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»Children need the freedom to dream 

and imagine.« 

                                                (Lauren Child) 

 

Otroci potrebujejo svobodo sanjanja in domišljije. 
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POVZETEK  

Diplomsko delo z naslovom Obravnava izbranih avtorskih slikanic – Lauren Child: Čarli in 

Lola vsebuje teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je najprej opredeljeno branje ter 

pomen branja, nekaj besed pa je namenjenih medijem, predvsem risanki. Sledi definicija 

slikanice, funkcije slikanice ter zgodovina slikanice, torej kako se je slikanica razvijala skozi 

čas. Po teoriji Marjane Kobe je predstavljena tudi zahtevnostna stopnja slikanic, opredeljeni pa 

so tudi tipi slikanic. Opredelila sem pomen slikanice v predšolskem obdobju, ilutracije v 

slikanici ter avtorsko slikanico in razlike med njo ter soavtorsko slikanico. Na kratko so nato 

predstavljene nekatere slovenske avtorske slikanice. V nadaljevanju sledi predstavitev avtorice 

Lauren Child ter opis njenega življenja in dela. Zatem sledi opis izbranih avtorskih slikanic o 

Čarliju in Loli. Izbrane avtorske slikanice Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila, Nisem 

zaspana in ne bom šla spat ter Za šolo sem absolutno še premajhna sem analizirala po teoriji 

Marjane Kobe (Sodobna pravljica, 1999). 

Cilj mojega empričnega dela je, da otroke seznanim s pojmom slikanica in avtorska slikanica 

ter da spoznajo pet ključnih elementov slikanice, in sicer glavnega junaka, čas, prostor, zaplet 

in razplet. Zanima me, ali znajo po branju ob ilustracijah brez spodbud obnoviti slikanico. Moj 

cilj je tudi, da si ob koncu izdelajo svojo avtorsko slikanico.  

V empiričnem delu sem otrokom pripravila več dejavnosti v povezavi s tremi obravnavanimi 

slikanicami. Po prebrani slikanici so sledile obogatitvene dejavnosti, saj sem želela, da so branje 

in dejavnosti po njem za otroke pozitivna izkušnja. 

Ključne besede: slikanica, avtorska slikanica, Lauren Child, Čarli, Lola. 
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ABSTRACT 

The thesis titled Interpretation of the selected picture books by Lauren Child - Charlie and Lola 

is divided into the theoretical and empirical part. In the teoretical part the first thing defined is 

reading and the meaning of reading, and a few words that are intended for media, mostly 

cartoons. After that comes the definition of picture books, the function of picture books and the 

history of picture books, so how did the picture book was developed through time. The 

difficulty of picture books is also presented, based on the teory of Marjana Kobe, and the types 

of picture books are defined. I explained the importance of picture books in pre school age and 

the ilustrations in picture books. I also defined the autor`s picture book and the differences 

between it and the co-autor`s picture book. After that, some Slovenian author picture books are 

shortly presented. The presentation of autor Lauren Child and the description of her life and 

work follow. Then I described selected picture books about Charlie and Lola. I analised the 

selected picture books Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila (I Will Never Not Even Eat a 

Tomato), Nisem zaspana in ne bom šla spat (I Am Not Sleepy and I Will Not Go to Bed) and Za 

šolo sem absolutno še premajhna (I Am Absolutely Too Small for School) according to the 

theory of Marjana Kobe (Sodobna pravljica, 1999). 

The objective of the empirical part is to introduce a concept of a picture book and the autor`s 

picture book to children and to learn about five key elements of picture book (main character, 

time, space, plot and resolution). I am interested in whether the children can summarize the 

picture books after reading them, using illustrations and whitout any incentive. One of the goals 

is also that, at the end, the children create an author's picture book of their own.  

In the empirical part, I prepared a number of activities for children in connection to the three 

selected picture books. After I read the picture books, the activities for enrichment followed, 

because I wanted the reading and activities after it to be a positive experience for children. 

Key words: picture book, autor`s picture book, Lauren Child, Charlie, Lola.  

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani                                                                                            Urška Vidmar; 

Pedagoška fakulteta                                                                                         diplomska naloga 

KAZALO VSEBINE 

I. UVOD ............................................................................................................................................. 1 

II. TEORETIČNI DEL ..................................................................................................................... 2 

1. BRANJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU ..................................................................................... 2 

1.1. Kaj je branje?........................................................................................................................... 2 

1.2. Pomen branja ........................................................................................................................... 2 

1.3. Pet ciljnih skupin ..................................................................................................................... 3 

2. OTROCI IN MEDIJI ....................................................................................................................... 3 

2.1. Risanka .................................................................................................................................... 4 

3. DEFINICIJA IN OPREDELITEV SLIKANICE ............................................................................ 5 

4. OSNOVNE FUNKCIJE SLIKANICE ............................................................................................ 5 

5. RAZVOJ SLIKANICE .................................................................................................................... 6 

5.1. Zgodovina slikanice na Slovenskem ....................................................................................... 7 

6. ZAHTEVNOSTNA STOPNJA SLIKANIC ................................................................................... 8 

7. TIPI SLIKANIC .............................................................................................................................. 9 

7.1. Slikanica glede na ustvarjalni postopek .................................................................................. 9 

7.2. Slikanica glede na izbor besedila .......................................................................................... 11 

7.3. Slikanica glede na delež ilustracij in besedila ....................................................................... 12 

7.4. Slikanica glede na odnos med besedilom in ilustracijo ......................................................... 13 

7.5. Slikanica glede na razporeditev besedila in ilustracij ............................................................ 13 

7.6. Slikanica glede na vlogo bralca ............................................................................................. 14 

7.7. Slikanica glede na vsebino in tematiko ................................................................................. 15 

8. LITERARNE PRVINE V SLIKANICI ......................................................................................... 15 

9. POMEN SLIKANICE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU .............................................................. 16 

10. ILUSTRACIJA V SLIKANICI ................................................................................................. 17 

11. AVTORSKA SLIKANICA ....................................................................................................... 18 

11.1. Slovenske avtorske slikanice ............................................................................................. 19 

12. AVTORICA LAUREN CHILD IN NJENO DELO ................................................................. 26 

12.1. Rojstvo in šolanje .............................................................................................................. 26 

12.2. Začetki ustvarjanja ............................................................................................................ 26 

12.3. Dela Lauren Child ............................................................................................................. 27 

12.4. Nagrade ............................................................................................................................. 29 

