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POVZETEK 

Diplomsko delo Obravnava motiva slovenske kulturne dediščine v slikanicah v predšolskem 

obdobju je bilo napisano v letu 2018, ki ga je Evropski parlament razglasil za evropsko leto 

kulturne dediščine. Glavni tematiki diplomskega dela sta kulturna dediščina in pravljice v 

slikaniški knjižni obliki (v nadaljevanju v slikanicah). V teoretičnem delu smo predstavili 

kulturno dediščino Slovenije in Evrope ter opredelili pojem identiteta naroda. V nadaljevanju 

smo se osredotočili na projekte, ki ozaveščajo o pomenu kulturne dediščine. Zatem smo se 

usmerili k tematiki kakovostne slikanice. V teoretičnem delu smo predstavili pomen slikanice, 

razvoj slovenske slikanice in kriterij, po katerem smo izbrali obravnavane slikanice.  

Sledi empirični del, v katerem smo predstavili dejavnosti, s pomočjo katerih so otroci 

spoznavali kulturno dediščino. Opisali smo, kako so otroci obravnavali izbrane slikanice. 

Predstavili smo motive kulturne dediščine iz treh slikanic: Hiška, majhna kot miška, Julia 

Donaldson, 2011; Kekec in Pehta, Josip Vandot (priredil Andrej Rozman Roza), 2000; in 

Maček Muri, Kajetan Kovič, 1975.  

Z raziskavo smo dokazali, da je slikanica ustrezen način, da otrokom na nevsiljiv način 

predstavimo motive kulturne dediščine. 

Ključne besede: evropsko leto kulturne dediščine, kulturna dediščina, pomen slikanice, 

življenje nekoč in danes 

 

 

  



 

 

ABSTRACT  

The following thesis Examining the Motif of the Slovenian Cultural Heritage in the Selected 

Picture Books in the Pre-School Period was written in 2018 – in The European Year of Cultural 

Heritage proposed by the European Parliament. The main subject of this thesis is cultural 

heritage and fairytales in picture books. The theory presents Slovenian and European cultural 

heritage and defines the term national identity. Further on, the thesis focuses on projects which 

raise awareness about the importance of cultural heritage. Later, it deals with the themes of a 

good-quality picture book. The theory presents the importance of picture books, the 

development of Slovenian picture books and the criteria which were used to select the relevant 

picture books in the playroom.  

The empirical part presents activities that helped the children to get acquainted with cultural 

heritage. It describes how children learnt about the selected picture books. Cultural heritage 

motifs from three picture books are presented: A Squash and a Squeeze, Julia Donaldson, 2011; 

Kekec and Pehta, Josip Vandot (adapted by Andrej Rozman Roza), 2000; and Maček Muri, 

Kajetan Kovič, 1975.  

The research has proven that picture books are a good way to present cultural heritage motifs 

to children in an appropriate way.  

Key words: The European Year of Cultural Heritage, cultural heritage, the importance of 

picture books, life in the past and today. 
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1 UVOD 

V vrtcu pri Osnovni šoli Orehek Kranj imamo običaj, da pred počitkom beremo pravljice. Vsak 

dan v mesecu septembru smo jih brali in se pogovarjali o njih. Naučili smo se, kdo je pisatelj, 

ilustrator, kaj je naslov, kdo jih naredi … Zatem smo konec meseca obravnavali, spoznavali in 

raziskovali slovensko kulturno dediščino nekoč in danes na kmetiji. Prepoznali smo povezavo 

med dejavnostmi pri raziskovanju kulturne dediščine in v kratkih sodobnih pravljicah v 

slikaniški knjižni obliki (v nadaljevanju v slikanicah), ki smo jih prebrali.  

Otroci so spoznavali kulturno dediščino Slovenije, ki jo lahko zaznamo v izbranih slikanicah. 

Povezava je nastala po shemi dejavnikov sistemske didaktike književnosti, kjer je prikazana 

mreža odnosov znotraj posameznih funkcij avtor–ustanove–bralec, ki sta jo zapisali avtorici dr. 

Boža Krakar Vogel in dr. Milena Mileva Blažić v prispevku Sistemska didaktika književnosti 

v teoriji in praksi (Krager Voger in Blažić, 2013). V diplomski nalogi je primer literarnega 

proizvajalca vsak avtor obravnavane slikanice (tako pisatelj kot ilustrator). Literarne ustanove 

so evropski projekti, ki želijo predstaviti in ozavestiti pomen kulturne dediščine. Literarni 

sprejemnik so otroci, ki so bili vključeni v raziskovanje kulturne dediščine in obravnavo 

slikanic.  

V teoretičnem delu bom predstavila kulturno dediščino Slovenije. Republika Slovenija se je 1. 

maja 2004 priključila k Evropski uniji. Raziskala bom, kako je Slovenija vpeta v skupno 

kulturno dediščino v evropskem prostoru. Leto 2018 je Evropski parlament razglasil za 

evropsko leto kulturne dediščine. Zavod za kulturno dediščino Slovenije se je vključil v projekt 

na temo Naša dediščina: kjer preteklost sreča sedanjost. Predstavila bom projekte, v katerih 

Slovenija ozavešča ljudi o kulturni dediščini. 

Nato se bom usmerila na obravnavo lokalne kulturne dediščine obcestne vasi Jama, saj se je 

raziskovanje dogajalo prav v tem kraju. Na Jami je v register kulturne dediščine vpisana gotska 

cerkev svetega Lenarta (prva polovica 15. stol.) in arheološka najdba manjše gomile iz 

halštatskega obdobja. Predstavila bom tudi vrtec, ki je sodeloval pri raziskovanju kulturne 

dediščine. Vrtec Orehek je povezan s pravljico Veveriček posebne sorte, ki jo je napisala 

Svetlana Makarovič. Vrtec namreč izvaja poseben projekt za otroke s posebnimi potrebami. V 

teoretičnem delu bom predstavila tudi pomen slikanice za otroke, zgodovino slovenske 

slikanice in kriterij za izbiro obravnavanih slikanic. 
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V diplomski nalogi bodo v empiričnem delu predstavljene dejavnosti, ki so jih izvajali otroci iz 

vrtca Orehek. Predstavljen bo obisk kmetije Kalan, kjer smo raziskovali dediščino, in povezava 

med obravnavanimi slikanicami in kulturno dediščino. V slikanicah smo zaznali motive 

kulturne dediščine, ki bodo predstavljeni s pomočjo treh izbranih slikanic. Preko slikanice 

Kekec in Pehta, Josip Vandot (priredil Andrej Rozman Roza), 2000 (v nadaljevanju Kekec in 

Pehta) so otroci spoznavali tradicionalna oblačila v Sloveniji. V slikanici Maček Muri, Kajetan 

Kovič, 1975 (v nadaljevanju Maček Muri) so otroci spoznali, kaj so to običaji in prehranjevalni 

običaji v Sloveniji, seznanili pa so se tudi s tradicionalnimi slovenskimi jedmi. Tretja 

obravnavana slikanica je Hiška, majhna kot miška, Julia Donaldson, 2011 (v nadaljevanju 

Hiška, majhna kot miška). V njej nastopa ženica, ki ima majhno hiško, v katero povabi živali. 

Otroci so preko te slikanice spoznavali živali, ki živijo na kmetiji. V slikanici so se spoznali 

tudi s kulturno dediščino Velike Britanije – čajnik in piškoti, ki jih ilustrator upodobi na slikah.  

Cilj diplomske naloge je spoznavanje otrok s slovensko kulturno dediščino preko slikanic. 

Povezan je s kurikularnim področjem družba. Kurikularni globalni cilj, ki ga bomo izpolnili v 

diplomski nalogi, je, da bodo otroci seznanjeni z raznimi kulturami in tradicijami. 

V Kurikulumu je zapisan primer dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let, ki jo bomo izvedli: 

»Otrok spoznava domači kraj in se seznanja s tem, kako so ljudje tod živeli in delovali 

v prejšnjih časih«. (Kurikulum, 1999, str. 52) 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je zapisano, da lahko 

predvidevamo, da bo Slovenija vedno bolj odprta za priseljevanje ljudi iz drugih kulturnih 

okolij. Zato je pomembno, da vzgajamo in izobražujemo otroke za medsebojno spoštovanje in 

skupni dialog. Izhodišče, da bodo otroci sprejemali druge, je poznavanje naše lastne kulture, 

zgodovine in etničnih posebnosti. Ob poznavanju lastne kulture bodo posamezniki lažje 

razumeli in sprejemali druge kulture. Zato je naša naloga, da v vzgojo in izobraževanje 

vključimo prvine globalne vzgoje (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011). 
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2 DEDIŠČINA IN IDENTITETA NARODA 

Kaj predstavlja kulturno dediščino? Slovenci med kulturno dediščino zagotovo uvrščamo 

žgance in potico. Kulturno dediščino predstavlja slovenska narodna noša, kurent, idrijska čipka 

… Zagotovo je del kulturne dediščine panjska končnica in kranjska čebela. Kranjsko čebelo so 

nekoč uvažali v evropska mesta zaradi njenih posebnih lastnosti – pridna, krotka, varčna s 

hrano, mirna. V Sloveniji imamo pester nabor značilnosti, ki predstavljajo kulturno dediščino.  

Zavedanje, da je kulturna dediščina povezana z našimi običaji, obrtjo, načinom življenja, 

načinom oblačenja, načinom prehranjevanja …, nam omogoča, da razumemo preteklost in 

gradimo prihodnost. Dediščina je nekaj, kar je bilo nekoč del življenja, sedaj pa to predstavlja 

zgodovino naroda. Dediščini se narod ne more izogniti. Božidar Jezernik (2010) je v članku 

zapisal, da nas dediščina opredeljuje kot družbena bitja in to določa našo identiteto.  

V Zakonu o varstvu kulturne dediščine je pojem dediščina opredeljen tako:  

»Dediščina so dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, 

pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske 

skupnosti ter drugi državljanke in državljani Republike Slovenije opredeljujejo kot 

odsev in izraz svojih vrednot, identitet, etnične pripadnosti, verskih in drugih 

prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz 

medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas.« (Zakon o varstvu 

kulturne dediščine, 1999) 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) deli dediščino na materialno in nesnovno 

dediščino. Premična in nepremična dediščina sta del materialne dediščine. Država se zavzema 

za celostno ohranjanje dediščine s pomočjo razvojnega načrtovanja in ukrepov države ter jo 

vključuje v trajnostni razvoj (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 1999). 

Zakon navaja javno korist varstva dediščine. V diplomski nalogi sta pomembni dve koristi, ki 

se nanašata na:  

− »… vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje.« 

− »… spodbujanje kulturne raznolikosti s spoštovanjem različnosti dediščine in njenih 

interpretacij.« (prav tam)  
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Zakonsko je določeno, da otroke in mladostnike spoznavamo s kulturno dediščino. Na ta način 

se spoznajo s kulturo, v kateri živijo. Odnos do lastne kulture nam omogoča, da zgradimo odnos 

do tujih kultur. Otrok naj se spozna s tujimi kulturami in navadami v zgodnjem obdobju, saj 

mu tako privzgojimo strpnost do drugih in drugačnih.  

Ferkov in Hlačer v članku Kulturna dediščina in identiteta predstavljata dediščino kot močan 

dejavnik pri oblikovanju identitete tako posameznika kot družbe. Zaradi dediščine lahko 

poznamo odgovor na vprašanje, kdo smo in od kod prihajamo, in s tem oblikujemo identiteto. 

Dediščina je nekaj, kar lahko opazimo skoraj povsod. Avtorja omenjata, da se vsak posameznik 

ob rojstvu spozna z določeno identiteto, ki mu jo podeli okolica. Identiteto oblikujeta vzgoja, 

otroštvo in ostali nadaljnji procesi. Tako se najlažje oblikuje lastna identiteta. Ljudje na 

skupnem prostoru oblikujejo identiteto, ki ji je skupen jezik, preteklost, prihodnost, vera, 

ljudska kultura, vrednote, okusi in pokrajina (Jezernik, 2010).  

Identiteta oblikuje narod in narodno zavest. Predstavlja tudi naš način življenja, naše običaje, 

naš ponos do zgodovine – posledica vsega je kulturna dediščina. Ohranjanje dediščine in 

lokalne identitete naroda je pomembno, saj tako omogočamo kakovost življenja ljudi v okolju. 

Tudi ohranjanje tradicionalnega in lokalnega je pomembno, saj zaradi hitrih sprememb, ki se 

dogajajo v današnjem času, izgubljamo identiteto naroda.  

2.1 Slovenska kulturna dediščina 

V knjigi Delo in ljudska pesem na Slovenskem avtorica Zmaga Kumer v uvodu navaja, da je 

Slovenija stisnjena na območje med Alpami in Jadranskim morjem, ki je že od nekdaj 

izpostavljeno kot prehodno območje. Slovenija je točka, kjer se srečajo različne kulture, narodi 

in države. Vse skupaj je Slovenijo oblikovalo v edinstveno državo, ki se lahko pohvali s pestro 

kulturno dediščino (Kumer, 2006).  

