Palček Pohajalček – Brigitte Weninger, Vitez plemeniti, ki ni hotel se boriti – 

Thomas Docherty, Mišek Tip – Anna Casalis, Pavlina in njena duda – Christian Wittenburg, 

Mimi je drugačna – Mojiceja Podgoršek in druge. 

 

10.3 Razvrstitev glavnih literarnih junakov/junakinj po M. Kobe (1999) in 

njihove lastnosti 
 

 

Preglednica 1: Razvrstitev glavnih literarnih junakov/junakinj po M. Kobe (1999) in 

njihove lastnosti 

 Naslov  

pravljice 

Razvrstitev 

glavnih literarnih 

junakov po M. 

Kobe (1999) 

Lastnosti glavnih literarnih 

junakov/junakinj 

1.  MUCA COPATARICA Poosebljena žival Muca Copatarica: 

urejena, redoljubna, prijazna, 

sočutna, usmiljena, ustrežljiva 

2.  MOJCA 

POKRAJCULJA 

Otroški lik Mojca Pokrajculja: 

gostoljubna, prijazna, 

pripravljena pomagati, 

ustrežljiva  

3.  KDO JE NAPRAVIL 

VIDKU SRAJČICO? 

Otroški lik Videk: 

bistroumen, rad je imel živali 

in cvetlice, skrben, usmiljen, 

žalosten, vesel 

4.  RDEČA KAPICA Otroški lik Rdeča kapica: 

majhna, srčkana, ubogljiva, 

naivna, začudena, prestrašena. 

5.  ŠIVILJA IN ŠKARJICE Otroški lik Bogdanka: 

mlada, zelo prijazna, srečna, 

vesela, naivna, zaupljiva, 

iskrena, žalostna, potrta, 

ponižna, dobrosrčna 
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6.  VOLK IN SEDEM 

KOZLIČKOV 

Poosebljene živali Kozlički: 

pogumni, odločni, prestrašeni, 

(ne)ubogljivi, (ne)poslušni, 

veseli 

7.  POD MEDVEDOVIM 

DEŽNIKOM 

Poosebljena žival Medved: 

vesel, prijazen, ljubezniv, 

dobrosrčen 

8.  SAPRAMIŠKA Poosebljena žival Sapramiška: 

jezna, žalostna, nestrpna, 

sočutna, užaljena, prijazna, 

negotova, obupana, naveličana, 

sitna, trmoglava, uporniška, 

prestrašena, potrpežljiva, 

navdušena, hvaležna, 

najsrečnejša miš na svetu 

9.  TRIJE PRAŠIČKI Poosebljene živali Prašički: 

veseli, nasmejani, razigrani, 

odločni, prestrašeni, 

medsebojno si pomagajo  

10.  MAVRIČNA RIBICA Poosebljena žival Mavrična ribica: 

ponosna, osorna, ošabna, 

osamljena, zgrožena, prijazna, 

radodarna, srečna 

11.  ZVEZDICA 

ZASPANKA 

Poosebljeno 

nebesno telo 

Zvezdica Zaspanka: 

sanjava, domišljava, žalostna, 

odločna, prijazna 

12.  PEKARNA MIŠ MAŠ Otroški lik Pek Miš Maš: 

nenavaden, govoril je malo, z 

nikomer se ni družil, nikoli ni 

vstopil v tujo hišo, nasmejan, 

podoben škratu (Svet knjige, 

2017), vesel, žalosten, jezen 
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13.  ŽOGICA NOGICA Oživljena 

igrača/predmet 

Žogica Nogica: 

pogumna, vesela, odločna, 

obupana 

 

 

14.  V PUŠČAVI Otroški lik Darur: 

sebična, nepremišljena, 

hvaležna, skesana 

15.  DEČEK IN HIŠA Otroški lik Deček: 

vesel, vznemirjen, nasmejan, 

radoveden, presenečen, 

začuden, zaskrbljen, navdušen, 

srečen  

16.  IME ČAROBNEGA 

DREVESA 

Poosebljene živali Živali (slon, zebra, želva, 

opica, žirafa): 

samozadostne, velepomembne, 

pozabljive, posmehovalne  

17.  SITNOBE SITNE Poosebljena žival Medved: 

jezen, osoren, zadirčen, 

osamljen, dobrosrčen, prijazen, 

družaben  

18.  DOBRI ZLOBNI VOLK Poosebljena žival Volk: 

godrnjav, ljubeč, zbegan, 

usmiljen, pošten, dobrosrčen, 

nesebičen, prijazen  

19.  O KRAVI, KI JE 

LAJALA V LUNO 

Poosebljena žival Krava Mrvica: 