13. AVTORSKA SLIKANICA ČARLI IN LOLA ......................................................................... 30 

13.1. Od kod ideja o Čarliju in Loli............................................................................................ 31 

13.2. Čarli in Lola se predstavita ................................................................................................ 31 

13.3. Ilustracije ........................................................................................................................... 32 

13.4. Televizijska serija Čarli in Lola ........................................................................................ 32 

14. IZBRANE AVTORSKE SLIKANICE IN ANALIZA PO MARJANI KOBE ......................... 33 



Univerza v Ljubljani                                                                                            Urška Vidmar; 

Pedagoška fakulteta                                                                                         diplomska naloga 

14.1. Izbrane avtorske slikanice ................................................................................................. 33 

14.2. Analiza po Marjani Kobe .................................................................................................. 35 

III. EMPIRIČNI DEL ...................................................................................................................... 39 

1. OPREDELITEV PROBLEMA ..................................................................................................... 39 

2. CILJ RAZISKAVE ....................................................................................................................... 39 

3. HIPOTEZE .................................................................................................................................... 40 

4. METODA RAZISKOVANJA ...................................................................................................... 40 

5. IZVEDENE DEJAVNOSTI .......................................................................................................... 41 

6. DEJAVNOSTI V VRTCU ............................................................................................................ 42 

6.1. Izdelava plakata o slikanici ter risanje portreta avtorice Lauren Child ................................. 42 

6.2. Branje slikanice in ogled risanega filma ter primerjava in iskanje razlik med njima ............ 46 

6.3. Pogovor o slikanici in risanki ter dejavnosti po kotičkih ...................................................... 50 

6.4. Peka čarobnih piškotov, pripravljanje roza mleka in igra s slanim testom ........................... 54 

6.5. Branje slikanice Nisem zaspana in ne bom šla spat ter analiza in primerjava ...................... 58 

6.6. Izdelovanje lutk oziroma junakov, ki nastopajo v slikanici .................................................. 62 

6.7. Izdelovanje ure iz papirnatega krožnika ................................................................................ 65 

6.8. Izdelava knjižnega kotička ter postavitev bralnega kotička .................................................. 68 

6.9. Individualna obnova slikanice ob ilustracijah iz zgodbe ....................................................... 71 

6.10. Obravnava slikanice s pomočjo gledališča kamišibaj ....................................................... 75 

6.11. Likovni problem: Kako bi izgledal tvoj namišljeni prijatelj? ........................................... 78 

6.12. Dejavnosti po kotičkih: matematični in jezikovni kotiček ................................................ 80 

6.13. Izdelava avtorske slikanice ................................................................................................ 84 

6.14. Predstavitev avtorskih slikanic .......................................................................................... 86 

7. OPAZOVANJE VZGOJITELJICE ............................................................................................... 88 

8. SKLEPNA UGOTOVITEV .......................................................................................................... 89 

9. SEZNAM LITERATURE IN VIROV .......................................................................................... 90 

10. PRILOGA .................................................................................................................................. 93 

ČAROBNI PIŠKOTI ............................................................................................................................. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani                                                                                            Urška Vidmar; 

Pedagoška fakulteta                                                                                         diplomska naloga 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Poučna slikanica J. A. Komenskega .......................................................................................... 6 

Slika 2: Slikanica Outside Over There avtorja Maurica Sendaka ........................................................... 6 

Slika 3: Martin Krpan z Vrha z ilustracijami Hinka Smrekarja .............................................................. 7 

Slika 4: Martin Krpan z ilustracijami Toneta Kralja ............................................................................... 7 

Slika 5: Prva slovenska avtorska slikanica brez besedila Maruška potepuška ........................................ 8 

Slika 6: Avtorska slikanica Lile Prap – Male Živali ............................................................................. 10 

Slika 7: Primer slikanice, kjer sta soavtorja stalna ustvarjalna sodelavca: Kajetan Kovič in Jelka 

Reichman – Maček Muri ....................................................................................................................... 10 

Slika 8: Primer slikanice, kjer soavtorja nista stalna ustvarjalna sodelavca: Saša Vegri in Kostja Gatnik 

- Jure Kvak Kvak ................................................................................................................................... 11 

Slika 9: Primer slikanice, kjer se ilustracije "razlijejo" čez rob: Anja Štefan - Iščemo hišico z 

ilustracijami Ančke Gošnik Godec ........................................................................................................ 13 

Slika 10: Primer klasične slikanice: H. C. Andersen - Grdi raček z ilustracijami Marlenke Stupica ... 13 

Slika 11: Avtorska slikanica Marlenke Stupica z naslovom Čudežno drevo ........................................ 19 

Slika 12: Avtorske slikanice Marjana Mančka - Piščanček Pik, Kužek Vuf, Zajček Uh in Mucek Mjav

 ............................................................................................................................................................... 20 

Slika 13: Avtorska slikanica Andreje Peklar z naslovom Fant z rdečo kapico ..................................... 21 

Slika 14: Avtorska slikanica Žive Viviane Doria z naslovom Pripovedka o morski deklici ................ 21 

Slika 15: Avtorska slikanica Julie Doria z naslovom Dežela sneženega moža ..................................... 22 

Slika 16: Avtorska slikanica Mojce Osojnik z naslovom Polž Vladimir gre na štop ............................ 23 

Slika 17: Avtorska slikanica Lile Prap z naslovom Zakaj? ................................................................... 23 

Slika 18: Avtorska slikanica Alenke Spacal z naslovom Kako ti je ime? ............................................. 24 

Slika 19: Avtorska slikanica Svetlane Makarovič z naslovom Pekarna Mišmaš .................................. 25 

Slika 20: Fotografija avtorice Lauren Child .......................................................................................... 26 

Slika 21: Književna junaka Čarli in Lola .............................................................................................. 31 

Slika 22: Avtorska slikanica Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila .................................................. 33 

Slika 23: Avtorska slikanica Nisem zaspana in ne bom šla spat ........................................................... 34 

Slika 24: Avtorska slikanica Za šolo sem absolutno še premajhna ....................................................... 34 

Slika 25: Pogovor o knjigah .................................................................................................................. 44 

Slika 26: Izdelovanje plakata o slikanici ............................................................................................... 45 

Slika 27: Plakat o slikanici .................................................................................................................... 45 

Slika 28: Risanje portreta avtorice Lauren Child .................................................................................. 45 

Slika 29: Portreti avtorice Lauren Child ................................................................................................ 46 

Slika 30: Portreti avtorice Lauren Child ................................................................................................ 46 

Slika 31: Ogled slikanice na diaprojekciji ............................................................................................. 47 