Preden smo začeli uporabljati pojem dediščina, smo govorili o spomenikih, znamenitostih, 

izročilu, starinah. Pojem dediščina začnemo uporabljati s pristopom h Konvenciji o varstvu 

svetovne kulturne in naravne dediščine. Konvencija želi poudariti, da je vsaka izguba ali 

poškodba kulturne ali naravne dediščine siromašenje dediščine vsega človeštva (Delak Koželj, 

2009). 

Slovenski nacionalisti trdijo, da so predniki Slovencev indo-slovanska plemena. Drugi pa trdijo 

ravno nasprotno, in sicer da prvotni prebivalci niso bili Slovenci ampak Kelti (Jezernik, 2010). 



5 

Torej lahko ugotovimo, da je naša zgodovina in s tem dediščina prepletena z več narodi. Stalna 

prepletenost in nedorečenost naroda se kaže v nejasni zgodovini Slovencev. Delak in Koželj 

(2009) sta zapisala, da so se Slovenci v dobi narodne renesanse vključevali v del Herderjeve 

teorije, saj je ta predstavljala Slovana, ki je miroljuben in predan poljedeljstvu (prav tam).  

Leto 1975 je bilo evropsko leto stavbne dediščine. Svet Evrope je ustanovil in vodil kampanjo 

o varstvu dediščine. To je bila ena prvih kampanj na področju varstva kulturne dediščine 

(Hudales in Visočnik, 2005).  

Odbor ministrov je leta 1976 sprejel Resolucijo št. 27 (76) o prilagajanju zakonov in drugih 

predpisov držav članic Sveta Evrope. V ospredje so umeščali celostno ohranjanje stavbne 

dediščine, ki je zagotavljalo vzdrževanje stavb in prilagoditev na potrebe družbe. Konvencijo o 

varstvu stavbne dediščine Evrope so nadgradili in izpopolnili in s širjenjem pomena kulturne 

dediščine tako nadaljevali (prav tam).  

Povzeto po Hudales in Visočnik (2005) sta za Slovenijo pomembni Evropska konvencija o 

varstvu arheološke dediščine (Svet Evrope, La Valletta 1992, ratif. 1999) in Evropska 

konvencija o krajini (Firence, 2000, ratif. 2003). Tako se je začela razvijati zavest o arheološki 

dediščini in krajini. Eden od pomembnejših dokumentov za ohranjanje dediščine v Evropi je 

Deklaracija o političnih razsežnostih ohranjanja kulturne dediščine v Evropi (4. konferenca 

ministrov, pristojnih za kulturno dediščino Sveta Evrope, Helsinki 1996). V sklopu te 

deklaracije lahko omenimo Resolucijo št. 1 o kulturni dediščini kot dejavniku graditve Evrope 

in Resolucijo št. 2 o kulturni dediščini kot dejavniku trajnostnega razvoja. Pomemben 

dokument je Konvencija o varstvu nesnovne kulturne dediščine (odprta za podpisnice držav na 

generalni konferenci Unesca V Parizu 2003). Dokument ugotavlja, da se dediščina prenaša iz 

roda v rod (Hudales in Visočnik, 2005). 

Slovenija je bila v zgodovini prepletena z različnimi narodi, kar pričajo zapisi iz preteklosti. V 

19. stoletju se naš narod začne prebujati in oblikovati kot samostojen narod (Jezernik, 2010). 

Prelomno leto za slovenski narod je leto 2004, ko je Slovenija postala članica Evropske unije. 

Takrat naš narod in naša identiteta postaneta enakopravna ostalim narodom. Meta Grosman 

(2004) v knjigi Književnost v medkulturnem položaju govori o položaju Slovenije v Evropski 

uniji in njenem sloganu: 

»Združena v raznolikosti.« (Slogan EU – EUROPA Evropska unija, 2018) 
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Slovenija si po vstopu v Evropsko unijo deli skupno ozemlje z drugimi državami. Po vstopu je 

naša kultura postala del skupne evropske kulture. Ob tem je nastal stik različnih kultur, ki med 

seboj ne morejo biti izolirane. Sprejemanje različnih kultur nas zanima predvsem takrat, ko se 

Evropska unija sprašuje o skupnih interesih in reševanju skupnih problemov (Grosman, 2004).  

Meta Grosman (2004) predstavi pomembna pojma za slovenski narod: medkulturnost in 

mnogokulturnost. Navzočnost več kultur na skupnem ozemlju predstavlja mnogokulturnost. 

Medkulturnost predstavlja stalna navzočnost več kultur hkrati. Nekateri strokovnjaki pojma 

združijo in ju poimenujejo kulturni pluralizem, katerega del je po vstopu v Evropsko unijo tudi 

Slovenija.  

Velik pomen ima skupna kulturna dediščina. Temelji in povezuje se na socialnem, 

ekonomskem in vzgojnem področju. Dediščina je pridobila politično vlogo socialnega in 

prostorskega povezovanja, igra pa tudi pomembno vlogo pri vzpostavljanju evropske identitete 

in pri globalizaciji (Ljubljanski urbanistični zavod d. d., 2005). 

Vlada Republike Slovenije je na 30. redni seji leta 2005 sprejela strategijo razvoja Slovenije. 

Strategija je usmerjena v kulturo zaradi razvoja nacionalne identitete in kulture. Cilji na 

področju ohranjanja kulturne dediščine v povezavi z diplomsko nalogo so: 

− »…razvijati, kulturno raznolikost in nacionalno identiteto; 

− krepiti skupni slovenski kulturni prostor ter ohranjati in razvijati slovenski jezik; 

− celostno ohranjati in razvijati kulturno dediščino in jo povezovati s sodobnim življenjem 

in ustvarjanjem, saj mora družba našega časa prevzeti odgovornost do narave in kulturne 

dediščine in v tem izpolniti svoj moralni dolg do prihodnjih generacij …« (Ljubljanski 

urbanistični zavod d. d., 2005) 

Življenje na Slovenskem nekoč 

Našo kulturno dediščino predstavljajo tradicionalna oblačila. Razlikovala so se po namenu za 

različne priložnosti. Bila so dragocena. Imeli so oblačila za k maši, za obisk sejma, za opravke 

v mestu … Obleka je ljudi ločila na socialni status. Meščani so imeli nekoč veliko več oblačil 

kot kmetje. Ženske so nosile krila, krila z životkom, špenzerje (jopa), kočemajke (jopa), bluze, 

spodnje perilo (ošpekl, jošpekl), spodnja krila, nogavice, naglavne rute, predpasnik ... Moški so 

nosili irharce, suknjič, telovnik, pokrivala. Imeli so lesene cokle. Oblačila so bila drugačna, kot 

jih imamo in poznamo danes (Dolžan Eržen, 2015). 
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Slovenski narod je bil nekoč odvisen od doma pridelanih živil. Jedli so tiste stvari, ki so jih 

lahko vzgojili na polju. Če so pridelali več moke, so jo več tudi uporabljali. V delih Slovenije, 

kjer so je pridelali manj, so namesto nje uporabili proseno ali ajdovo kašo. Za slovenski narod 

je značilen močnik, ki so ga nekoč jedli zjutraj in zvečer. Sestavlja ga mleko in moknati svaljki. 

Značilna je tudi kaša, zabeljena z ocvirki. Žganci niso tako stara jed, kot sta kaša in močnik. 

Najstarejši so ajdovi, mlajši koruzni. Pripravljali so tudi pšenične in krompirjeve, ki niso tako 

znani. Žgance so jedli zabeljene z mastjo, ocvirki, s smetano, z mesom, zeljem ali repo. Jedli 

so jih tudi meščani. Za Slovenijo so značilne jedi tudi polenta iz koruznega zdroba, zmesni 

kruh, različne pogače, krvavice … Bolj malo so uporabljali mleko, jajca in sadje. Sadje so 

večinoma jedli sušeno (Godina Golija, 2006).  

V starih časih so jedli iz lončene sklede. Vsa družina je npr. žgance ali krompir jedla iz ene 

sklede, ki so jo postavili na sredino mize. Zajemali so z lesenimi žlicami. Lončena skleda 

predstavlja našo kulturno dediščino (Karim, 2018). 

Kumer (2006) v svoji knjigi Delo in ljudska pesem na Slovenskem predstavi življenje v 

Sloveniji nekoč. Slovenci že od nekdaj veljamo za kmečki narod. V Sloveniji že od nekdaj 

živimo po vaseh, v katerih so in še živijo kmečke družine. V 15. stoletju je bilo 80 % kmečkega 

prebivalstva. Ljudje so bili samooskrbni. Imeli so zborno mesto (npr. ob lipi) za dogovarjanje. 

Zemljo so obdelovali z orodjem, ki ga je vlekla živina. Pri sezonskih opravilih so si pomagali 

(košnja trave). Mladi fantje so koso sklepali s kamnito oslo, ki so jo imeli v roženem oselniku. 

Kosili so od jutra do noči. Dekleta so travo z grabljicami obračale, da jo je sonce posušilo. Ob 

druženju so fantje radi kaj zapeli. Kozolec je lesena stavba, v katerem lahko sušimo travo in 

druge pridelke. Rečemo lahko, da je kozolec slovenska posebnost, saj ga drugi narodi ne 

poznajo. Pomembna je tudi živinoreja: ovčereja, kozjereja, govedoreja, konjereja, prašičereja, 

perutninarstvo in čebelarstvo. Kmetje so imeli tedaj živali za lastno prehrano, prodajo in pomoč 

pri delu. Živali na kmetijah so imele in še vedno imajo lastna imena, kar kaže na osebni odnos 

(Kumer, 2006). 

2.2 Evropska kulturna dediščina 

Za zaposlene v vzgoji in izobraževanju je pomembno poznavanje definicije, klasifikacije 

slovenske kulturne dediščine pa tudi njena vloga in pomen v EU. Pomembno je poznavanje in 

spoštovanje lastne in tuje kulture, saj na ta način otrokom in mladostnikom predstavimo 

pozitivno naravnanost do širše družbe. 
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Slovenija je del Evropske unije od leta 2004. Od takrat naprej velja za samostojen narod, ki je 

enakopraven ostalim. Slovenščina je postala uradni jezik v Evropski uniji. Vsak narod ima 

posebno zgodovino in izoblikovano lastno kulturno dediščino. Ob vstopu v Evropsko unijo je 

Slovenija postala del skupne kulturne dediščine z ostalimi narodi, ki so prav tako del Evropske 

unije. 

V knjigi Evropska kulturna dediščina v slovenskih ljudskih šegah (Kunaver in Lipovšek, 2015) 

je predstavljeno, kaj Slovenija prispeva k skupni evropski kulturni dediščini. Omenjena je 

50.000 let stara piščal, ki so jo našli v votlini Divjih bab blizu Cerknega. Omenjeno je 5.000 let 

staro leseno kolo z osjo, ki so ga našli na Ljubljanskem barju. Pomembno je prastaro križišče 

evropskih poti (Baltik – Jadran, Črno morje – Jadran). Po tej poti so davno nazaj prevažali 

bogastva sveta in tako so se ljudje med seboj povezovali. Na ta način se je izoblikovala skupna 

evropska dediščina vseh narodov. Na osnovi mitskega izročila lahko omenimo življenje 

Argonavtov na Slovenskem, kjer naj bi postavili naselje Emona, ki danes nosi ime Ljubljana. 

Način življenja nekoč sooblikuje današnje življenje (Kunaver in Lipovšek, 2015). 

Meta Grosman (2004) v svoji knjigi navaja: 

»… sožitje različnih kultur v Evropi temelji na skupni kulturni dediščini antične grške 

in rimske kulturne tradicije, ki predstavlja neke vrste kohezivno jedro vseh različnih 

kultur v Evropi.« (Grosman, 2004, str. 38) 

V knjigi Književnost v medkulturnem položaju (Grosman, 2004) avtorica omeni pomen 

ohranjanja raznolikosti kultur in jezika, ki temelji na medkulturni zavesti. Brez zavesti lahko 

izgubimo pomen in zanimivost med kulturami in jezikom. Za ohranjanje kulturne raznolikosti 

je ustanovljena UNESCO Univerzalna deklaracija o kulturni raznolikosti, ki je bila sprejeta 

2001 (prav tam). 

Meta Grosman (2004) v svoji knjigi navede: 

»Za potrebe našega razmišljanja pa bomo izraz medkulturnosti uporabljali predvsem 

takrat, ko nas bodo primarno zanimale oblike in posledice samega stika med kulturama 

ali več kulturami s stališča posameznika, s stališča celih družb ali s stališča posebnih 

problemov, dejavnosti in nesporazumov, ki se pojavljajo pri medkulturnem stiku, kot 

je npr. medkulturno (sporazumevanje).« (Grosman, 2004, str. 18) 
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Meta Grosman (2004) se dotakne problematike kakovosti prevoda. Je prevod sploh lahko 

kakovosten? Avtorica se sprašuje, ali bo slovenski narod lahko sledil mednarodnim tokovom. 