žalostna, izobčena, previdna, 

prestrašena, nesigurna, 

poskočna, zadovoljna 

20.  LEDENO 

KRALJESTVO 

Otroški lik Elza: 

osamljena, žalostna, nesrečna, 

skrbna, požrtvovalna, ljubeča 
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21.  PRIJATELJA Otroški lik Amagug: 

potrpežljiv, domiseln, ljubeč, 

prestrašen, zaskrbljen, prijazen, 

skrben, dobrosrčen 

22.  OTROKA, KI STA 

IMELA RADA KNJIGE 

Otroška lika Anže in Lučka: 

skromna, ljubeča, vesela, 

razigrana, zaljubljena v knjige, 

preprosta, žalostna, radovedna, 

srečna 

23.  HVALEŽNI MEDVED Poosebljena žival Medved: 

previden, mil, zadovoljen, 

hvaležen 

24.  MALI MODRI IN MALI 

RUMENI 

Oživljena 

igrača/predmet 

Mali modri: 

igriv, družaben, neposlušen, 

vesel, živahen, žalosten, srečen 

25.  SOVICA JOKICA IN 

BLU-BLU 

Poosebljena žival Sovica: 

zmedena, žalostna, razvajena, 

radovedna, navdušena, 

nepazljiva, igriva 

26.  ROKAVIČKA Poosebljena žival Miška: 

radovedna, popustljiva, 

ustrežljiva, prijazna, 

velikodušna, prestrašena 

 

1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Lastnosti glavnih literarnih junakov/junakinj so večinoma moja interpretacija; avtorji namreč lastnosti v besedilu 

niso navajali, mogoče pa jih je bilo razbrati iz zgodbe. 
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10.4 Razlogi in namen vzgojiteljic v Vrtcu Ciciban v Ljubljani za 

branje/pripovedovanje zgodb na temo drugačnosti 
 

Najprej me je zanimalo, ali vzgojiteljice menijo oz. opažajo, da se zaradi večanja števila otrok 

s posebnimi potrebami in multikulturne družbe danes bere/pripoveduje več zgodb na temo 

drugačnosti kot pa nekoč. 

 

Preglednica 2: Večji poudarek na branju/pripovedovanju pravljic na temo drugačnosti 

danes kot nekoč 

Mogoči odgovori Število odgovorov Sestava (%) 

Da. 36 78,26 

Ne. 9 19,57 

Neopredeljeni 1 2,17 

 

Grafikon 1: Večji poudarek na branju/pripovedovanju pravljic na temo drugačnosti 

danes kot nekoč 

 

 

Vzgojiteljice iz Vrtca Ciciban v Ljubljani so podale precej enotne razloge, zakaj otrokom 

pripovedujejo/berejo zgodbe na temo drugačnosti, in sicer da otrokom omogočijo sprejemanje 

»drugačnosti«, ki jo razvijajo skozi zgodbo, da otroci razvijajo empatijo, skrb, čut za sočloveka, 

da jih spodbujajo k temu, da imajo radi prijatelje in da si medsebojno pomagajo, da se otroci 

naučijo strpnosti do drugačnosti, da lažje sprejemajo drugačnost, da spoštujejo drugačnost, brez 

78.26

19.57

2.17

Da Ne Neopredeljeni
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zaničevanja in norčevanja, ker je vedno več drugačnih otrok oz. otrok s posebnimi potrebami, 

druge narodnosti, veroizpovedi … Otroci veliko lažje razumejo situacijo, ko jim jo predstavijo 

prek zgodbe, in pravljice nazorneje prikažejo, da je drugačnost izziv, prednost, ki daje življenju 

več barve, več pisanosti. 