Slika 32: Branje slikanice Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila ...................................................... 47 

Slika 33: Ogled risanke na diaprojekciji ............................................................................................... 48 

Slika 34: Igra Spomin ............................................................................................................................ 53 

Slika 35: Igra Spomin ............................................................................................................................ 53 

Slika 36: Sestavljanje sestavljank .......................................................................................................... 54 

Slika 37: Sestavljanka Lola in grah ....................................................................................................... 54 

Slika 38: Delo s tehtnico ....................................................................................................................... 56 

Slika 39: Odtiskovanje v testo s pomočjo modelčkov ........................................................................... 56 

Slika 40: Valjanje testa .......................................................................................................................... 56 

Slika 41: Igra s slanim testom ............................................................................................................... 57 

Slika 42: Okraševanje papirnatih lončkov ............................................................................................. 57 

Slika 43: Sladkanje s piškoti in čarobnim napitkom ............................................................................. 57 

Slika 44: Zgoščenka z risankami o Čarliju in Loli ................................................................................ 60 

Slika 45: Izdelava lutk oziroma junakov iz slikanice ............................................................................ 64 

file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408977
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408978
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408979
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408980
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408981
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408982
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408983
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408983
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408984
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408984
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408985
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408985
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408986
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408987
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408988
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408988
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408989
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408990
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408991
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408992
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408993
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408994
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408995
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408996
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408997
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408998
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9408999
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409000
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409001
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409002
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409003
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409004
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409005
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409006
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409007
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409008
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409009
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409010
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409011
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409012
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409013
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409014
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409015
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409016
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409017
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409018
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409019
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409020
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409021


Univerza v Ljubljani                                                                                            Urška Vidmar; 

Pedagoška fakulteta                                                                                         diplomska naloga 

Slika 46: Izdelane lutke ......................................................................................................................... 65 

Slika 47: Pogovor o urah ....................................................................................................................... 66 

Slika 48: Obrisovanje in risanje kazalcev ............................................................................................. 67 

Slika 49: Ure iz papirnatih krožnikov ................................................................................................... 67 

Slika 50: Knjižni kotiček z avtorskimi slikanicami ............................................................................... 69 

Slika 51: Ogledovanje slikanic v bralnem kotičku ................................................................................ 70 

Slika 52: Bralni kotiček ......................................................................................................................... 70 

Slika 53: Slikopis s hrano iz slikanice ................................................................................................... 72 

Slika 54: Individualna obravnava slikanice Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila ........................... 74 

Slika 55: Namizno gledališče - kamišibaj ............................................................................................. 76 

Slika 56: Pogovor o slikanici ................................................................................................................. 77 

Slika 57: Risanje prijatelja .................................................................................................................... 79 

Slika 58: Risbe prijateljev ..................................................................................................................... 79 

Slika 59: Iskanje parov, ki se rimajo ..................................................................................................... 81 

Slika 60: Preštevanje predmetov in označevanje s ščipalko ................................................................. 82 

Slika 61: Žepki z metulji ....................................................................................................................... 82 

Slika 62: Razvrščanje gumbov po barvi ................................................................................................ 83 

Slika 63: Razvrščanje gumbov po velikosti .......................................................................................... 83 

Slika 64: Prepoznavanje prvih glasov v besedi ..................................................................................... 83 

Slika 65: Izdelovanje avtorskih slikanic ................................................................................................ 85 

Slika 66: Avtorske slikanice .................................................................................................................. 87 

Slika 67: Avtorske slikanice .................................................................................................................. 87 

file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409022
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409023
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409024
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409025
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409026
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409027
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409028
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409029
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409030
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409031
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409032
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409033
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409034
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409035
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409036
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409037
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409038
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409039
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409040
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409041
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409042
file:///H:/Diplomska%20naloga/Diplomska%20naloga.docx%23_Toc9409043


Univerza v Ljubljani                                                                                            Urška Vidmar; 

Pedagoška fakulteta                                                                                         diplomska naloga 
 

1 
 

I. UVOD 

“Če želiš priti daleč v življenju, moraš prebrati veliko knjig.” 

Roald Dahl 

Slikanica? Zakaj naj bi bila tako pomembna v otrokovem življenju? V sodobnem svetu smo 

obkroženi z najrazličnejšimi mediji, kot so telefon, televizija, računalnik ipd. Zaradi vseh teh 

dejavnikov je še kako pomembno, da otroku omogočimo stik s knjigo in pri njem razvijamo 

pozitiven odnos do knjige in do branja. Tudi s slikanicami lahko vplivamo na razvoj otrok. 

Slikanica je knjiga, ki je zelo primerna za predšolsko obdobje. Gre za posebno obliko knjige, 

saj nam v njej tako besedilo kot ilustracija povesta zgodbo. Otrokom, ki torej še ne znajo brati, 

je slikanica tista, ki jim omogoča, da že zelo zgodaj vstopajo v svet knjige in pisane besede. 

Pomembno je, da otroku tudi v vrtcu omogočamo vsakodnevni stik s knjigo, saj jo na ta način 

uvajamo v njegov vsakdanji svet.  

Branje z otrokom oziroma pripovedovanje in pogovor ob knjigi sta tista, ki otroku omogočata, 

da širi svoje besedišče, spoznava različne knjižne zvrsti, razmišlja o vsebini, glavnih junakih, 

prizorišču, zapetu in razpletu zgodbe. Ob knjigi otrok spoznava tudi odnose med ljudmi, čustva, 

strahove in svet okoli sebe. Poleg vsega naštetega pri otroku s knjigo razvijamo tudi čut za 

estetiko. A zavedati se je potrebno, da ni dovolj, če otroku knjigo damo in mu pustimo, da si jo 

samo pogleda in potem odloži. Otroku je knjigo potrebno predstaviti, se o njej pogovoriti, jo 

prebrati ali pripovedovati. Mi smo otroku zgled. Otok nas opazuje in vidi, kakšen odnos imamo 

sami do knjige, to pa prenašamo tudi nanj. Branje oziroma pripovedovanje je torej otroku 

potrebno predstaviti na tak način, da pri njem razvijamo pozitiven odnos do knjig. S tem ko 

beremo, moramo dati otroku tudi vedeti, da se iz knjige lahko marsikaj nauči.  
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II. TEORETIČNI DEL 

1. BRANJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

1.1. Kaj je branje? 

Branje je socialna izkušnja, ki jo spremlja pogovarjanje, postavljanje vprašanj in odgovorov. 