Že pred vstopom v Evropsko unijo (2004) so se pojavljala vprašanja, kako bo Evropa zgradila 

razmerja med narodi. Kako bodo ustvarili enotnost v različnosti? Spraševali so se o identiteti 

naroda, ki je zgrajen iz več kultur. Kako bo potekalo medkulturno sporazumevanje brez 

skupnega jezika (Grosman, 2004)? 

2.3 Sodelovanje v projektih kulturne dediščine 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo sta leta 

2015 izdala program in učni načrt za osnovno šolo za izbirni predmet etnologija – kulturna 

dediščina in načini življenja. Predmet je bil oblikovan z namenom, da se otroci spoznajo s 

kulturnimi oblikami in načinom vsakdanjega življenja. Otrokom želijo oblikovati razumevanje 

razmerja med kulturno dediščino in sodobnim življenjem (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport in Zavod RS za šolstvo, 2015).  

Slovenija od leta 1992 sodeluje v mednarodni organizaciji UNESCO (Organizacija Združenih 

narodov za izobraževanje, znanost in kulturo). Konvencijo o varstvu svetovne kulturne 

dediščine so sprejeli leta 1972. Za delovanje je vlada ustanovila Slovensko komisijo za 

UNESCO. Med drugimi se zavzema za varovanje svetovne kulturne in naravne dediščine 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018).  

UNESCO je sprejel sodobno Konvencijo o varstvu kulturnih dobrin v primeru obroženega 

spopada in Konvencijo o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza 

kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice za njih (Delak Koželj, 2009).  

Za Slovenijo so konvencije pomembne za ohranjanje dediščine, ki ji pripada. Omogočajo ji 

samostojnost in identiteto naroda. Z vstopom v Evropsko unijo je slovenski narod postal 

enakovreden narod vsem drugim. Vstop nam omogoča, da kot narod ponosno predstavljamo 

svojo preteklost in gradimo skupno prihodnost našega naroda. 

Leto 2018 je evropsko leto kulturne dediščine. Ob tem so v Sloveniji potekali Dnevi evropske 

kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine (od 22. 9. 2018 do 6. 10. 2018), ki sta postala 

vsakoletna projekta za spodbujanje spoznavanja, odkrivanja, raziskovanja in grajenja odnosa 

do kulturne dediščine. Vodi ju Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.  
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Na spletni strani Evropsko leto kulturne dediščine (Zavod za varstvo kulturne dediščine, 2018a) 

si lahko preberemo program projekta. Pomembno je, da se zavedamo pomena kulturne 

dediščine, v katero spadajo najdbe, zidovi, veščine, obrti pa tudi nesnovna dediščina iz 

pripovedovanj in tradicionalne jedi. Evropsko leto kulturne dediščine želi poskrbeti, da ljudje 

spoznajo kulturno dediščino s pomočjo dogodkov po vsej Evropi. 

»Prihajajoče leto bo izpostavilo kulturno dediščino kot osrednjo komponento kulturne 

identitete, kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga. Okrepilo bo zavedanje vseh 

o naši izjemni skupni kulturni dediščini, o vrednotah, ki jih predstavlja dediščina, o 

njenem družbenem in razvojnem potencialu ter o pravicah in dolžnostih, povezanih z 

dediščino. Skušalo bo spodbuditi čim več ljudi k odkrivanju in raziskovanju kulturne 

dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti k skupni evropski družini.« (Zavod 

za varstvo kulturne dediščine, 2018a) 

V tem letu je slogan: 

»Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost.« (Zavod za varstvo kulturne 

dediščine, 2018a) 

Poudariti želijo pomen za širšo družbo, prispevati želijo h gospodarstvu, predstaviti vlogo 

kulturne dediščine v evropski kulturni diplomaciji in ozavestiti pomen dolgoročnega varstva 

kulturne dediščine ter ohranjanje dediščine za prihodnje generacije (Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, 2018a). 

Slovenija od leta 1991 sodeluje in je pobudnica prireditve Dnevi evropske kulturne dediščine. 

Skupaj s številnimi evropskimi državami želijo Evropejcem in svetu predstaviti kulturno 

dediščino Evrope. V letu 2015 so bili zelo uspešni pri skupni temi, imenovani industrijska 

dediščina. Projekt omogoča enako prepoznavnost vsem udeležencem ne glede na oddaljenost 

dogajanja. 

Prav tako je Društvo Bralna značka Slovenije bralno spodbujevalno akcijo namenila kulturni 

dediščini Slovenije. Akcijo so začeli z mednarodnim dnevom knjige za otroke (2. 4. 2018) in 

poteka do konca evropskega leta kulturne dediščine. Zavedajo se pomena branja o slovenski 

kulturni dediščini v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, v knjižnicah, knjigarnah … Sestavili so 

seznam leposlovnih in poučnih knjig, ki predstavljajo slovensko kulturno dediščino. Društvo 

Bralna značka Slovenije je 20. 11. 2018 organiziralo simpozij Knjige kot kulturna dediščina in 

http://www.zvkds.si/sl/elkd
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kulturna dediščina v knjigah. Na ta način so povezali književnost in kulturno dediščino. 

Povezani temi (književnost in kulturna dediščina) sta glavni temi diplomskega dela (Društvo 

Bralna značka Slovenije, 2018). 
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3 PREDSTAVITEV LOKALNE DEDIŠČINE OBCESTNE 

VASI JAMA IN PREDSTAVITEV VRTCA 

3.1 Obcestna vas Jama 

Jama je obcestna vas, ki leži med Prašami in Bregom ob Savi. Na vzhodnem delu meji na 

Sorško polje. Jama leži na desnem bregu reke Save. Zaradi postavitve Hidroelektrarne Mavčiče 

meji na Trbojsko jezero. Ljudje se ukvarjajo s poljedeljstvom in živinorejo (Krajevni leksikon, 

1995). 

 

Slika 1: Trbojsko jezero 

Nekoč so na Jami izdelovali mlinske kamne iz kompaktnega konglomeratnega proda (Stenovec, 

2006). Iz registra kulturne dediščine lahko razberemo vpis gotske cerkve svetega Lenarta 

(1433). Cerkev predstavlja sakralno stavbno dediščino. Na Jami so našli tudi manjšo gomilo, v 

kateri so bili predmeti iz halštatskega obdobja (Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, 

2018).  

Janez Vajkad Valvazor je o obcestni vasi Jama v knjigi Slava vojvodine kranjske, VII. Vasi na 

Gorenjskem, Bogenšperk leta 1689 zapisal: 

»Jama pod Kranjem ob Savi. V tej vasi je doma in prebiva dobro in obče znani mož z 

imenom Kljukec, ki je pred leti ustanovil tatinsko družbo, privabil k sebi Cigane, 

zloglasne študente in vsake vrste druge predrzne zanikrneže ter jih vodil kot pravi 

poglavar v pobalinskih podjetjih. Osleparil, okradel in izropal je prav mnogo ljudi na 

Štajerskem, Koroškem in Kranjskem ter jim včasih prizadejal neizmerne težave. Zdaj 
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je izvrsten ranocelnik, ki ozdravi ne le zlomljeno nogo, ampak tudi druge poškodbe.« 

(Valvasor, 1984, str. 22) 

Zgodbo o prvem kranjskem roparju Anžetu Koširju je leta 2007 zapisal Ivan Sivec. Knjiga 

govori o Anžetu Koširju z Jame. Ivan Sivec je knjigo napisal po pričevanjih domačinov, ki so 

zgodbo slišali od svojih prednikov, ter dejanskih zgodovinskih zapisih. Zgodovinski zapisi 

izhajajo iz knjige Slava vojvodine kranjske VII, ki jo je napisal Janez Vajkard Valvazor. O tem, 

kaj se je dogajalo na Jami, priča tudi zapis iz poročila župnika Filipa Trpina ljubljanskemu 

škofu Jožefu Rabattu z dne 5. marca 1680, kjer je zapisano, da zakon med ciganko in Anžetom 

Koširjem ne velja.  

 

Slika 2: Prvi kranjski ropar Anže Košir 

Zgodba se dogaja v letu 1674 na Jami. Anže Košir živi na Jami s svojm krušnim očetom in 

tremi sestrami. Mati mu je umrla. Pokopana je bila na pokopališču ob cerkvi svetega Lenarta. 

Pokopališča danes ni več. Cerkev pa je vpisana v register kulturne deiščine. 

Anžeta Koširja so poslali v Celovec, kjer se je učil za padra (zdravilec z zdravilnimi rožami). 

Njemu in še dvema prijateljema je zmanjkalo denarja in zato so pričeli z ropanjem. 

Anžeta Koširja kmalu za tem poimenujejo: 

»Anže Košir, prvi kranjski ropar!« (Sivec, 2007, str. 70) 
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V leposlovni knjigi Prvi kranjski ropar Ivan Sivec (2007) opisuje domnevno življenje na Jami 

nekoč. Opisuje, kako so se lahko pred nastankom Hidroelektrarne Mavčiče s čolni vozili po 

reki Savi. Omenja tudi, kako so na Jami klesali mlinske kamne, kar je še danes vidno.  

Na Jami je bilo razširjeno tudi čebelarstvo (kar Sivec omeni v knjigi) in do danes se je ohranil 

''vulnak'' iz leta 1749. Ljudje so se takrat ukvarjali s poljedeljstvom, sadjarstvom in živinorejo. 

Omenja tudi zgodovinske dogodke – kot je to na primer čas, ko je kuga pobijala ljudi, in čas 

kmečkih uporov. 

 

Slika 3: ''Vulnak'' na Jami iz leta 1749 

Vse skupaj lahko povežemo s predniki avtorice diplomske naloge (Urške Kalan), ki so živeli v 

času, ko je na Jami živel tudi prvi kranjski ropar Anže Košir (roj. 1652). Avtorica diplomskega 

dela je doma na kmetiji Kalan, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Rodovnik 

rodbine Kalan sta zapisala Angelca (roj. 1943, Breg ob Savi) in Alojzij Fajfar (roj. 1934, Breg 

ob Savi). Iz rodovnika lahko razberemo, da sta na Jami 29 istočasno kot Anže Košir živela 

Janez Kalan (roj. 1670), ki je bil poročen z Uršulo Kalan (dekliški priimek ni znan, roj. 1670). 

Skupaj sta imela otroka Sebastijana (roj. 1696) in Pavla (roj. 1699) Kalan (Fajfar in Fajfar, 

2011). 

Sem avtorica diplomskega dela Urška Kalan (roj. 1992) in sem potomka rodbine Kalan. Na 

kmetiji danes živi sedemčlanska družina. Moja mati Bernarda Kalan (dekliški priimerk Prosen, 

roj. 1963) in oče Stanislav Kalan (roj. 1955). Imam sestro Špelo (roj. 1990) in brata Anžeta (roj. 

1988). Na kmetiji živi še očetova mati Frančiška Kalan (dekliški priimek Fajfar, roj. 1926) in 

očetova sestra Olga Kalan (1957). Po domače se na kmetiji reče pr' Kalan.  
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Kmetija Kalan na Jami je vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Od leta 1999 je lastnik 

kmetije Stanislav Kalan (roj. 1955). Iz rodovnika rodbine Kalan, ki sta ga napisala Angelca in 

Alojzij Fajfar, lahko razberemo, da se priimek Kalan na Jami prvič pojavi v matični knjigi 

župnije Šmartno leta 1696 ob rojstvu otroka Sebastijana. Izvora rodbine Kalan na Jami ni 

mogoče ugotoviti, saj od prvih zapiskov leta 1628 do leta 1771 še ni bilo hišnih številk.  

3.2 Vrtec Orehek 

Podružnična šola Orehek Kranj je bila zgrajena leta 1975. Spadala je k OŠ Lucijan Seljak v 

Stražišču. Šolo so lahko obiskovali štirje oddelki nižjih razredov osemletke. Prav tako je k šoli 

že takrat spadal vrtec, ki je imel dva oddelka. Z letom 1997 se je OŠ Orehek Kranj odcepila od 

OŠ Lucijan Seljak. Od takrat ima svojo podružnico Mavčiče. Zgradbo so dogradili in začeli 

izvajati razredni pouk. Šola je takrat dobila tudi večjo telovadnico. Leta 2000 je šola začela 

izvajati program devetletke. Poleg šole deluje tudi vrtec. Trenutno imajo štiri oddelke pri 

matični šoli in šest oddelkov v Mavčičah (Krajevna skupnost Orehek-Drulovka, 2018). 

 

Slika 4: Osnovna šola Orehek Kranj 

V vrtcu Orehek je 82 otrok. Razdeljeni so na štiri oddelke. Oddelki se imenujejo: Palčki, 

Gumbki, Sončki in Storžki (Osnovna šola Orehek Kranj, 2018b). 