Njihov namen za pripovedovanje zgodb na temo drugačnosti pa je predvsem ta, da se otrokom 

približa pojav drugačnosti, da ga spoznajo in tudi lažje in bolje sprejmejo in pomagajo 

»drugačnim« otrokom; da se otrokom prek zgodbic poskuša razložiti, da je drugačne treba 

sprejeti in ravnati z njimi tako kot z vsemi drugimi prijatelji. Vzgojiteljice si želijo, da bi tudi 

»drugačni« otroci imeli enakovredne možnosti za sklepanje prijateljstev, pravijo pa tudi, da je 

razvoj tehnologije in znanosti omogočil, da so se začele kulture med seboj prepletati, kar se 

pozna tudi v vrtcih; menijo, da je primerno, da otroke vzgajajo in izobražujejo ustrezno glede 

na obdobje, v katerem živimo in tudi v katero bomo šele vstopili. Pomembno se jim zdi, da se 

otroci drugih narodnosti ali posebnih potreb lažje vključijo v skupino in da jih preostali otroci 

sprejmejo; menijo, da v glavnem liku pravljice najdejo sebe in lažje predelajo stiske, ni pa vse 

odvisno samo od knjig; o tem se je treba ogromno pogovarjati in igrati socialne igre. 

Ugotavljajo pa tudi, da raste nestrpnost med otroki in starši, za kar pa menijo, da je kriv egoizem 

staršev, ki ga prenašajo na otroke.  

Ena izmed vzgojiteljic je pripisala, da obiskujejo knjižnico skupaj z otroki; ti si sami 

(naključno) izberejo knjige za izposojo in opazila je, da je skoraj tretjina knjig, ki si jih 

izposodijo, na temo drugačnosti; pravi, da se mogoče »drugačen« otrok ravno s pomočjo 

zgodbe lahko identificira z junakom, ki mu pomaga razumeti njegovo drugačnost ali njegovo 

stisko, preostali otroci pa se tako učijo sprejemati drugačnost.  
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11 SKLEP 

 

V teoretičnem delu je obravnavano, kaj je pravljica, kakšen pomen ima za otroke, razvrstitev 

literarnih junakov po M. Kobe (1999), književna vzgoja v vrtcu, literarni junaki in identifikacija 

z njimi ter ponovno poslušanje istih pravljic in multikulturnost na področju vzgoje in 

izobraževanja. 

Ob poslušanju/prebiranju pravljic otroci razvijajo svoj besedni zaklad, ga polnijo z novimi 

besedami in njihovimi pomeni, kar pripomore k vedno bolj spretnemu izražanju. Pravljice jim 

omogočajo, da se ob njih sprostijo, in ker se dobro počutijo v svoji koži, s tem gradijo na svoji 

lastni samopodobi. Ob zgodbah spoznajo, da se literarni junaki – tako kot otroci – spopadajo z 

različnimi občutki, čustvi, to pa otroke potolaži, saj niso edini, ki tako razmišljajo in čutijo, kar 

jim omogoča, da svoja čustva bolj sproščeno izražajo. S pomočjo pravljic otroke tudi 

seznanjamo z različnimi vrednotami, s katerimi se bodo skozi življenje srečevali, kot so na 

primer: ljubezen, poštenost, dobrota, resnica in laž, izkoriščanje, veselje in žalost, smrt, 

ljubosumje, zavist, bolezen in starost. Pomembno je, da pravljice v otroku vzbudijo pozornost, 

da ga razveseljujejo in spodbujajo njihovo radovednost; ko otrok to ob pravljici občuti, ga je 

pravljica prevzela in jo bo rad poslušal in tako tudi vemo, da smo zanj izbrali primerno 

pravljico. Pravljice tudi spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, saj ob njej večkrat začuti, da bi jo 

preoblikoval po svoje, jo priredil tako, da bi mu bolj ustrezala.  

Pozorni moramo biti na to, da otrokom beremo oz. jim ponudimo pravljice, ki so primerne 

njihovi starosti, saj otroci v vsakem starostnem obdobju pravljico drugače dojamejo in drugače 

razumejo njeno sporočilo. Pri tem je pomembna tudi dolžina pravljice, saj imajo mlajši otroci 

manjšo zbranost, in če pravljica traja predolgo, bodo postali nemirni in ne bodo več zbrano 

poslušali. Pomemben je tudi odnos vzgojiteljice do književnosti; s svojim pozitivnim odnosom 

bo pozitivno vplivala tudi na otroke, ki bodo zato pravljice bolj zavzeto poslušali in jih tudi radi 

prebirali, če bodo knjižne police v igralnici dobro založene s knjigami.  