Vse to pomembno vpliva tudi na razvoj govora. Branje pomaga otroku osmišljati svet, v 

katerem živi (Matko Lukan, 2009). Je ena najpomembnejših socialnih sposobnosti in je nekaj, 

kar poteka znotraj nas, mi pa postanemo del dogajanja. Velika prednost branja je ta, da ima 

otrok tu možnost slišati besede, ki jih v vsakdanjem življenju ne sliši (Kropp, 2000).  

1.2. Pomen branja 

Branje vpliva na jezikovno, spoznavno, čustveno, socialno in kulturno področje. Z jezikovnega 

vidika je med pomembnejšimi učinki branja spoznavanje in učenje knjižnega jezika. Za otroka 

je dobro, da pred vstopom v šolo spozna knjižno obliko maternega jezika, ki se je najbolje nauči 

ravno preko branja (Knaflič, 2012). Za razvoj otrokovih bralnih sposobnosti je odločilno 

predšolsko obdobje. Pogovarjanje ob ilustracijah pomembno vpilva na samostojno 

pripovedovanje in na bogatejše besedišče (Dolinšek Bubnič 1999).  

Otrok se želi naučiti branja, ker mu branje pomaga osmišljati svet, v katerem živi. Gre za 

najpomembnejšo socialno sposobnost, ki je potrebna tako v šoli kot pri igri. Branje je otroku 

zabavno in je način, da otrok preživi čas z odraslim. Pomembno je, da odrasli berejo skupaj z 

otrokom in mu dajejo zgled, saj na ta način ustvarjajo bralca za vse življenje (Kropp, 2000).  

Ob branju otrok spontano razmišlja, ko spremlja zgodbo, povezuje dogodke, išče vzroke in 

posledice. Poslušanje zgodb otroka uvaja v življenje in spoznavanje sveta, ki ga obkroža. Knjige 

so lahko tiste, ki zbudijo otrokovo domišljijo. V stiku s tiskano besedo otrok spoznava določene 

zakonitosti, kot so: da beremo od leve proti desni, da uporabljamo različne tipe črk ter številke, 

da je oblika črk stalna in da črka označuje glas. To imenujemo glasovno zavedanje (Knaflič, 

2012). Branje v paru oziroma skupno branje knjig sodi med najpomembnejše dejavnosti v 

predšloskem obdobju. S tem spodbujamo otrokov interes in motivacijo za branje (Bucik, 2009).  

Otrok pogosto podoživlja usodo glavnega junaka, njegova doživetja in čustva. Pomembno je, 

da otrok vsa ta čustva spoznava in prepoznava skupaj s starši. V zgodbah otrok spoznava tudi 

odnose, ki se tkejo med ljudmi, vrstniki in v skupnosti. Spoznava navade, običaje in vrednote. 

Ravno odnosi med junaki so dobra podlaga za pogovor in razgovor (Knaflič, 2012). Otrok lahko 

ob poslušanju zgodb in pravljic odkrije del samega sebe. V svoji domišljiji se lahko sreča z 
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literarnimi liki in se z njimi poistoveti oziroma identificira. Preko pravljice otrok spoznava sebe 

in druge, pridobiva samopodobo, samozaupanje in samospoštovanje. Otroku preko pravljic 

posredujemo informacije o tem, kako živijo, čustvujejo in razmišljajo drugi, prepoznava pa tudi 

stiske drugih, reševanje le teh in vrednote (Matko Lukan, 2009). 

1.3. Pet ciljnih skupin  

L. Klemenčič (2004) navaja pet ciljnih skupin, in sicer predbralci, prvobralci, sredobralci, bralci 

in vrhbralci.  

Predbralci in prvobralci so praviloma otroci. Tu poleg oziroma namesto slikanic L. Klemenčič 

(2004) uporabi izraz knjigrice. Gre za slikanice, ki so pol knjige, pol slikanice in pol igrače. 

Večina jih je iz manj običajnih knjižnih materialov, kot so blago, les, plastika. Lahko imajo 

obliko vozil, živali, vzglavnikov, torbic, blazinic, druge pa so po obliki knjižno prepoznavne. 

Njihova značilnost je, da so vzdržljive, pogosto pralne in mehke ter izključujejo možnost 

poškodb. Mnoge sodobne leporelle in kartonke avtorica poimenuje knjigrica. Knjigrica v 

primerjavi s slikanico ne zadovolji ostalih bralnih skupin, razen če so bralni posredniki. Med 

sredobralce avtorica uvršča učence od tretjega razreda dalje. Ta skupina se od šestega razreda 

naprej razvije v bralce ali pa tudi ne. To je tudi najbolj številčna skupina, saj se mnogi po 

prenehanju šolanja vrnejo od bralcev k sredobralcem. Med vrhbralce avtorica vključuje tiste, ki 

jim je del življenja tudi branje vrhunske literature. Prve tri skupine uporabnikov naj bi prave 

slikanice pripeljale v višji bralni razred.  

2. OTROCI IN MEDIJI 

V zadnjem desetletju so mediji doživeli velik razmah. Postali so pomembni sooblikovalci 

družbe in hkrati sestavni del našega življenja in življenja otrok. Na prvem mestu je televizija, 

saj imajo skoraj vsi otroci dostop do nje in ob njej preživijo veliko časa, zato prevzema veliko 

vlogo v procesu socializacije. Če otroke naučimo pravilne uporabe, lahko televizija vpliva na 

njihov razvoj in dojemanje sveta. Televizija je za otroke koristna le v primeru, da jo razumejo 

(Peštaj, 2009). Otroci svoje domače okolje definirajo skupaj s televizijo, hitro se prilagajajo 

novim tehnologijam in nimajo strahu pred uporabo (Košir, 1995).  

Uporaba medijev je tako opazna že pri predšolskih otrocih. V nekaterih družinah je vpliv 

medijev, npr. televizije, celo škodljiv. V vrtcih se mediji uporabljajo za popestritev ponudbe, s 

tem pa se začne uvajanje medijske vzgoje pri predšolskih otrocih. Medijska vzgoja je tako 

prepletena z ostalimi vzgojami v vrtcu (Jamnik, 2003).  
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Skupno gledanje televizije je kot listanje slikanice. Otrok in odrasli sedita skupaj in gledata 

televizijo. Odrasli odgovarja na otrokova vprašanja ali pa mu zastavlja vprašanja, da otrok najde 

odgovor. Takšne situacje so dobro izhodišče za pogovor o prijateljstvu, odnosu do različnih 

ljudi, ljubezni, žalovanju itn. Skupno gledanje in pogovor o neki oddaji pomeni dragocene 

trenutke druženja otroka in odraslega in prav tako kot slikanica lahko prispeva k ustvarjanju 

dobrega odnosa med otrokom in odraslim (Peštaj, 2009). Če je družina televizijsko primarno 

občinstvo, je pomembno, da se upošteva čas, način gledanja in širši družinski način življenja 

(Košir, 1995). Pomembno pa je, da se odrasli zavedamo, da poslušanje in gledanje posnetkov 

ne more nadomestiti živega pripovedovanja. Branje knjige oz. živo pripovedovanje je 

nenadomestljivo (Jamnik, 2003).  