V Krajevni skupnosti Orehek-Drulovka je nekoč delovala dr. Marja Boršnik. Predstavimo jo 

lahko kot prvo in edino pomembno jugoslovansko literarno znanstvenico. Bila je odlična 

literarna zgodovinarka, profesorica zgodovine slovenskega slovstva. Kot otrok je pisala smešne 

in zabavne stvari. Izobraževala se je v Mladiki. Napisala je libreto in režirala otroško burko 

Krojaček – junaček in še mnogo drugega, kar pa večinoma ni javno objavljeno. Marja Boršnik 
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je ustanovila slavistično kolonijo, postavila dve hiši na robu gozda in ta del poimenovala Špik 

(Premk, 2003).  

Na OŠ Orehek Kranj izvajajo projekt Veveriček posebne sorte. Projekt sta začeli izvajti gospa 

Marija Božič (delavka na Zvezi Sonček) in gospa Tatjana Štular. Njuna ideja je bila, da bi 

povezali učence rednih šol z njihovimi prizadetimi vrstniki, ki takrat še niso obiskovali rednih 

osnovnih šol. Cilj je bil, da bi se učenci povezali z vrstniki, ki obiskujejo in se izobražujejo v 

specializiranih ustanovah. Otroci so si dopisovali in se obiskovali (Osnovna šola Orehek Kranj, 

2018a).  

Tatjana Štular je idejo predstavila Svetlani Makarovič, ki je napisala pravljico Veveriček 

posebne sorte (Makarovič, 1996). Slikanico je ilustriral Marjan Manček.  

 

Slika 5: Veveriček posebne sorte 

Zgodba govori o veveričku Čopku, ki je bil drugačen od svojih sester in bratov. Mama Puhanka 

ni vedela, kako naj mu pomaga. Čopko namreč ni mogel skakati, kot so to lahko druge veverice. 

Nekega dne pa je ugotovil, da zna računati, peti … in tako je postal najpametnejši in najbolj 

izkušen veveriček. Čeprav ni znal skakati, kot to znajo vse druge veverice, je veveriček spoznal, 

da lahko v življenju dela tudi kaj drugega. 

Pri projektu, ki deluje še danes, sodeluje približno 250 šol. Šola je leta 2000 projekt 

poimenovala ''Veveriček gre v šolo''. V nekaterih šolah projekt deluje pod imenom ''Korak k 

sončku''. V osnovno šolo so vključeni otroci s posebnimi potrebami. Šola je poskrbela, da so se 

strokovni delavci primerno izobraževali, da lahko delajo z otroki s posebnimi potrebami. Šola 

je ena prvih, ki je omogočila, da so se otroci lahko vključili v redno osnovno šolo. Še danes na 

šoli izvajajo Čopkov tek, pri katerem sodeluje tudi vrtec. Čopkov tek je dobil ime po Čopku, ki 
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nastopa v zgodbi Svetlane Makarovič. Čopko je tudi simbol OŠ Orehek Kranj (Osnovna šola 

Orehek Kranj, 2018a). 
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4 SLIKANICE V VRTCU 

4.1 Razvoj slovenske slikanice 

V monografiji z naslovom Poetika slikanice sta avtorici Dragica Haramija in Janja Batič (2013) 

zapisali: 

»Razvoj književne ilustracije na Slovenskem se začne z ilustriranimi knjigami, ne s 

slikanicami. Alenka Vogelnik (1977: 7-21) omenja kot začetnika knjižne ilustracije za 

otroke Gvida Birolla in Maksima Gasparija za pravljice Frana Milčinskega, delo je 

izšlo leta 1911, in za knjigo Ksaverja Meška Mladim srcem (1911), deli seveda sodita 

med ilustrirane knjige. V času med dvema vojnama Vogelnikova izpostavi še 

Župančičevega Cicibana z ilustracijami Nika Pirnata (1932). Tik pred drugo vojno je 

izhajala zbirka Ciciban čita, ki jo je izdajala Mladinska Matica v Ljubljani, v kateri 

niso bile ilustrirane vse knjige, nekatere med njimi pa (npr. četrti zvezek iz leta 1939 

je uredil Fran Roš, ilustriral Maksim Sedej). Pomembni ilustratorji po drugi svetovni 

vojni so večinoma ilustrirali slikanice.« (Haramija in Batič, 2013, str. 16) 

Haramija in Batič (2013) navajata veliko vlogo pri razvoju slovenske slikanice, ki jo ima 

Mladinska knjiga, ki je bila ustanovljena leta 1945 in deluje še danes. Že takrat je izdajala revijo 

Ciciban. Leta 1948 je nastala Cicibanova knjižnica. Slikaniški prostor so zelo popestrile zbirke 

Čebelica (1953), Velike slikanice (1967) in Cicibanov vrtiljak (1987). Leta 1970 se v 

slovenskem prostoru pojavi založba Partizanska knjiga, ki začne izdajati zbirko slikanic 

Lastovke. Od leta 1991 lahko opazimo naraščanje števila izdanih naslovov izvirne in prevedene 

slikanice (Haramija in Batič, 2013). 

Slikanica Martin Krpan je izšla leta 1917 z besedilom Frana Levstika in z ilustracijami Hinka 

Smrekarja (Batič in Haramija, 2014). Od 3. 12. 2017 do 28. 2. 2018 je v Razstavni dvorani 

NUK potekal ogled pravljičnega sveta Martina Krpana, ki so ga namenili 100. obletnici izida 

prve slovenske slikanice (Narodna in univerzitetna knjižnica, 2017).  

Ob slikanicah se spoznavamo s svetom okoli nas, s črkami, z likovno govorico … Slovenska 

slikanica je na visoki literarni in likovni ravni in lahko rečemo, da je enakovredna evropski 

slikanici (Blažič in Krivec Dragan, 2017). Martin Krpan je zgodovinska osebnost, ki predstavlja 

literarno kulturno dediščino, in literarni junak, ki ga lahko primerjamo z literarnim junakom 
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Anžetom Koširjem (Prvi kranjski ropar). Obe zgodbi govorita o dogajanju na Slovenskem in 

opisujeta slovenska junaka, ki predstavljata kulturno dediščino. 

4.2 Kakovostna slikanica in njen pomen  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zapisana definicija slikanice:  

»Slíkanica -e ž (ȋ) otroška knjiga s slikami brez besedila ali s kratkim besedilom, 

navadno v verzih: otrok rad gleda slikanice; lepa slikanica; slikanica z živalmi / 

(raztegljive) kartonske slikanice.« (SSKJ, 2018) 

V knjigi Poetika slikanice (Haramija in Batič, 2013) avtorici opišeta slikanico: 

»Slikanice so posebna oblika knjige, ki združujejo besedilo in ilustracijo v enovito 

celoto; slikanica ima torej tri pomembne sestavine: besedilo, ilustracije in vsebinsko-

oblikovni odnos med besedilom in ilustracijo. Ta odnos imenujemo interakcija, kajti 

besedilo vpliva na razvijanje pomena ilustracij in obratno, ilustracija spreminja ali 

dopolnjuje pomen besedila.« (Haramija in Batič, 2013, str. 23) 

Kakovost slikanice lahko določimo preko elementov, ki jih vsebuje. V knjigi Poetika slikanice 

(Haramija in Batič, 2013) avtorici Dragica Haramija in Janja Batič navajata temeljna izhodišča 

za določanje kakovosti slikanic. Prva točka zajema kakovost literarnega dela preko treh 

vrednosti: spoznavne, etične in estetske, ki prav tako veljajo za ilustracijo. Zavedati se je 

potrebno, da mora biti izbrano besedilo jezikovno kakovostno in prilagojeno otrokovi 

zmožnosti razumevanja. Prav tako je pomembna etična komponenta literarnega dela, ki ne 

spodbuja nestrpnosti zaradi rasnih, verskih, spolnih in drugih razlik med ljudmi. Za kakovost 

je pomembna uporaba različnih metod branja. H kakovosti spada tudi razmerje med branjem 

domače in prevedene literature. Tukaj avtorici navajata, da naj bi bili usmerjeni v prid slovenski 

slikanici. Zdi se mi, da izvor ni tako zelo pomemben kot dejanska kakovost slikanice. 

Kakovostno slikanico opredeli tudi razmerje med branjem kanonske (klasične) in sodobne 

literature. Različne kakovostne novosti izdanih slikanic otrokom omogočajo miselni napredek 

in nadgradnjo. Prav je, da prepoznajo kanonske literarne like (npr. Kovičevega Mačka Murija) 

v različnih likovnih podobah. Kakovostna slikanica ima zagotovo pomembno vlogo pri tematiki 

oziroma vsebini, ki jo želimo predstaviti otrokom. Tema je tista, ki otroka zanima in ga privabi 

k poslušanju. Prav je, da otroka naučimo razlikovati leposlovne in informativne slikanice. Otrok 
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naj spozna tudi raznolikost literarnih besedil glede na književne zvrsti in raznolikost slikanic 

glede na ilustrativne zmožnosti (Haramija in Batič, 2013). 

Janja Batič in Dragica Haramija sta v članku Teorija slikanice zapisali: 

»Za razumevanje slikanice je zelo pomemben tudi kulturni kontekst, ki obogati 

zgodbo, če odrasli bralec prepozna sporočilnost upodobljenega in kontekst poskuša 

razložiti tudi otroku (kadar kulturnega konteksta ne upoštevamo pri branju slikanice, 

ostane razumevanje na nižji stopnji.« (Batič in Haramija, 2014, str. 17) 

Milena Mileva Blažić v članku Sreča je v knjigah, sreča je v slikanicah navaja, da je v slikanicah 

res sreča, saj v njih živijo motivi iz kulturne dediščine. Motivi kulturne dediščine, ki jih najdemo 

v slikanicah, so: aleksandrinke, Argonavti, Barbara Celjska, človeška ribica, Hallerstein, lepa 

Vida, Makalonca, Martin Krpan, Pegam in Lambergar, povodni mož, rdeče jabolko, Trubar, 

situla iz Vač … Avtorica je zapisala, da v slikanicah živijo tudi častni mesčani Ljubljane, kot 

je to npr. Maček Muri (Blažič in Krivec Dragan, 2017). V diplomski nalogi smo poiskali 

verbalne in vizualne motive kulturne dediščine v treh izbranih slikanicah: Kekec in Pehata; 

Maček Muri in Hiška, majhna kot miška. 

4.3 Kriterij izbora obravnavanih slikanic 

Naslovna stran slikanice veliko pove o knjigi. Na njej lahko razberemo, kdo je avtor zgodbe, 

kdo jo je ilustriral in kakšen je naslov zgodbe. Naslovnica predstavlja vsebino dogajanja v 

zgodbi, zato je pomembna, saj nas spodbudi k branju. Večkrat se zgodi, da otroci izberejo 

slikanico samo zaradi izgleda, zato je naslovnica ključnega pomena (Haramija in Batič, 2013). 

Haramija in Batič (2014) v članku Teorija slikanice zapišeta: 

»Morfologija ali zgradba literarnega dela je v slikanici enaka kot v drugih (mladinskih) 

delih, pri čemer je treba upoštevati naslovnikovo starost, njegov interes za določene 

teme, literarne like, izkušnje, kulturni kontekst, razumevanje časa in prostora, 

strukturo in perspektivo.« (Batič in Haramija, 2014, str. 7) 

Zaporedje slik in besedila sta bistvenega pomena, saj ustvarjata napetost in željo, da se čimprej 

spoznamo z nadaljevanjem zgodbe. Ob tem pa si prav tako želimo pregledati celotno risbo, ki 

jo opisuje besedilo na odprti strani. V slikanici zaznamo ritmični vzorec, ki poteka na poseben 

način hitrega menjavanja in celotnega pregledovanja strani (Haramija in Batič, 2013). 
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Izbor tujih avtorjev je včasih lahko tvegan. V knjigi Pogledi na mladinsko književnost Marjane 

Kobe (1987) si lahko preberemo o priredbah slikanic. Opisano je, kako lahko otrok že v 

predšolskem obdobju obnovi tekst, ki smo mu ga prebrali, ko si ogleduje ilustracije slikanice. 

Pomemben je kakovosten prevod besedila, da ne izgubi pomena zgodbe. In prav zato je 

pomembna kritična izbira ustrezne in primerne slikanice za otroka (Kobe, 1987). Nikolajeva 

(2003) v članku navaja, kako pomembno vlogo imata verbalna in vizualna komunikacija v 

slikanici. Skupek obeh komunikacij omogoča pravilno interpretacijo celote. Otroci želijo, da 

jim iste zgodbe preberemo večkrat, saj se tako lahko z vsakim branjem poglobijo v njeno 

sporočilo. Članek omenja simetrično interakcijo med besedilom in sliko. To pomeni, da beseda 

in slika pripovedujeta isto zgodbo. Kar beremo, torej lahko vidimo na ilustraciji. V zgodbah, ki 

se odvijajo v določenem zgodovinskem obdobju, je zelo pomembno, da so ilustracije 

premišljene. Bralcem je tako omogočeno, da si lažje predstavljajo dogajanje v zgodovinskem 

obdobju. S tem si bogatijo znanje o kulturi, navadah in vrednotah določenih obdobij. Smiselno 

je poučevanje kultur preko slikanic z etnično tematiko, saj lahko preko vizualne podobe 

prizorišč resnično upodobiš predmete, običaje iz zgodovine (Nikolajeva, 2003). 