Otroci se lahko z vsakim literarnim junakom v pravljici poistovetijo, najlažje s tistim literarnim 

junakom, ki jim je všeč ali ki ima enake težave kot oni, ali pa so takšni, kot si otroci želijo biti 

ali postati. »Preselijo« se v ta magični, pravljični svet, ki ga zgodba v pravljici ponuja, in skupaj 

z literarnim junakom potujejo skozi njegove dogodivščine, skupaj z njim čutijo, se veselijo, 

trpijo in slavijo zmago. V pravljicah živali, rastline in predmeti govorijo, vendar otrok pravljice 
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ne prenaša v realno življenje; zaveda se, da mu živali v resničnem življenju ne bodo prinesle 

magičnih predmetov in da se ne more kar tako preobraziti v drugo živo bitje ali predmet.  

Multikulturnost in otroci s posebnimi potrebami je oz. so v vrtcu v današnjem času nekaj 

povsem običajnega in tako bi jih bilo treba tudi obravnavati – kot običajne ljudi, enakovredne 

vsem preostalim. Z otroki, ki prihajajo iz drugih okolij in kultur, ter z otroki s posebnimi 

potrebami seznanjamo otroke tudi s pomočjo pravljic. Z njihovo pomočjo otrokom predstavimo 

konkretne primere in situacije skozi zgodbo in tudi otroci tako situacije lažje razumejo. 

Pomembno je torej, da jim tudi skozi pravljice prikažemo, kako se pravilno obnašati z 

»drugačnimi«, jih obravnavati enako kot druge in biti njihovi prijatelji; ti otroci namreč 

potrebujejo to, da jih sprejmemo, da se bodo počutili, da so enakovredni preostalim in da se ne 

bodo počutili zapostavljene, izobčene.  

V empiričnem delu je predstavljenih trinajst na anketnih vprašalnikih najpogosteje navedenih 

klasičnih in trinajst najpogosteje navedenih sodobnih pravljic, ki so bile izdane od leta 2013 do 

leta 2016, zapisala sem letnico prve izdaje, avtorja, ilustratorja, dogajalni prostor in čas, 

sporočilo oz. nauk pravljic ter njihovo kratko vsebino. Predstavila sem tudi glavne literarne 

junake/junakinje, ki v najpogosteje navedenih pravljicah (na anketnih vprašalnikih) nastopajo, 

in sicer po M. Kobe (1999), in njihove lastnosti. Pri tem sem ugotovila, da v pravljicah avtor 

zelo redko v besedilu navaja lastnosti literarnih junakov/junakinj, jih je pa bilo mogoče razbrati 

iz zgodbe, zato so navedene lastnosti večinoma moja interpretacija. 

Pri prvem in drugem raziskovalnem vprašanju za vzgojiteljice v Vrtcu Ciciban, tj. naštejte deset 

naslovov knjig, ki ste jih otrokom brale/pripovedovale v zadnjih treh letih, in deset naslovov 

knjig, ki ste jih brale/pripovedovale otrokom v vrtcu dvajset let nazaj, so vzgojiteljice naštele 

precej zajetno število knjig, zato sem med njimi izbrala in predstavila 13 najpogosteje 

navedenih klasičnih pravljic: Ela Peroci – Muca Copatarica, ljudska pravljica Mojca 

Pokrajculja, Fran Levstik – Kdo je napravil Vidku srajčico, brata Grimm – Rdeča kapica, 

Dragotin Kette – Šivilja in škarjice, brata Grimm – Volk in sedem kozličkov, Svetlana Makarovič 

– Pod medvedovim dežnikom, Svetlana Makarovič – Sapramiška, angleška ljudska pravljica – 

Trije prašički, Marcus Pfister – Mavrična ribica, Frane Milčinski – Zvezdica Zaspanka, 

Svetlana Makarovič – Pekarna Mišmaš, Jan Malik – Žogica Nogica in trinajst sodobnih 

pravljic: Janja Vidmar – V puščavi, Maja Kastelic – Deček in hiša, Dianne Hofmeyr – Ime 