2.1. Risanka 

Otroci v svet medijev najpogosteje vstopajo prek risank. Tudi med risankami je potrebno izbrati 

tiste, ki so primerne za najmlajše. Dobra risanka ima nalogo, da spodbuja otrokov miselni, 

govorni, čustveni in socialni razvoj ter učenje. Dobra risanka ima tri osnovne lastnosti, in sicer:  

je zabavna, napeta in ima prepričljive junake. Vsaka risanka ima na koncu pozitivnega junaka, 

ki reši sebe in prijatelje. Ob vsem tem je zelo dobrodošel še kanček fantastičnega, 

domišljijskega ali čarobnega ter srečen konec za glavnega junaka (Peštaj, 2009).  

Kot zapisuje M. Grosman (1998), risanke vedno več otrokom pomenijo nadomestilo za branje 

pravljic. Otroci se zelo hitro naučijo poiskati želeni kanal, starši pa se na ta način izognejo 

glasnemu branju. A tu je pomembno, da se zavedamo, da vizualno podprta pripoved ne more 

nadomestiti branja, saj ne razvija bralne sposobnosti in jezikovnih zmožnosti. Starši se namreč 

ne zavedajo, da ima risanka tudi škodljive posledice, z gledanjem pa se zanemarja tudi zgodnja 

bralna vzgoja, ki bi se morala začeti že doma. 

Proizvajalci risank vedno poskrbijo, da so te zanimive in s tem vzdržujejo stalno željo po 

gledanju risank. Vizualno podprta pripoved je lažje dosegljiva in prijetnejša že zato, ker ne terja 

napornega procesa branja. Poleg tega ni potrebno aktivno učenje, saj je dovolj pasivno 

sprejemanje. Risanka sočasno uporablja toliko znakovnih sistemov, da je praktično nemogoče 

razločevati njene posamezne učinke. Otrok tako mejo med fiktivnim in realnim težko zaznava, 

saj tisto, kar vidi, tudi verjame (Grosman, 1998).  
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3. DEFINICIJA IN OPREDELITEV SLIKANICE 

Definicija slikanice je lahko stroga ali ohlapna. Po strožji definiciji je slikanica knjiga, katere 

besedilo sploh ne more obstajati, če ni slikovnega dela. Po ohlapnejši definiciji pa je slikanica 

vsaka knjiga, ki jo določata dve bolj ali manj enakovredni sestavini: ilustracija in besedilo. Po 

tej definiciji lahko tako besedilo kot slika obstajata sama zase (Saksida, 1999). 

Slikanica je posebna oblika knjige, ki združuje besedilo in ilustracijo v enovito celoto in ima tri 

pomembne sestavine: besedilo, ilustracije in interakcijo med ilustracijo in besedilom. V 

slikanici je delež ilustracij večji od petdeset odstotkov, a besedilo in ilustracija tvorita likovno-

literarno celoto (Haramija in Batič, 2013). Slikanica je tip knjige, kjer se likovni in besedni 

izraz prepletata in dopolnjujeta na prav poseben način. Dobra slikanica torej ponuja tako branje 

besedila kot branje ilustracij, s tem pa nudi dvojni estetski užitek (Kobe, 1987).  Kot zapisuje 

I. Mlakar (2009), v slikanici tudi ilustracije povedo zgodbo od začetka do konca. 

M. Nikolajeva (2003) pravi, da je edinstveni značaj slikanice kot umetnostne zvrsti to, da gre 

za kombinacijo dveh ravni komunikacije – verbalne ter vizualne. Tu lahko rečemo, da je 

slikanica sintetični medij, kjer se celostni smisel doživi šele skozi interakcijo različnih 

komunikacijskih sredstev tako kot pri filmu ali gledališču. Razlika je v tem, da slikanice nimajo 

določenega trajanja niti kontinuitete in so dvodimenzionalne. Besede in slike v slikanicah bralca 

spodbujajo, da aktivira znanje, izkustva in pričakovanja, možnosti za interakcijo med besedilom 

in ilustracijo pa so zato neskončne. L. Klemenčič (2004) pravi, da je slikanica literarno-likovna 

zvrst.  

Slikanice so zvrst, ki naj bi jo odrasli brali otrokom. Gre torej za medij, ki omogoča 

komunikacijo med odraslim in otrokom (Nikolajeva, 2003). Ob slikanici se namreč odrasli z 

otrokom pogovarja o barvah, imenih predmetov, živalih, ljudeh in o oblikah (Frelih, 2009). Kot 

pravi M. Kobe (2004), slikanica ni samo knjiga za otroke. Kadar je slikanica kvalitetna, nosi 

večplastna pomembna sporočila za mladostnike in odrasle, saj imajo slednji bolj razvite bralne 

strategije v primerjavi z otroki. 

4. OSNOVNE FUNKCIJE SLIKANICE 

Ida Mlakar (2009) izpostavlja pet osnovnih funkcij slikanice.  

Poučno-vzgojna funkcija slikanice, pri kateri otrok dobi odgovore na številna vprašanja in 

spoznava, da je knjiga vir znanja. Ob njej otrok razvija različne funkcije mišljenja – razčlenjuje, 

sestavlja, primerja in posplošuje.  
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Spoznavna funkcija: otrok s slikanico preverja spoznanja in znanje o stvareh, odnosih in 

pojavih.  

Izkustvena funkcija: mnogi mestni otroci nimajo izkušenj o načinu življenja na podeželju, otroci 

nimajo izkušenj o življenju v preteklosti… To jim lahko z zgodbo in sliko približa slikanica.  

Estetska funkcija: v otroku razvija občutek za lepoto, bogati čustveni svet in razvija njegov 

literarni ter likovni okus.  

Zabavna funkcija: otrok ob slikanici poteši svojo potrebo po igri in zabavi, na ta način pa 

sproščeno pridobiva znanje, ki se skriva v slikanici. 