Slikanica je večkrat obravnavana kot pedagoško pomagalo pri procesu socializacije in učenja 

tujih jezikov. V diplomskem delu smo otrokom preko slikanic približali slovensko kulturno 

dediščino.  
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5 OBRAVNAVA SLOVENSKE KULTURNE DEDIŠČINE V 

IZBRANIH SLIKANICAH V PREDŠOLSKEM OBDOBJU  

5.1 Opis sodelovanja pri projektu Naša dediščina: kjer preteklost sreča 

prihodnost 

Opredelitev problema in namen: 

Namen diplomskega dela je, da otrokom na primeren način predstavimo kulturno dediščino. V 

diplomski nalogi bo raziskano ali je slikanica primeren način, da otroke seznanimo s slovensko 

kulturno dediščino. Slikanice so otrokom blizu, preko njih se spoznajo s pravljičnim svetom. 

Slikanica pomembno vpliva na otrokov razvoj, saj mu nudi igro, predstavlja varnost in omogoča 

čustvovanje, poleg tega pa vpliva na razvoj motoričnih in bralnih sposobnosti. Otrok že v 

zgodnjem otroštvu opazuje slikanico in ob njej zna pripovedovati obnovo besedila. S pomočjo 

slikanic bomo poizkušali otrokom predstaviti slovensko kulturno dediščino na nevsiljiv način. 

Otroci še ne vedo, kaj je kulturna dediščina, saj jim je ta pojem tuj. Govorili bomo o 

problematiki, ali je tema o kulturni dediščini primerna tema za otroke v predšolskem obdobju. 

Cilji: 

Glede na obravnavano temo smo si postavili naslednje cilje: 

− spoznavanje otrok s slovensko kulturno dediščino preko motivov iz slikanic.  

Kurikularni cilj diplomske naloge otrokom omogoča: 

− »možnost seznanjenja z raznimi kulturami in tradicijami.« (Kurikulum, 1999, str. 50) 

Raziskovalna vprašanja: 

Zastavili smo si raziskovalna vprašanja: 

− ali je slikanica ustrezen pripomoček pri spoznavanju s slovensko kulturno dediščino, 

− ali je obravnavanje kulturne dediščine primerna tema v predšolskem obdobju. 
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Hipoteze: 

Postavili smo naslednje hipoteze, ki se povezujejo z zastavljenimi cilji: 

− Slikanica je ustrezen pripomoček, s katerim otrokom na primeren način predstavimo 

slovensko kulturno dediščino. 

− Raziskovanje kulturne dediščine v predšolskem obdobju otrokom omogoča zgraditi 

odnos do kulturne dediščine, tradicije in raznih kultur. 

Raziskovalna metoda:  

Uporabljena je bila metoda kvalitativnega raziskovanja. Naredili smo načrt raziskovanja in 

preko dejavnosti spoznavali slovensko kulturno dediščino. Raziskovanje je potekalo v vrtcu in 

na obisku kmetije. Otroci so v mesecu septembru obravnavali otroške slikanice. V slikanicah 

so iskali motive slovenske kulturne dediščine. Zatem so dediščino spoznavali in odkrivali na 

kmetiji.  

Raziskovalni vzorec: 

Pri obravnavi slikanic je sodelovalo 16 otrok starih od 4 do 6 let. Od tega je 7 dečkov in 9 

deklic.  

Postopek zbiranja in obdelave podatkov: 

V vrtcu je običaj, da pred počitkom preberemo zgodbe iz slikanic. Otroci se spoznavajo s pojmi 

pisatelj, ilustrator, naslovnica, tiskarna. Otroci rišejo svoja doživetja. Ustvarijo plakat na temo 

nekoč in danes. Preko akcijskega raziskovanja otroci aktivno spoznavajo in odkrivajo novo 

znanje. Na obisku kmetije otroci spoznajo motive kulturne dediščine, ki jih najdejo v izbranih 

slikanicah. Povezava med kulturno dediščino, ki so jo spoznali na kmetiji in v vrtcu, in kulturno 

dediščino, ki so jo spoznali v slikanicah, je naš glavni dejavnik, preko katerega bomo predstavili 

ugotovitve. 

Načrt izvedenih dejavnosti: 

V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ministrstvom za kulturo, 

MIZŠ in ZRSŠ je vrtec Orehek sodeloval pri projektu Dnevi evropske kulturne dediščine – 

Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost. Dnevi kulturne dediščine in Teden kulturne 

dedščine so med seboj povezani. Oba projekta sta praznik kulturne dediščine. Oba omogočata 
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sodelovanje med mladimi in starimi, da skupaj raziskujejo, odkivajo in prepoznavajo našo 

kulturno dediščino. Teden kulturne dediščine je potekal med 22. 9. 2018 in 6. 10. 2018. Dnevi 

so ciljno usmerjeni v sodelovanje predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih otrok pri 

spoznavanju kulturne dediščne. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letošnjem 

letom sodeloval pri evropski temi Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost. V našem 

vrtcu so se odločili, da bomo raziskovali življenje na kmetiji nekoč in danes.  

Začetek projekta Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost 

1. Maks in rumeni traktor (Laurence Bourguignon, Dominique Maes, 2003) (18. 9. 

2018) 

Otroci so svoje raziskovanje začeli s slikanico Maks in rumeni traktor (Bourguignon, 2003).  

 

Slika 6: Maks in rumeni traktor 

Slikanica govori o Maksu, to je star rdeč traktor. Maks si želi, da bi velik rumen traktor, ki ga 

vsakodnevno srečuje, postal njegov prijatelj. Ob tem pozabi na svoje dosedanje prijatelje. 

Rumeni traktor se za Maksa ne zmeni. Nekega dne pa se rumeni traktor med delom na polju 

pokvari. Na pomoč mu prihiti ravno Maks. Takrat Maks spozna novega prijatelja in ugotovi, 

kako pomembni so vsi prijatelji, ki jih je imel do sedaj. O slikanici se pogovorimo. 

2. Živali na kmetiji (20. 9. 2018, 21. 9. 2018) 

Z otroki smo pogledali slike živali, ki živijo na kmetiji, in jih opisali. Zatem so jih otroci 

razvrstili po družinah. Naslednji dan so otroci oponašali gibanje živali ob prikazanih slikah. 
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3. Obisk kmetije Kalan (21. 9. 2018) 

Otroci so obiskali kmetijo Kalan na Jami, kjer so raziskovali kulturno dediščino. Dejavnost je 

potekala v sklopu projekta Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost. Na kmetiji so se 

preko različnih delavnic spoznavali z načinom življenja na kmetiji nekoč in danes. Dejavnost 

bo v nadaljevanju diplomskega dela podrobneje predstavljena. 

 

Slika 7: Kmetija Kalan na Jami 

4. Naša doživetja (24. 9. 2018) 

Z otroki smo se pogovorili o obisku kmetije Kalan. Otroci so povedali, kaj vse so doživeli na 

kmetiji. Opazili so razlike v načinu življenja nekoč in danes, kar je bil cilj našega obiska 

kmetije. 

  

Slika 8: Kmet kosi travo Slika 9: Živali na kmetiji 
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Slika 10: Otroci na traktorju Slika 11: Žganci, kislo mleko in palačinke 

5. Naša slikanica (25. 9. 2018, 26. 9. 2018) 

Otroci so narisali svoja doživetja. S črnim flomastrom so narisali risbo kmetije in jo z barvicami 

pobarvali. Vsak otrok je risbo predstavil drugim otrokom. V sklopu obravnavanja slikanic v 

vrtcu smo z otroki ustvarili slikanico obiska kmetije Kalan. Z otroki smo slikanici izbrali 

naslov: Vrtec na kmetiji. 

6. Novo in staro (27. 9. 2018) 

Otroci so spoznali stare predmete, ki so jih na kmetiji uporabljali nekoč in danes. Ustvarili so 

plakat, na katerem so bile nove in stare stvari oziroma predmeti. Otrokom prepoznavanje starih 

in novih stvari ni delalo težav (hlev, telefon, traktor …). Ogledali so si tudi slike oblačil nekoč 

in danes. Prepoznavali so razlike. 

  

Slika 12: Kaj je novo? Slika 13: Kaj je staro? 

7. Zemljevid poti do kmetije Kalan (28. 9. 2018) 

Otrokom smo predstavili zemljevid poti od Orehka do Jame. Nato je vsak otrok povedal, od 

kod prihaja. Na zemljevidu smo označili kraje, iz katerih prihajajo: Orehek, Drulovka, Kranj in 

Stražišče. Otroci so ugotovili, da je kmetija Kalan najbolj oddaljena od vrtca Orehek.  
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Slika 14: Zemljevid poti 

8. Tloris kmetije Kalan (1. 10. 2018) 

Otrokom predstavim tloris kmetije Kalan. Na tlorisu smo označili, kje na kmetiji imajo živali 

svoj dom. Otrokom smo pokazali fotografije obiska kmetije, da so si lažje predstavljali, kje so 

videli katero žival. Otroci so sami iz duplo kock sestavili kmetijo. 

 

Slika 15: Tloris kmetije Kalan 

9. Skupni zaključek (2. 10. 2018) 

Projekt smo zaključili vsi skupaj 2. 10. 2018. Vse štiri skupine vrtca Orehek so se zbrale v 

skupni igralnici. Otroci so predstavili svoje znanje. Sončki so predstavili stare predmete, ki so 

jih prinesli od doma. Storžki so zaplesali Na kmetiji je lepo. Gumbki so zapeli pesmico Prvo 

leto, ko sem služil. Otroci so si nato lahko ogledali razstavo v skupini Storžkov. Na razstavo 

smo postavili plakata nekoč in danes, tloris kmetije in zemljevid poti na Jamo. Razstavili smo 

tudi slike, ki so predstavljale življenje nekoč. 
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Slika 16: Skupni zaključek projekta Slika 17: Stari predmeti 

Priprava na obisk vrtca Orehek na kmetiji Kalan 

Svojo staro mamo Francko Kalan sem avtorica diplomske naloge (Urška Kalan) povprašala o 

življenju na kmetiji nekoč. Ponudila mi je svoje stare predmete, ki jih je ohranila do danes: 

jerbas, lončene sklede, oblačila (bertah, irharce), staro poročno sliko in žehtar. 

Zatem sem odšla k svojemu očetu Stanislavu Kalanu in ga prosila za pomoč pri demonstraciji 

ročne košnje otrokom. Skupaj sva na kmetiji poiskala stol, na katerem so nekoč klepali koso. 

Doma imamo še vedno poseben roženi osenik (kamor shraniš oslo), ki je narejeno iz kravjega 

roga. Pri sosedih sem si izposodila tako imenovane ''gare'' oziroma voz, ki so ga nekoč 

uporabljali za prevažanje. Oče me je spomnil, da imamo doma še vedno nekaj lesenih koles, ki 

predstavljajo kulturno dediščino. 

Mater Bernardo Kalan sem prosila, da mi je pomagala pri pripravi jedi (naj omenim, da je v 

službi vzela dopust). Žganci in kislo mleko so v Sloveniji simbol starih časov. Zato sva se 

odločili, da jih ponudiva otrokom. Da bi otroci lažje razumeli, kaj jim želim predstaviti, sem se 

odločila, da jim na naši kmetiji ponudimo še palačinke. Palačinke predstavlajo razkošje, saj so 

sestavljene iz moke, mleka, jajc in sladkorja, česar včasih ni bilo v izobilju. 

Vse to so bile sprva ideje, ki smo jih prenesli v načrt in jih izpeljali. 

Skupaj s sodelavko sva oblikovali načrt dogodkov glede na možnosti, ki smo jih imeli. Odločili 

sva se, da bodo na kmetiji potekale tri delavnice: 

− Prva delavnica je potekala v sklopu orodij, ki smo jih uporabljali nekoč in danes. Pri 

tem smo bili osredotočeni na traktor, leseno kolo, gare, voz, kosilnico in koso.  
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− Druga delavnica je potekala v sklopu pridobivanja mleka nekoč in danes. Predstavili 

smo ročno molžo in današnjo strojno molžo.  

− Tretja delavnica je potekala v skopu običaja prehranjevanja in oblačenja.  

Načrt dejavnosti smo nato izpeljali 21. 9. 2018 (Zavod za varstvo kulturne dediščine, 2018b). 

5.2 Obravnava izbranih slikanic v vrtcu Orehek 

Pred počitkom imamo običaj branja pravljic v slikaniški obliki, ki jih imajo otroci v knjižnem 

kotičku. Otrokom so slikanice vedno na voljo. Vsak dan v mesecu septembru in prvi teden v 

oktobru smo obravnavali različne slikanice, izmed katerih sem na koncu izbrala tri. V njih smo 

prepoznali motive kulturne dediščine.  