čarobnega drevesa, Ciara Flood – Sitnobe sitne, Julie Bind – Dobri zlobni volk, Ida Mlakar – 

O kravi, ki je lajala v luno, Walt Disney – Ledeno kraljestvo, Janja Vidmar – Prijatelja, Peter 
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Canvas – Otroka, ki sta imela rada knjige, koroška ljudska pripovedka – Hvaležni medved, Leo 

Lionni – Mali modri in mali rumeni, Paul Friester – Sovica jokica in blu-blu, ukrajinska ljudska 

pravljica Rokavička. Zapisala sem letnico prve izdaje, avtorja, ilustratorja, dogajalni prostor in 

čas, sporočilo oz. nauk pravljic ter njihovo kratko vsebino. Ugotovila sem, da vzgojiteljice v 

Vrtcu Ciciban v Ljubljani otrokom še danes berejo pravljice, ki so jih brale otrokom 20 let 

nazaj. Pri tretjem raziskovalnem vprašanju, tj. ali opažajo/menijo, da se danes zaradi vedno 

večjega števila otrok s posebnimi potrebami in današnje multikulturne družbe pripoveduje 

otrokom v vrtcu več zgodb na temo drugačnosti kot nekoč, so nekatere vzgojiteljice v Vrtcu 

Ciciban zapisale, da sicer ne opažajo, da bi v današnjem času več časa posvečale 

branju/pripovedovanju zgodb na temo drugačnosti kot nekoč, večina med njimi pa to razliko 

opaža in mnoge med njimi menijo, da število otrok s posebnimi potrebami raste in da je družba 

multikulturna, zato se čutijo dolžne otrokom te teme približati in jim na čim bolj prijazen in 

njim razumljiv način te pojme prikazati ter razložiti. Zapisale so, da se pri temah o drugačnosti 

najraje poslužujejo pravljic, saj se jim zdi to za otroke najlažji in najboljši način, da dojamejo 

drugačnost.  

Pri zadnjem, četrtem raziskovalnem vprašanju, tj. če ste pri tretjem vprašanju odgovorile z 

»da«, naštejte razloge, zakaj menite, da je to tako oz. kaj je poglavitni namen, da otrokom v 

vrtcu berete/pripovedujete zgodbe na temo drugačnosti, so vzgojiteljice v Vrtcu Ciciban 

zapisale bolj ali manj enaka mnenja oz. razloge. Menijo, da se morajo otroci naučiti razviti 

empatijo in čut za sočloveka; pri delu jih spodbujajo k temu, da si otroci medsebojno pomagajo 

in da se imajo med seboj radi. Zapisale so, da se s pomočjo zgodb na temo drugačnosti otroci 

učijo strpnosti, lažje sprejemajo drugačnost, da se ne smemo iz njih norčevati in nikogar 

zaničevati ter da si želijo, da bi tudi »drugačni« otroci imeli enakovredne možnosti za sklepanje 

prijateljstev. Zapisale so, da se zavedajo, da otroci v literarnem junaku najdejo sebe in tako lažje 

predelajo stiske, prav tako pa ugotavljajo, da raste nestrpnost med otroki in starši, za kar krivijo 

egoizem staršev, ki ga prenašajo na otroke. Iz odgovorov sem ugotovila, da so vzgojiteljice 

pozitivno usmerjene na »drugačnost« in jo opisujejo kot izziv, prednost, ki daje življenju več 

barve in pisanosti. 

Zastavljene cilje sem dosegla; vzgojiteljice v Vrtcu Ciciban so na anketna vprašanja odgovarjale 

izčrpno in navedle ogromno pravljic – klasičnih in sodobnih. Potrdile so, da se danes 

bere/pripoveduje več pravljic na temo drugačnosti kot nekoč, in tudi podale svoja mnenja in 

razloge, zakaj je to tako. Iz njihovih izčrpnih odgovorov sem razumela, da jim res veliko 

pomeni, da imajo otroci radi knjige, da jim knjige z veseljem ponudijo, jih berejo/pripovedujejo 
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in otrokom približajo literarna besedila ter otroke tudi izobražujejo in vzgajajo, da bodo knjige 

spoštovali, jih radi poslušali, prebirali in z njimi lepo ravnali. 