5. RAZVOJ SLIKANICE   

Ida Mlakar (2009) zapisuje, da za začetnika slikanice štejejo češkega pedagoga in teologa Jana 

Amosa Komenskega, ki je leta 1685 objavil knjigo Orbis sensualium pictus. Ta vsebuje vse 

značilnosti poučne slikanice. Oče prve slikanice pa naj bi bil 

weimarski založnik Bertuch, ki je leta 1792 objavil Slikanice za otroke 

v dvanajstih zvezkih s 6000 bakrorezi.  

Otroške slikanice so se pojavile že v 17. stoletju, a je šele 20. stoletje 

postalo stoletje slikanice (Dolinšek Bubnič, 1999). Kot začetnika 

slikanice pogosto navajajo Angleža Randolpha Caldecotta, ki je v 

drugi polovici 19. stoletja začel izdajati slikanice v Združenih državah 

Amerike. Pomemben je tudi ilustrator Waren Chapel, ki je leta 1933 

uvedel t. i. doublespread, dvostransko ilustracijo, ki omogoča 

samostojno vnašanje besedila. Tretji pomembni avtor je Maurice 

Sendak, ki je leta 1981 izdal slikanico Outside Over There, ki pomeni 

začetek postmodernistrične slikaniške produkcije. Kontinuiran razvoj 

slikanic v svetu se pojavi sredi 20. stoletja oziroma po drugi svetovni vojni (Haramija in Batič, 

2013). 

 

 

 

 

 

Slika 1: Poučna 

slikanica J. A. 

Komenskega 

Slika 2: Slikanica Outside Over 

There avtorja Maurica Sendaka 
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5.1. Zgodovina slikanice na Slovenskem 

Razvoj književne ilustracije na Slovenskem se začne z ilustriranimi knjigami. Začetnika knjižne 

ilustracije za otroke sta slovenska slikarja Gvido Birolla in Maksim Gaspari, ki sta ilustrirala 

Pravljice (1911) Frana Miličinskega. Med začetnike ilustracije za otroke spada tudi Ksaver 

Meško z delom Mladim srcem (1911). Oba primera sodita k ilustriranim knjigam. Posebno 

mesto v razvoju slovenske slikanice zavzema delo Martin Krpan, avtorja Frana Levstika, v 

dveh podobah. Ena vsebuje ilustracije Hinka Smrekarja (1917), druga pa ilustracije Toneta 

Kralja (1954). Ključno vlogo pri razvoju slikanic je po drugi svetovni vojni odigrala založba 

Mladinska knjiga, ki je bila ustanovljena leta 1945 za izdajanje kakovostne mladinske literature 

(Haramija in Batič, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenske slikanice je že leta 1965 v svoji knjigi Die Welt im Bilderbuch (Svet v slikanici) 

visoko ocenila in postavila na ugledno mesto v evropskem slikaniškem prostoru avtorica 

Bettina Hürlimann (Kobe, 1987). 

Leta 1975 sta izšli dve novi strokovno urejeni slikaniški zbirki. Prva je Kurirčkova slikanica 

(založba Borec), druga pa je slikaniška knjižna zbirka Pelikan (založba Mladinska knjiga). 

Slednja je bila tudi prva sistematično urejena zbirka za mladino na Slovenskem. Med leti 1976 

– 1986 se na Slovenskem pojavijo nove slikaniške knjižne zbirke. Pri Mladinski knjigi se 

knjižnim zbirkam Najdihojca, Čebelica, Mala slikanica in Velike slikanice pridružijo še 

Pedenjped (1978–), Kresnice (1985–) in Levi devžej (1981–) (Kobe, 1987).  

Slika 3: Martin Krpan z Vrha z 

ilustracijami Hinka Smrekarja 

Slika 4: Martin Krpan z 

ilustracijami Toneta Kralja 
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Za prvo avtorsko slikanico v slovenskem prostoru velja slikanica Maruška Potepuška avtorja 

Marjana Amaliettija. Gre za slikanico brez besedila. Ilustrator, znani slovenski arhitekt, je z 

likovno pisavo ustvaril dramatično zgodbo o smučarskem izletu deklice Maruške na Triglav. 

Prva slikanica v zbirki Pedenjped je bila avtorska slikanica brez besedila Brundo se igra (1987) 

avtorja Marjana Mančka, do leta 1980 pa sta sledili še slikanici Brundo skače (1979) avtorja 

Marjana Mančka in Slonček gre na morje (1979) avtorice Lidije Osterc. Leta 1980 se v zbirki 

Ringaraja pojavijo prve izvirne avtorske slikanice z besedilom. Avtor Marjan Manček se je na 

Slovenskem prvi preizkusil v besedilnem in likovnem oblikovanju slikanic z naslovom Zajček 

Uh, Piščanček Pik, Mucek Mijav in Kužek Vuf (Kobe, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

6. ZAHTEVNOSTNA STOPNJA SLIKANIC 

Kot zapisuje M. Kobe (1987), ima slikanica tri zahtevnostne stopnje. Na prvi stopnji je 

slikanica, ki še nima oblike knjige. Gre za harmonikasto zložljivo katonsko zgibanko, ki ji 

rečemo tudi leporello. Ta je namenjena otrokom do 2. oziroma 3. leta starosti. Lahko bi rekli, 

da gre za prehodno stopnjo med igračo in »pravo« knjigo. Njena vsebina je doživljajsko najbolj 

preprosta. Leporello ima več podstopenj: 

a) Pri prvi stopnji je leporello običajno brez besedila. Otroku se tu na celostranskih 

ilustracijah ali fotografijah prikazuje živali, rastline, predmete, pojme, igrače, vozila, 

hrano in števila iz vsakdanjega življenja. Leporello otroku vse to prikazuje zelo nazorno, 

zato otrok, ki si tak leporello ogleduje, uživa ob poimenovanju in prepoznavanju 

predmetov, pojmov, živih bitij itn. (Kobe, 1987). Ker otrok leporello tipa in ga okuša, 

je pomembno, da je narejen tako, da se otrok ne poškoduje (Frelih, 2009).  

b) Druga stopnja leporella že vsebuje krajša besedila, ki največkrat pojasnjujejo slike. Tu 

so upodobljeni različni predmeti in pojmi ter vsakdanji dogodki, ki jih je deležen otrok 

Slika 5: Prva slovenska 

avtorska slikanica brez 

besedila Maruška potepuška 
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sam (umivanje, oblačenje, igranje, igra v letnih časih, praznovanje rojstnega dneva…). 