1. Prvi teden  

Otrokom je bil v prvem tednu predstavljena beseda pisatelj, in sicer definicija iz SSKJ v 

poenostavljeni obliki. 

»Pisátelj -a m (ȃ) kdor piše romane, povesti, novele: pisatelj piše nov roman; brati 

črtice, povesti znanega pisatelja; pesniki, pisatelji in kritiki / mladinski pisatelj / 

Društvo slovenskih pisateljev / nabožni pisatelj pisec.« (SSKJ, 2018) 

Otroke smo vprašali: »Kdo napiše knjigo?« 

1. Otrok je odgovoril: »Tisti, ki jo pove.«  

2. Otrok je odgovoril: »Pisatelj.« 

O pojmu pisatelj smo se pogovorili. Z otroki smo vsak dan obnavljali in utrjevali naše novo 

znanje. 

2. Drugi teden  

Pri obravnavi izbranih slikanic je bila uporabljena definicija ilustracije iz SSKJ 2, vendar v 

poenostavljeni obliki. 

»Ilustracija ilustrácija -e ž (á) 1. risba, slika kot pojasnilo, okras (tiskanega) besedila: 

izdelati, narediti ilustracije; knjižna ilustracija; ilustracija povesti; ilustracija k 

pesmim; knjiga z ilustracijami / slikar je razstavil svoje ilustracije // redko ilustrirana 
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revija: brala je stare ilustracije 2. glagolnik od ilustrirati: ukvarjal se je z ilustracijo 

knjig 3. kar zaradi svoje nazornosti pripomore k boljšemu razumevanju 

obravnavanega, ponazoritev: ta dogodek je dobra ilustracija razmer; služiti kot 

ilustracija; kot ilustracijo svojih misli je navajal njegove besede / v ilustracijo, za 

ilustracijo kaj navesti, povedati; elipt. razvoj matematike je velikanski — samo primer 

za ilustracijo / njegove slike so sugestivna ilustracija tistega časa / glasbena ilustracija 

glasba, ki spremlja, dopolnjuje uprizoritev ali nastop; odlomek glasbenega dela, ki 

predstavlja posameznega skladatelja, celo dobo.« (SSKJ, 2018) 

Otroke smo vprašali: »Kdo riše slike v slikanici?« 

1. Otrok je odgovoril: »Risar.« 

2. Otrok je odgovoril: »Jaz sem jo enkrat že risal.« 

Predstavili smo jim besedo ilustrator. Otroci so namesto te besede večkrat uporabili besedo 

''radiator'', saj se jim je zdela izgovorjava zvočno primerljiva.  

3. Tretji teden 

V tretjem tednu smo otrokom predstavili, kje knjige naredijo. Predstavili smo jim definicijo 

besede tiskarna iz SSKJ, vendar v poenostavljeni obliki. 

»Tiskárna -e ž (ȃ) podjetje, obrat za tiskanje: ustanoviti tiskarno; delati v tiskarni; 

tiskarna in klišarna / ciklostilna tiskarna / oddati rokopis v tiskarno / tiskarna Ljudske 

pravice // stavba ali prostor, kjer se tiska: ustaviti se pred tiskarno.« (SSKJ, 2018) 

Otroke smo vprašali: »Kje knjige naredijo?« 

1. Otrok je odgovoril: »V knjižnici.« 

2. Otrok je odgovoril: »Ne vem.« 

Pogovorili smo se, kje nastanjeo knjige. Otoci so se spoznali z novim pojmom tiskarna.  

4. Četrti teden 

V vrtcu smo nato ustvarili svojo knjižnico. Imenuje se Storžkova knjižnica.  

Otroke smo vprašali: »Kdaj doma berete?« 
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1. Otrok je odgovoril: »Po kosilu.« 

2. Otrok je odgovoril: »Preden grem spat.« 

Otroke smo vprašali, ali obiskujejo knjižnice in katere poznajo. Otroci so povedali, da poznajo 

knjižnico, ki jo imamo na OŠ Orehek Kranj. Večina otrok pozna tudi Mestno knjižnico Kranj.  

5. Peti teden 

Pri obravnavi izbranih slikanic smo spoznali pomen besede naslovnica. Otrokom sem jo 

predstavila preko definicije iz SSKJ, vendar v poenostavljeni obliki. 

»Naslóvnica -e ž (o  ̣̑ ) 1. redko naslovljenka: izročiti pošiljko naslovnici 2. žarg., tisk. 

naslovna stran: oblikovati, urediti naslovnico; slika na naslovnici ◊ ptt listek z 

naslovom, pritrjen na pošiljko, na katero ni mogoče napisati naslova.« (SSKJ, 2018) 

Z otroki smo se v zadnjem tednu pogovarjali o naslovu pravljic. 

Otroke smo vprašali: »V kateri pravljici nastopa deklica, ki ima rdečo kapo?« 

1. Otrok je odgovoril: »Rdeča kapica.« 

Otroci so na ta način prepoznali tudi pravljice Obuti maček, Ostržek, Sneguljčica in sedem 

palčkov, Volk in sedem kozličkov. 

5.3 Obisk kmetije Kalan na Jami 

V sklopu projekta Naša dediščina: kjer preteklost sreča sedanjost so otroci iz skupin Storžki, 

Sončki in Gumbki 21. 9. 2018 obiskali kmetijo Kalan na Jami. Vseh skupaj je bilo 61 otrok. 

Otroci so se spoznali z življenjem na kmetiji nekoč in danes. 

Z avtobusom so se odpeljali na Jamo. Prva skupina, ki je prispela na kmetijo, so bili starejši 

otroci, ki so se najprej odpravili na sprehod in poiskali star leseni kozolec, kamor so nekoč 

spravljali seno. Otrokom smo nato predstavili, na kakšen način to poteka danes. Na kmetiji 

imajo danes sušilno napravo. Kmalu so prispeli še ostali otroci. Zbrali smo se na dvorišču. 

Otroci so imeli veliko vprašanj in sledilo je raziskovanje kmetije. 
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S pomočjo zgodbe smo otrokom predstavili, kako je kmetija postajala vse večja. Predstavili 

smo jim stari in novi del kmetije. Hiši in hleva smo med seboj primerjali. Zgodba za lažjo 

predstavo je potekala v smislu:  

»Nekoč je moj oče živel v tej stari hiši. Ko je spoznal svojo ženo, ji je zgradil novo 

hišo. Zgradil je tudi večji hlev, saj je bilo živali na kmetiji vse več. Skupaj sta imela 

tri otroke …« 

 

Slika 18: Skupinska fotografija 

Sledil je ogled živali, ki živijo na kmetiji. Ogledali smo si, kje živijo kokoši, petelini, piščančki, 

zajci, koze, kozlički, kozel, osel, krave, telički, biki, race, prašiči, mačke in psi. Ob vsaki živali 

smo se ustavili in o njej nekaj povedali. Kokošim smo pobrali jajca. Teličku smo v posodi 

ponudili mleko. Zajcem in kozam smo ponudili nabrana jabolka. 

Sledile so tri delavnice. Razdelili smo se v tri skupine.  

5.3.1 Orodje na kmetiji ali kako ročno pokosimo travo 

Otroci so si z lastnikom kmetije Stanislavom Kalan (oče avtorice diplomske naloge) ogledali 

stari in novi traktor. Ogledali so si staro lesen kolo in veliko gumo pri traktorju. Zatem jim je 

predstavil ročno košnjo. Otroci so pokošeno travo naložili na ''gare'' in jo odpeljali v hlev ter 

nahranili živali. Kasneje so si ogledali še novo kosilnico, s katero danes kosijo na kmetiji. 
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Slika 19: Ročna košnja trave Slika 20: Hranjenje živali 

5.3.2 Strojna molža ali kako ročno pomolzemo kravo 

Druga skupina otrok si je ogledala mlekovod, ki ga imajo na kmetiji. Otroke smo povprašali, 

ali vedo čemu služijo cevi, ki jih imajo v hlevu. Sledili smo njihovi poti in prišli do velike 

cisterne, kjer je bilo mleko. Otrokom smo predstavili potek strojne molže. Zatem pa smo si 

ogledali staro leseno pručko, na katero so se nekoč usedli in ročno pomolzli v prav posebno 

posodo.  

  

Slika 21: Predstavitev strojne molže Slika 22: Predstavitev ročne molže 

5.3.3 Žganci, kislo mleko ali palačinke 

Sledila je še zadnja dejavnost. Bernarda Kalan (mati avtorice diplomske naloge) je otrokom 

pokazala, kako naredimo žgance. Otroci so dobili lesene žličke. Na mizo smo postavili kislo 

mleko in žgance. Otroci so jedli tako kot včasih – vsi iz ene sklede. Ponudili smo jim tudi domač 

metin čaj z medom. Za konec so vsi otroci dobili še palačinko z marmeladnim ali čokoladnim 

namazom. 
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Slika 23: Pojedli smo kislo mleko in žgance Slika 24: Pojedli smo palačinke 

 

Slika 25: Mladi raziskovalci v objavljenem članku 

V časopisu Gorenjski glas so v torek, 2. 10. 2018, objavili članek, kako smo odkrivali kulturno 

dediščino. 

Zgodbo o kulturni dediščini smo nadaljevali v novembru. Vse slovenske osnovne šole in vrtci 

so imeli v petek, 16. 11. 2018, tradicionalni slovenski zjatrk. Otroci so za zajtrk dobili mleko, 

kruh, maslo, med in jabolko. Ta dan nas je v vrtcu obiskal čebelar, ki nam je predstavil svoje 

delo.  
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6 POVEZAVA SLIKANIC S KULTURNO DEDIŠČINO 

Slikanica je vrsta knjige, v kateri verbalno in vizualno beseda in slika tvorita novo ter višjo 

celoto. 

»Slíkanica -e ž (ȋ) otroška knjiga s slikami brez besedila ali s kratkim besedilom, 

navadno v verzih: otrok rad gleda slikanice; lepa slikanica; slikanica z živalmi / 

(raztegljive) kartonske slikanice.« (SSKJ, 2018) 

Pri slikanici je bistvena značilnost ilustracija. Znane so ilustracije Mačka Murija. Poznamo ga 

kot črnega mačka z modrim telovnikom. Preko ilustracij prepoznavamo junake slikanic, ki na 

posameznika naredijo močan vtis. V diplomski nalogi smo obravnavali motive slovenske 

kulturne dediščine, ki jih lahko zaznamo v slikanicah. Zanimalo nas je ali lahko s pomočjo 

slikanic otrokom predstavimo kulturno dediščino. Poiskali smo motive in jih utemeljili s 

strokovno literaturo.  

Predstavili smo motive kulturne dediščine iz treh literarnrnih del:  

− Donaldson, J. (2011). Hiška, majhna kot miška. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

− Kovič, K. (2007). Maček Muri. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

− Vandot, J. (2000). Kekec in Pehta. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

6.1 Kekec in Pehta in njuna oblačila 

Skupaj z otroki smo si ogledali slikanico Kekec in Pehta, Andrej Rozman Roza po Josip 

Vandot, 2018. Slikanico je ilustriral Zvonko Čoh.  

  

Slika 26: Kekec in Pehta 
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Opis zgodbe v slikanici 

Glavni literarni junak je Kekec, stranski liki pa so Pehta, Rožle, Mojca, Tinka ter Kekčeva oče 

in mati. Stranski lik, ki predstavlja žival, je pes (volk). Zgodba se odvija v gorah, kar lahko 

razberemo iz ilustracij. Zgodba o Kekcu se odvija čez poletje. 

Kekec je mlad fant, ki sta ga starša poslala na kmetijo h Koroščevim. Tam je spoznal pastirja 

Rožleta, s katerim se sprva nista razumela. Spoznal je tudi slepo Mojco. Po tednu dni so postali 

dobri prijatelji. Slepa Mojca se je nekega dne odpravila na sprehod, kjer je srečala Pehto, ki je 

Mojco odpeljala v svoj dom. Kekec se je odločil, da jo bo rešil, čeprav ga je Rožle posvaril pred 

Pehto. Pogumni Kekec je rešil Mojco. Ugotovil je, da ima Pehta zdravilo za njeno slepoto. 

Kekec je Pehto ukanil in ji ukradel zdravilo za slepo deklico. S seboj je odpeljal tudi Pehtinega 

volka in ga ob vrnitvi domov podaril svoji sestri Tinki.  

Otrokom sem ponudila lutke iz papirja, s katerimi so lahko zgodbo obnavljali. Pri izdelavi lutk 

so sodelovali. Otroci so imeli lutko Kekca, Pehte, psa (volka), ovce in krave. S pomočjo igre so 

utrjevali zgodbo pastirja Kekca. Tudi lutke so nosile tradicionalna oblačila, kot jih nosijo v 

slikanici. 