Pravljice so za otroke v vrtcu zelo pomembne. Pomagajo jim oblikovati misli in razmišljanje; 

skozi pravljice se učijo o novih, drugačnih okoljih, ljudeh in jih tudi spoznavajo. V pravljici si 

izberejo literarnega junaka, ki jim najbolj ustreza, ali pa literarnega junaka, ki je takšen, kakršen 

si otrok želi biti; z njim se identificirajo in med branjem/poslušanjem zgodbe jih ponese v njihov 

svet. V tem svetu obstaja le tisto, kar si otrok želi v tistem trenutku. Bolj kot je zgodba napeta 

in bolj kot se napetost stopnjuje, bolj je pravljica zanimiva za njihova ušesa.  

Zato je pomembno, da se strokovni delavci v vrtcu res trudimo otrokom literaturo približati na 

čim bolj nevsiljiv način, da bo zanje poslušanje in branje knjig čim bolj prijetno. Previdno 

izbirajmo literaturo, bodimo pozorni, da otrokom beremo zgodbe, ki so primerne njihovi 

starosti, in če otroci želijo, iste zgodbe berimo večkrat. Obiskujmo knjižnico skupaj z otroki, 

naj sami izberejo knjige, ki so jim všeč, in jih nato odnesimo v vrtec. Dobro je v vrtcu izvajati 

tudi bralno značko, saj s tem spodbudimo tudi njihove starše, da z njimi obiščejo knjižnico in z 

prebirajo pravljice. Zgodbo iz pravljice lahko otroci tudi sami odigrajo skozi dramatizacijo. 

Razdelimo jim različne vloge literarnih junakov/junakinj, ki v pravljici nastopajo, in tako lahko 

otroci res doživijo pravljico, ker se v tistem trenutku preselijo v svet literarnih junakov/junakinj 

in se postavijo v njihovo vlogo.  

Kot možnost nadgradnje bi uporabila idejo, da bi otroke v vrtcu seznanjali s slovenskimi 

literarnimi junaki, tj. s tistimi iz klasičnih in tudi s tistimi iz sodobnih pravljic; uporabila bi tudi 

idejo o postavitvi slovenskih literarnih junakov v mednarodni prostor, da bi tudi drugod po 

svetu poznali slovenske literarne junake, tako kot mi poznamo nekatere tuje. 
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PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 

Sem Irena Grubar, študentka 3. letnika izrednega študija predšolska vzgoja na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Pišem diplomsko delo in v empiričnem delu želim narediti raziskavo o 

tem, ali vzgojiteljice otrokom v vrtcu danes pripovedujejo pretežno enake knjige, kot so jih 

pripovedovale 20 let nazaj. Prav tako želim raziskati, ali vzgojiteljice opažajo, da se zaradi 

večanja multikulturne družbe in vedno večjega števila otrok s posebnimi potrebami v vrtcu 

pripoveduje več zgodb na temo drugačnosti kot pa v preteklosti. 

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo le nekaj minut, meni pa boste pri raziskavi z izpolnitvijo 

ankete zelo pomagale, zato se vam že vnaprej zahvaljujem. 

1. Naštejte 10 naslovov knjig, ki ste jih pripovedovale otrokom v vrtcu v zadnjih treh 

letih. 

 

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

 

2. Naštejte 10 naslovov knjig, ki ste jih pripovedovale otrokom v vrtcu 20 let nazaj 

(vprašanje namenjeno vzgojiteljicam, ki so v vrtcu zaposlene že vsaj 20 let). 

 

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  
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̶  

̶  

̶  

̶  

 

3. Ali opažate/menite, da se danes zaradi vedno večjega števila otrok s posebnimi 

potrebami in današnje multikulturne družbe pripoveduje otrokom v vrtcu več zgodb na 

temo drugačnosti kot pa nekoč? 

DA. 

NE. 

 

4. Če ste pri 3. vprašanju odgovorile z DA, naštejte razloge, zakaj menite, da je to tako, 

oz. kaj je poglavitni namen, da otrokom v vrtcu pripovedujete zgodbe na temo 

drugačnosti. 
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