Za otroka je takšna slikanica zanimiva predvsem zato, ker ga spodbuja k prepoznavanju, 

poimenovanju in pomnjenju. Otrok slikanice zavzeto doživlja s tem, ko se primerja z 

otroki na sliki, saj v njih prepozna svoj vsakdan (Kobe, 1987).  

c) Tretja stopnja leporella otroka med 2. in 3. letom starosti uvaja v svet prave besedne 

umetnosti. Otrok se začne seznanjati s svetom ljudske in umetne otroške poezije. Gre 

za leporello s kratkimi ljudskimi in umetnimi otroškimi pesmimi, ki jih ponazarjajo tudi 

ilustracije. Otrokovo ugodje ob takšni slikanici je predvsem zaradi rim, ritma in zvočne 

barvitosti besed, saj se tu igra z besedami in verzi (Kobe, 1987). 

Druga zahhtevnostna stopnja slikanice je t. i. »prava« knjiga, ki jo otrok spoznava hkrati z 

leporellom, torej okrog 2. oziroma 3. leta starosti.  Ta »prava« knjiga ima trpežne trde kartonske 

liste. Po likovno-besedni vsebini se »prava« knjiga pokriva z drugo in tretjo stopnjo leporella, 

a že pomeni višjo stopnjo slikaniške zvrsti knjige. Gre torej za stopnjo, ki otroku od 3. in 4. leta 

naprej odpre svet slikanice kot prave knjige s tankimi listi. Slednja slikanica je tretja 

zahtevnostna stopnja slikanice. Slikanica kot prava knjiga s tankimi listi je že doživljajsko 

zahtevna (Kobe, 1987). 

Slikanice so prilagojene psihofizičnemu razvoju otrok, ki si sledijo v treh zahtevnostnih 

stopnjah. Prva je leporello, kjer še ne gre za obliko knjige. Sledi slikanica, ki že ima obliko 

knjige, a so listi iz debelega kartona in na koncu sledi prava knjiga s tankimi listi. S slednjo 

otrok tudi stopi v območje literarne in likovne umetnosti. V ta svet pa lahko otroka povabi en 

sam avtor z avtorsko slikanico ali pa dva enakovredna avtorja, in sicer pisec besedila in 

ilustrator (Kobe, 2004).  

7. TIPI SLIKANIC 

Slikanica ni le vsota likovnega in tekstovnega, ampak gre za mnogo več. Slika in beseda namreč 

nista v nobeni drugi zvrsti tako neločljivo povezani, saj tu skupaj predstavljata estetsko 

sporočilo. Prepletenost likovnega in besedilnega dela v celoto je pri slikanicah glavna naloga, 

na katero morajo biti pozorni ustvarjalci te zvrsti (Kobe, 1987). 

7.1. Slikanica glede na ustvarjalni postopek 

Glede na ustvarjalni postopek M. Kobe (1987) razlikuje več tipov slikanice, in sicer: avtorsko 

slikanico, tip slikanice, v kateri sta soavtorja stalna ustvarjalna sodelavca, in tip slikanice, v 

kateri soavtorja nista stalna sodelavca.  
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Avtorska slikanica 

Je slikanica, kjer je ustvarjalec besedila in ilustracij samo eden.  

 

 

 

 

 

 

 

Tip slikanice, kjer sta soavtorja stalni ustvarjalni tim 

Tu lahko soavtorja hkrati soustvarjata besedilno in likovno podobo slikanice, in sicer tako, da 

se spodbujata z idejami in slikanica nastaja po skupnem konceptu. V drugem primeru se 

slikanica lahko ustvarja tako, da ilustrator dobi že v celoti napisano besedilo in mu nato ustvari 

likovno podobo v sodelovanju z avtorjem. Lahko pa je ilustrator slikanice stalni, a je povsem 

samostojen pri ilustriranju besedil istega avtorja (Kobe, 1987).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Avtorska slikanica 

Lile Prap – Male Živali 

Slika 7: Primer slikanice, kjer sta 

soavtorja stalna ustvarjalna sodelavca: 

Kajetan Kovič in Jelka Reichman – 

Maček Muri 
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Tip slikanice, kjer soavtorja nista stalni ustvarjalni tim 

Tu je lahko besedilo primarno in gre nato v oblikovalni postopek k ilustratorju, lahko pa je 

likovni delež primaren in gre nato v ustvarjalni postopek k piscu besedila (Kobe, 1987).  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.Slikanica glede na izbor besedila 

Leposlovna slikanica 

Leposlovna slikanica je knjiga, v kateri lahko zaživijo vse literarne vrste in zvrsti, torej poezija, 

proza in dramatika. V predšolskem obdobju so besedila v takšnih slikanicah preprosta, jasna in 

razumljiva. Za predšolsko obdobje so pomembne pripovedne slikanice. V njih zaživijo različne 

oblike pripovedništva: pravljice, zgodbe, bajke, basni, klasične in sodobne pravljice itn. Takšna 

slikanica je najprimernejša za glasno branje ali pripovedovanje ob knjigi, omogoča pa tudi 

zgodnje socialno učenje (Mlakar, 2009).  

Poučna slikanica 

Gre za slikanico s preprostim ali zahtevnim poljudnoznanstvenim besedilom z različnih 

področij. Najštevilčnejša skupina poučnih slikanic so slikanice, ki želijo otroku približati 

naravoslovje (narava, vesolje, živali, rastline, človeško telo…). Pomembne so tudi 

družboslovne teme, ki v ospredje postavljajo probleme v družini in širšem okolju, in sicer 

ločitev, brezposelnost, bolezni itn. (Mlakar, 2009). 

 

 

Slika 8: Primer slikanice, kjer soavtorja 

nista stalna ustvarjalna sodelavca: 

Saša Vegri in Kostja Gatnik - Jure Kvak 

Kvak 



Univerza v Ljubljani                                                                                            Urška Vidmar; 

Pedagoška fakulteta                                                                                         diplomska naloga 
 

12 
 

Poučno-leposlovna slikanica 

O poučno-leposlovnih slikanicah govorimo, kadar je meja med leposlovno in stvarno literaturo 

zabrisana. Besedilo v takšni slikanici je sicer leposlovno, a ob njem teče poučno besedilo. 

Informacije in razlage so običajno zbrane na koncu knjige kot kazalo, slovarček, recept, načrt, 

zemljevid… Namen takšne slikanice je, da otroku s pomočjo leposlovja približa strokovno 

področje (Mlakar, 2009). 