Motivi kulturne dediščine 

Ilustrator Zvonko Čoh je v slikanici uporabljal ilustracije značilnih oblačil iz preteklosti: 

− Kekec 

Že na naslovni strani lahko vidimo Kekca, ki je oblečen v tipična slovenska oblačila. 

Opazimo lahko, da ima Kekec oblečene irharce, hlače iz temnega irha, ki so oprijeto 

krojene in segajo čez kolena. Na sprednjem delu so narejene na hlačni preklop z dvema 

gumboma, ki jih na ilustraciji Kekca ne moremo videti. Kekec ima oblečen svetlo rjav 

telovnik in pod njim belo srajco. Na glavi ima klobuk zelene barve, ki je okrašen s 

svetlozelenim trakom. Obut je v lesene cokle, ki so jih nekoč nosili pastirji in lovci v 

gorah. Ob sebi ima leseno palico, ki je na enem koncu zavita. Čez ramena ima Kekec 

rjavo torbo, v kateri ima kruh, fračo in piščal (Dolžan Eržen, 2015). 
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Slika 27: Slika 

Kekca ilustratorja 

Zvonka Čoha 

Slika 28: Slika Kekca, ki 

ga je narisal otrok 

Slika 29: Irharce 

− Pehta 

Oblečena je v krilo z životkom (''moderc''), ki so ga ženske nosile vsakodnevno in za 

praznike. Pehta ima na sebi kratek ''moderc'' temno rjave barve. Pod njim nosi belo 

srajco (''jošpekl''), ki ima naguban ovratnik. Krilo sega do prsi in je narejeno iz blaga s 

črtastim vzorcem roza in rjave barve. Oblečen ima kratek svetlo rjav predpasnik, na 

glavi pa nosi klobuk (Dolžan Eržen, 2015). 
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Slika 30: Slika Pehte 

ilustratorja Zvonka 

Čoha 

Slika 31: Krilo z 

životkom 

Slika 32: Slika Pehte, ki jo je narisal 

otrok 

V slikanici je vizualno zaznan motiv tradicionalnih slovenskih oblačil. Ilustrator je poskrbel, da 

so oblačila primerna dogajalnemu času, ko je Josip Vandot pisal knjige o Kekcu. Pisal jih je v 

prvi polovici 19. stol., ko so se ljudje oblačili na drugačen način kot danes. Obleka še danes 

predstavlja družbeni status posameznika, prav tako pa predstavlja slovensko kulturno 

dediščino. Otroci so si v vrtcu ogledali slike tradicionalnih slovenskih oblačil. Fizično so si 

lahko ogledali star ''bertah'' in ''irharce''. Otroci so ugotavljali razlike med oblačenjem danes in 

nekoč. Na ta način so se spoznali s kulturno dediščino. 

 

Slika 33: Kekec in Pehta, ki ju je narisal otrok 
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6.2 Maček Muri in slovenski običaji 

Skupaj z otroki smo si ogledali slikanico Maček Muri, Kajetan Kovič, 2007. Ilustrirala jo je 

Jelka Reichman.  

Opis zgodbe v slikanici 

Glavni literarni lik je maček Muri, stranski literarni liki pa so: muca Maca, Veliki maček, maček 

Miki, muc Mijalko, krasni Pepe, veliki Čombe, brkati Marko, stari Rigoleto, lepi Žane, policaja 

Mucelj in Macelj, hišnik Macafuzelj, brivec Figaro, učenka glasbene šole Pika, kuharica Mija, 

sobarica Maja, leteči maček Feliks, muca Mica, maček Jumbo, otroka Miki in Mika, Mav in 

sodnik Mačkovič. Zgodba se odvija v Mačjem mestu in opisuje običajne dogodke v njem.  

 

Slika 34: Maček Muri 

Maček Muri vsak dan vstane in se odpravi v krčmo. Zatem se odpravi na trg, kjer bi rad kupil 

ribe. Maček Muri telefonira muci Maci in jo povabi na kosilo. Pred kosilom se sprehodi po 

mestu in opazuje dogajanje. Med drugim opazi, kako policista pospremita Čombeta v zapor in 

kako v Mačji šoli učenci pojejo Mačjo preštevanko. Muca Maca se med tem časom z avtobusom 

odpravi proti mestu. Med vožnjo se zgodi nesreča, ko na avtobus pade maček Feliks, ki lovi 

ptiča. Maček Muri čaka muco Maco na Mačjem trgu. Ko prispe, se odpravita v gostilno Pri 

črnem mačku, kjer pojesta kosilo. Muca Maca po kosilu obišče prijateljico Mico, Maček Muri 

pa se odpravi na nogometno tekmo. Po tekmi Mav mačka Murija povabi na kozarec mleka. 
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Tako je minil še en dan v Mačjem mestu, kjer živi maček Muri. Maček Muri je namreč pisatelj 

in vsak večer napiše pomembne dogodke v Mačjo knjigo (Kovič, 2007). 

Motivi kulturne dediščine 

V besedilu zgodbe je avtor Kajetan Kovič uporabil motiv običajev, ki jih junak zgodbe Maček 

Muri vsakodnevno opravlja: 

− Običaji mačka Murija 

V zgodbi Maček Muri lahko zaznamo, da se mačku vsakodnevno dogajajo dnevni rituali – 

običaji. Maček Muri vsak dan zgodaj vstane in se odpravi na kozarec mleka. Vsak večer v 

veliko knjigo zapiše, kaj se je dogajalo v Mačjem mestu in to opravlja že več let.  

»Običáj -a m (ȃ) 1. nav. mn., navadno s prilastkom kar se v ustaljeni obliki ponavlja 

(iz roda v rod) ob določeni človekovi dejavnosti, dogajanju: običaji izginjajo, 

obstajajo, se ohranijo; ekspr. običaji izumrejo, živijo; popisovati stare običaje / ljudski, 

splavarski, ženitovanjski, žetveni običaji; običaji pri pokopavanju 2. navada: 

prilagoditi se hišnim običajem / moralni običaji pravila, norme / poznati poslovne 

običaje / kršiti prometne običaje / pri nas je običaj, da govorimo o tem odkrito; 

pozdravil je mimoidočega, kakor je na kmetih običaj / šel sem v hribe, čeprav to ni 

moj običaj; ni njegov običaj, da se brani ◊ jur. pravni običaj, pri katerem se je zaradi 

ustaljene rabe uveljavilo pravno prepričanje o njegovi obveznosti.«(SSKJ, 2018) 

Maček Muri ima vsakodnevna opravila, ki jih opravi, ko se njegov dan začne. Vsa 

opravila predstavljajo običaje. Otrokom sem predstavila besedo običaj na podlagi 

dnevne rutine, ki jo imamo v vrtcu. Otroci pridejo v vrtec, imajo zajtrk, sledi dejavnost 

in igra zunaj, nato kosilo, počitek in odhod domov. To je za otroke tipičen dan, ki ga 

doživijo v vrtcu.  

V slikanici je verbalno zaznan motiv prehranjevanja Mačka Murija, ki ga lahko povežemo z 

zgodovino prehranjevanja na Slovenskem.  



41 

  

Slika 35: Muca Maca Slika 36: Maček Muri zgodaj zjutraj vstane 

  

Slika 37: Maček Muri piše knjigo Slika 38: Maček Muri na nogometni tekmi 

− Običaj prehranjevanja mačka Murija 

Maja Godina Golija (2006) v knjigi Prehranski pojmovnik opiše čas obrokov na 

Slovenskem nekoč. Meščanske družine so imele kosilo opoldne (ob 12. uri). Maček 

Muri in muca Maca se na kosilu dobita opoldan. Takrat jima prinesejo jedilnik, na 

katerem so omenjene tradicionalne slovenske jedi. Omenjeni so žganci in krvavice. V 

slikanici glavni junak maček Muri za zajtrk in večerjo pije mleko. Zaznani motivi 

predstavljajo tipično slovensko prehranjevanje nekoč. Maja Godina – Golija navaja, da 

so včasih jedli predvsem krompir, zelje, peso, stročnice, kruh, žgance in mlečne izdelke. 

Motiva predstavljata kulturno dediščino.  
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Slika 39: Maček Muri in muca Maca gresta na kosilo Slika 40: Maček Muri in maček 

Mav pijeta mleko 

Ilustrator pri mačjem kosilu ni narisal tradicionalnih slovenskih jedi, zato je zaznan zgolj 

verbalni motiv običaja prehranjevanja. Vizualno je predstavljen motiv, da je kosilo opoldan. 

Ilustrator uro vizualno uporabi, ko avtor besedila navede, da maček zgodaj vstane. Kazalec 

takrat kaže, da je ura sedem. Avtor besedila predstavi, da je glavni junak prijateljico povabil na 

kosilo okoli desete ure in nato omeni, da ima do kosila še dve uri, kosilo je torej ob dvanajstih, 

takrat so ga imeli včasih tudi meščani.  

Otroci iz vrtca Orehek so na obisku kmetije Kalan spoznali običaj prehranjevanja nekoč. Jedli 

so kislo mleko in žgance iz ene lončene sklede in z lesenimi žlicami. Način prehranjevanja 

predstavlja našo kulturno dediščino, ki so jo spoznali otroci.  

6.3 Hiška, majhna kot miška in živali na kmetiji nekoč in danes  

Skupaj z otroki smo si ogledali slikanico Hiška, majhna kot miška, Julia Donaldson, 1993. 

Slikanico je ilustriral Axel Scheffler. 

Opis zgodbe v slikanici 

Glavni literarni lik je stara ženica, stranski lik, ki je pa je stari modri mož. Stranske liki, ki 

predstavljajo živali so kokoš, koza, pujs in krava. Nastopajoči v zgodbi nimajo lastnih imen. 

Dogajalni prostor zgodbe predstavlja hiška na podeželju. Zaznamo lahko tipično angleško 

podeželje.  



43 

 

Slika 41: Hiška, majhna kot miška 

Nekoč je stara ženica vprašala starega modrega gospoda, kaj naj naredi s svojo majhno hiško. 

Reče ji, naj v hiško prinese kokoš. Kokoš ji na preprogi znese jajce. Stara ženica zopet podvomi 

o hiškini velikosti. Stari mož ji reče, naj v hiško pripelje kozo. Koza ji poje zavese. Stara ženica 

sedaj zopet podvomi o hiškini velikosti. Stari mož ji pravi, naj vanjo pripelje pujsa. Pujs ji 

sprazni shrambo. Ženica tedaj zopet podvomi o velikosti hiške. Stari mož ji sedaj reče, naj v 

hišo pripelje kravo. Krava ji v hiši povzroči nered. Ženica je obupana. V hiški ni prostora za 

vse. Stari mož ji reče, naj iz hiše odžene vse živali. Ženica jih pospremi do izhoda in spozna, 

da ima dovolj veliko hiško zase. Potem v hiški zapleše kot miška. Zahvali se staremu možu za 

pomoč.  

V tej pravljici je veliko ponavljanja, kar je otrokom zelo blizu. Dogajanje v pravljici lahko 

predvidevajo. V zgodbi nastopajo živali: kokoš, koza, pujs, krava in prav vse so otroci videli 

na kmetiji, ki so jo obiskali. Predvsem so si zapomnili stavek, da je hiška majhna kot miška. 

Rime v pravljici so otrokom blizu. Ugotovila sem, kako pomemben je ustrezen prevod tuje 

slikanice v slovenščino. Knjigo je prepesnil Milan Dekleva.  

Motivi kulturne dediščine: 

− Živali na kmetiji 

S pomočjo slikanice so otroci spoznavali živali na kmetiji. Slovenci veljajo za kmečki 

narod. Kmetje živali uporabljajo za lastno prehrano, prodajo in pomoč pri delu. Na 



44 

Slovenskem se že od nekdaj ukvarjajo z ovčerejo, kozjerejo, govedorejo, konjerejo, 

prašičerejo, perutnirarstvom in čebelarstvom (Kumer, 2006). Otrok s pomočjo slikanice 

lahko spozna tipične značilnosti živali (kokoš znese jajce, prašič poje zalogo v shrambi, 

koza vse zgrize, krava zaradi velikosti vse pohodi). 

  

Slika 42: Živali na kmetiji 

− Kulturna dediščina v Veliki Britaniji 

Brane Kastelic v svojem članku (Kdor ne pije čaja ni Britanec – ali pa morda vendarle 

je?) predstavi obred pitja čaja v Veliki Britaniji. V slikanici ilustrator uporabi motiv 

kulturne dediščine Velike Britanije s pomočjo značilnega angleškega čajnika in 

piškotov. Pitje čaja je britanska tradicija. Motiv je predstavljen vizualno. Ženica sedi za 

mizo in pred seboj ima čajnik ter skodelico za čaj. Angleži so znani po obredu pitja čaja 

v popoldanskem času (natančnjene ob 17. uri), takrat si privoščijo tudi piškote (Kastelic, 

2014). 

  

Slika 43: Obred pitja čaja Slika 44: Ženica in modri mož 

Slikanica predstavi tipične živali, ki živijo na slovenskih kmetijah. Ilustrator jih upodobi, kar 

predstavlja kulturno dediščino. Pri obravnavi so bile izbrane tudi slikanice tujih avtorjev, v 

katerih lahko zasledimo kulturno dediščino drugih narodov. V izbrani slikanici Hiška, majhna 

kot miška smo predstavili motiv kulturne dediščine Velike Britanije. Avtorica besedila in 
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ilustrator prihajata iz Velike Britanije, kar pojasni dogajanje v slikanici. Ilustrator je upodobil 

prostor, ki predstavlja angleško podeželje. Uporabil je tudi tradicionalni obred pitja čaja. V tem 

prepoznamo motiv kulturne dediščine Velike Britanije. 

6.4 Povzetek empiričnega dela 

O obravnavi slikanic 

V diplomski nalogi so bili pomembni tako vizualni kot verbalni motivi kulturne dediščine, ki 

smo jih predstavili s pomočjo slikanic. Teoretično smo podprli motive kulturne dediščine, ki 

smo jih našli na podlagi besedila (krvavice, žganci) in ilustracij (''irharce'', čajnik) v izbranih 

slikanicah.  

V slikanici Kekec in Pehta smo našli vizualni motiv slovenske kulturne dediščine. Ilustrator je 

nazorno predstavil detajle tradicionalnih slovenskih oblačil. Literarni junaki so čez celotno 

zgodbo oblečeni enako, vendar v različnih pozicijah. Oblačila Kekca in Pehte, ki smo jih 

predstavili, tako lahko nazorno vidimo z več zornih kotov – s sprednje in zadnje strani. Ilustrator 

nam je tako omogočil, da smo si oblačila ogledali celostno, kar prispeva h kakovosti novega 

znanja. Avtor besedila je poskrbel, da je prirejeno besedilo smiselno in primerno za otroke. 

Ilustrator je poskrbel, da se besedilo in ilustracija ujemata na odprti strani slikanice in otroci ob 

gledanju slikanice lahko smiselno obnovijo zapisano zgodbo. Ravno zaradi vizualnih motivov 

v slikanici je prav ta slikanica primeren vir informacij zaznavanja in predstavljanja kulturne 

dediščine. S pomočjo slikanice otrokom nazorno predstavimo tradicionalna slovenska oblačila, 

ki so jih nekoč nosili v goratih slovenskih predelih. 

V slikanici Maček Muri zaznamo verbalni motiv tradicionalnih slovenskih jedi. Avtor besedila 

Kajetan Kovič poskrbi, da v svojih rimah omeni slovenske jedi (žgance in krvavice). Pri 

obravnavi smo se še posebej usmerili na običaj prehranjevanja. Literarni junak maček Muri na 

kosilo povabi muco Maco, s katero si privoščita obilno kosilo. Ilustrator pri ilustraciji, na kateri 

sta literarna junaka na kosilu, ne upodobi žgancev in krvavic, ampak ju nariše z juho in 

piščancem. Zato pri tem govorimo le o verbalnem motivu. Verbalno in vizualno pa so dobro 

predstavljeni običaji, ki jih ima maček Muri. Otrok se tako spozna z dnevnimi običaji, ki jih 

ima tudi sam: prihod v vrtec, zajtrk, igra po kotičkih, malica, igra zunaj, kosilo, počitek, odhod 

domov. Na ta način otrokom predstavimo dnevne in letne običaje, ki jih izvaja maček Muri. 

Ilustrator na primeren način predstavi, kako se maček Muri zbudi, odpravi v krčmo, pokliče 
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muco Maco, kako policaja odpeljete velikega Čombeja v zapor, kako učenci pojejo, kako Feliks 

lovi ptiča, kako maček Muri in muca Maca jesta kosilo, kako se muca Maca dobi s prijateljico 

Mico, kako Maca in Mica zapojeta uspavanko Mikiju in Miki, kako gresta maček Muri in 

njegov prijatelj na nogometno tekmo in na kozarec mleka. Ilustrator celostno predstavi celotni 

mačkov dan in nazorno njegove običaje.  

Hiška, majhna kot miška je slikanica, v kateri smo našli vizualne motive kulturne dediščine. V 

slikanici ilustrator poskrbi za otrokom vizualno prijetne risbe živali in ljudi. Živali nariše po 

lastnostih, ki so zanje značilne. S pomočjo slikanice so se otroci spoznali s tipičnimi živalmi, 

ki živijo na slovenskih kmetijah že od nekdaj. Avtorica verbalno natančno opiše živali in doda 

značilnosti njihove vrste (kokoš znese jajce, koza žveči, pujs sprazni shrambo, krava vse pohodi 

zaradi velikosti). V slikanici smo vizualno zaznali kulturno dediščino Velike Britanije. Angleži 

imajo obred pitja čaja. Ko odpremo slikanico, na prvi strani z besedilom vidimo, da ženica 

zaskrbljeno sedi ob skodelici, ob kateri stoji čajnik. Kasneje vidimo ob čaju tudi piškote, kar 

lahko povežemo s tradicijo Angležev, saj to predstavlja njihovo kulturno dediščino. Dotaknili 

smo se običajev drugih kultur, ki jih lahko spoznavamo preko slikanic. 

  



47 

7 ZAKLJUČEK 

Diplomsko delo z naslovom Obravnava motiva slovenske kulturne dediščine v slikanicah v 

predšolskem obdobju je sestavljeno iz teoretičnega in empričnega dela. Obravnavali smo 

motive slovenske kulturne dediščine v slikanicah za otroke. Raziskali smo, kako lahko otroku 

na primeren način predstavimo kulturno dediščino. V teoretičnem delu smo predstavili 

slovensko kulturno dediščino pred in po vstopu v Evropsko unijo. Predstavili smo evropsko 

kulturno dediščino in projekte, preko katerih tako Slovenija kot Evropska unija skušata ljudem 

predstaviti pozitiven odnos do dediščine vsakega naroda posebej in vseh skupaj. V teoretičnem 

delu je predstavljen tudi pomen slovenske slikanice ter kakovostna slikanica in njen pomen. Na 

podlagi teorije je bilo mogoče izpeljati empirični del diplomskega dela. Spoznali smo se z 

dvema pomembnima prvinama, ki sta zajeta v diplomskem deli: kulturna dediščina in slikanica. 

Otroci so raziskovali kulturno dediščino na kmetiji, kjer so spoznavali, kako so tam živeli nekoč 

in kako živijo danes. Vsakodnevno so se v mesecu septembru spoznavali s slikanicami, v 

katerih smo našli motive kulturne dediščine. V diplomskem delu smo raziskali, ali je 

spoznavanje kulturne dediščine preko slikanic ustrezna metoda in ali je kulturna dediščina 

primerna tema za obravnavanje v predšolskem obdobju. 

V diplomski nalogi smo teoretično znanje povezali in uporabili pri izvedenih dejavnostih, ki 

smo jih opisali v empiričnem delu. Otrokom smo literarne pojme predstavili na podlagi 

definicij, vendar v poenostavljeni obliki. Brez teoretične podlage pri obravnavi slikanic ne bi 

prepoznali kriterija za izbiro obravnavanih slikanic, ki so bile ključnega pomena pri naši 

diplomski nalogi. 

Tema kulturna dediščina je primerna tema v predšolskem obdobju. V načrtu za vrtce Kurikulum 

(1999) je na področju družba zapisan globalni cilj, naj imajo otroci možnost biti seznanjeni z 

raznimi kulturami in tradicijami. Globalni cilj je bil v diplomski nalogi načrtovan in dosežen. 

Otroci so spoznali slovensko in angleško kulturno dediščino in tradicijo. Spoznali so slovenska 

tradicionalna oblačila in jedi. Spoznali so se tudi s tradicijo pitja čaja v Veliki Britaniji. 

Kulturno dediščino in tradicijo so spoznavali preko slikanic in preko dejavnosti, ki smo jih 

izvajali v vrtcu, in prav to je omogočilo, da smo dosegli glavni cilj diplomske naloge: 

spoznavanje otrok s slovensko kulturno dediščino preko motivov iz slikanic. Cilj smo dosegli, 

saj smo predstavili, kje in na kakšen način se otroci srečajo z motivi kulturne dediščine v 

slikanicah v predšolskem obdobju. Utemeljili smo svoje trditve. Otroci se tako preko slikanic 

na nevsiljiv način srečajo s kulturno dediščino. 
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Slikanice smo v vrtcu obravnavali pet tednov s pomočjo različnih dejavnosti. Raziskovalno 

vprašanje je bilo, ali je slikanica ustrezen pripomoček pri spoznavanju slovenske kulturne 

dediščine. Ugotovljeno je bilo, da je slikanica ustrezen pripomoček, saj preko utemeljenih 

motivov, ki so bili najdeni v slikanicah, lahko potrdimo, da se otroci na ta način nevsiljivo 

spoznavajo s kulturno dediščino. Slikanica otrokom predstavlja način osnovnega seznanjanja z 

motivi kulturne dediščine, ki jih kasneje nadgradijo z znanjem iz učbenikov in drugih virov. V 

diplomski nalogi smo ugotavljali tudi, ali je obravnavanje kulturne dediščine primerna tema v 

predšolskem obdobju. Raziskovalno vprašanje smo utemeljili že v prejšnjem odstavku, ki 

govori o ciljih iz Kurikuluma (1999), saj lahko povežemo cilje in načrt vrtca, ki govori, da je 

naša tema o kulturni dediščini primerna. Potrdimo jo lahko tudi na ta način, da so otroci dlje 

časa obravnavali temo in ob tem motivacija za raziskovanje ni pojenjala. Temo smo povezali z 

življenjem na kmetiji, ki jo otroci že poznajo in imajo pozitiven odnos do živali, orodij, domače 

hrane in vsega, kar zajema tema o kmetijstvu. 

Potrdimo lahko postavljeni hipotezi. Slikanica je ustrezen pripomoček, s katerim smo otrokom 

na primeren način predstavili slovensko kulturno dediščino. To lahko utemeljimo na primeru 

vizualnih in verbalnih motivov iz slikanic, ki smo jih potrdili preko strokovne literature. Otrok 

se je na nevsiljiv način s pomočjo slikanic spoznal s tradicionalnimi oblačili, načini 

prehranjevanja, običaji, obredi … Otroci so na ta način zgradili pozitiven odnos do naše 

preteklosti, na kateri lahko gradimo prihodnost. Otrokom motivacija pri odkrivanju ni upadla, 

saj so vedno znova pokazali, da jih kulturna dediščina zanima. 

Pri raziskovanju kulturne dediščine sem oblikovala nov osebni pogled na našo preteklost. Na 

poseben način sem se seznanila s kulturno dediščino in tako je nastalo prav posebno diplomsko 

delo, ki mi ogromno pomeni. Zapis o tem, kaj smo izvedli, bo na ta način zapisan v zgodovino, 

kar bo nekoč predstavljalo kulturno dediščino. Morda bo prav ta diplomska naloga nekoč 

pomembna pri spoznavanju kulturne dediščine. Morda. Mi vemo, kaj je naša naloga do takrat 

– prenesti pozitivno zavest o pomenu naše kulturne dediščine in zgraditi odnos do kulturne 

dediščine med otroki, mladostniki in starejšimi.  
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9 PRILOGE 

9.1 Soglasje staršev 

SOGLASJE STARŠEV 

Spoštovani starši! 

Sem Urška Kalan in sem zaposlena kot pomočnica vzgojiteljice v vrtcu pri Osnovni šoli Orehek 

Kranj. V letošnjem letu sem zaključila izredni študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 

Predšolska vzgoja. 

Za zaključek študija bom napisala diplomsko nalogo z naslovom Obravnava motiva slovenske 

kulturne dediščine v slikanicah v predšolskem obdobju. Mentorica diplomskega dela bo dr. 

Milena Mileva Blažić. 

V diplomski nalogi bom raziskala upodobitev motiva slovenske kulturne dediščine v slikanicah 

izbranih avtorjev. Za raziskovanje kulturne dediščine v slikaniški knjižni obliki me je motiviral 

projekt Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost, ki smo ga izvajali v vrtcu Orehek med 

22. 9. 2018 in 6. 10. 2018.  

Dejavnosti bi izvedla v vaši skupini otrok in zato potrebujem Vaše soglasje. Pridobljeno gradivo 

bom uporabila izključno za potrebe diplomske naloga. V diplomskem delu ne bom omenjala 

imen otrok. Prav tako v diplomskem delu ne bo slik vaših otrok, na katerih bi bili prepoznavni. 

V diplomski nalogi bom predstavila potek dejavnosti in evalvacijo dogajanja. 

Že v naprej se vam zahvaljujem 

Lep pozdrav 

Urška Kalan 
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SOGLASJE Kranj, september 2018 

Podpisani ____________________________________________ se strinjam, da moj otrok 

______________________________ sodeluje pri dejavnostih za pripravo diplomskega dela. 

Seznanjen sem, da se bo gradivo uporabilo izključno za potrebe diplomskega dela.  

Podpis staršev: 

 