7.3. Slikanica glede na delež ilustracij in besedila  

V slikanicah je pomemben delež ilustracij, zato gre za vmesno stopnjo med stripom, kjer so 

pomembnejši likovni elementi, in ilustrirano knjigo, kjer je pomembnejše besedilo. Glede na 

delež ilustracij in besedila lahko prikažemo razmerje takole:  

Slikanica brez besedila 

Slikanica brez besedila vsebuje naslov, vsi drugi elementi pa so izraženi z likovno-oblikovnimi 

elementi. Gre za skrajno obliko slikanice, saj je tu zgodba prikazana zgolj s pomočjo ilustracij. 

Bralec mora pri tem aktivno sodelovati, saj s tem ustvarja pomen (Haramija in Batič, 2013).  

Strip  

Gre za zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo. Prisoten je dialog med liki, uporabljena pa so 

posebna izrazna sredstva (oblački, znaki…) (Haramija in Batič, 2013). 

Slikanica  

Vsebuje manj kot polovico besedila, največ 1800 besed. Ilustracija in besedilo sta povezana in 

sta oblikovana v zgodbo. Glede na funkcijo ločimo leposlovne in informativne slikanice. 

Informativno slikanico ponudimo otroku takrat, ko želimo doseči točno določen namen. Tu gre 

za učenje in spoznavanje resničnosti. Leposlovna slikanica ima pomembnejšo vlogo na nivoju 

fenomenologije, bistva umetnosti (Haramija in Batič, 2013).  

Ilustrirana knjiga  

Vsebuje več kot polovico besedila, ki po dolžni ni omejeno. Ilustrirani so le posamezni prizori 

in ne cela zgodba. Ilustrirane knjige imajo dve samostojni celoti, in sicer besedilo in ilustracijo. 

Tako besedilo kot ilustracija sta zaključena enota, ki lahko funkcionira povsem samostojno. Pri 

ilustrirani knjigi je več kot polovica besedila, besedilo je prevladujoči del knjige. Ilustracije tu 

ne tvorijo zgodbe, ampak le osvetljujejo posamezne prizore. Ilustracija je le vizualna 
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predstavitev segmenta zgodbe. Minimalna dolžina ilustrirane knjige je 49 strani. Ilustrirane 

knjige so v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju primerne za branje v nadaljevanju 

(Haramija in Batič, 2013). 

7.4. Slikanica glede na odnos med besedilom in ilustracijo 

Slikanice razdelimo na tri osnovne kategorije. V prvo kategorijo sodijo tiste, kjer prevladuje 

simetrični odnos med verbalnim delom in ilustracijo. Tu imata besedilo in slika enako 

sporočilo. V drugo kategorijo sodijo tiste, kjer je odnos med besedilom in ilustracijo 

komplementaren. Tu slika dopolnjuje besedilo ali obratno. V tretjo kategorijo pa sodijo tiste, 

kjer je odnos med besedilom in ilustracijo stopnjevan. Tu ilustracija nadgradi besedilo oziroma 

obratno (Nikolajeva, 2003).  

Interakcija med besedilom in ilustracijo v slikanici nam ponuja vrsto možnosti. Prizorišče v 

slikanici je lahko podano z besedami, ilustracijami ali pa z obojim. Besede prostor tu le 

opisujejo, ilustracije pa ga dejansko tudi kažejo, kar je seveda bolj učinkovito. Ilustracije 

namreč omogočajo veliko več svobodne interpretacije (Nikolajeva, 2003).  

7.5. Slikanica glede na razporeditev besedila in ilustracij 

Slikanice se razlikujejo po razporeditvi besedila in ilustracij. Glede na urejenost besedilnega in 

likovnega deleža slikanico razdelimo na tri tipe. Prvi tip slikanice je klasična slikanica, pri 

kateri gre za klasično knjižno ilustracijo. Vsaka ilustracija v knjigi je samostojna slika. Gre za 

izmenjavanje celostranskega besedila in celostranske ilustracije. Pri naslednjem tipu slikanice 

se ilustracija »razlije« čez obe strani, tudi čez besedilo. Pri tretjem tipu je besedilo vključeno v 

samo ilustracijo. Gre za ilustracijo stripovskega tipa (Frelih, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Primer klasične 

slikanice: H. C. Andersen - 

Grdi raček z ilustracijami 

Marlenke Stupica 

Slika 9: Primer slikanice, kjer se 

ilustracije "razlijejo" čez rob: Anja 

Štefan - Iščemo hišico z ilustracijami 

Ančke Gošnik Godec 
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7.6. Slikanica glede na vlogo bralca  

Kot zapisuje I. Mlakar (2009), ima bralec pri doživljanju slikanice bolj ali manj dejavno vlogo. 

Kako bo nekdo slikanico doživel, je odvisno od življenjskih izkušenj, znanja in zrelosti ter 

interesov in potreb. Glede na to lahko slikanice razdelimo po naslednjih tipih: 

Pripovedna slikanica 

Takšna slikanica otroku ponuja zaključeno in zaokroženo zgodbo besednega ter likovnega 

ustvarjalca. Gre torej za likovno-tekstovno celoto. Sem spadajo številne klasične in sodobne 

umetne in ljudske pravljice v slikaniški izvedbi. Pripovedna slikanica je namenjena poslušanju 

in doživljanju slikaniškega materiala (Mlakar, 2009). 

Spodbujevalna slikanica 

Saksida (1999) to vrsto slikanice poimenuje z izrazom aktivizirajoča slikanica, saj gre za tip 

besedila, ki otroka vabi in spodbuja k domišljijski igri.  

Gre za odprt likovno-tekstovni izdelek. Tu slikanica bralca vabi in spodbuja, da v estetski igri 

s knjigo in lastno domišljijo soustvarja končno podobo slikanice. Spodbujevalna slikanica je 

podobna pripovedni slikanici, le da ima ta drugačno funkcijo, saj omogoča igro in prvo učenje 

s knjigo in ob knjigi. Sem spadajo tudi: leporello, kartonke, izrezanke, taktilne knjige, 

tridimenzionalne knjige, knjige iz različnih materialov ipd. Njihov namen je, da vzpodbudijo 

otroka, da preko igre spoznava sebe in svet, mimogrede pa se nauči še novih pojmov. Prebrano 

se ob spodbujevalni slikanici še poglobi, saj se lahko izraža likovno, gibalno, dramatsko ali 

kako drugače (Mlakar, 2009). Pobarvanka je najpreprostejša slikanica, ki jo sooblikuje otrok 

(Saksida, 1999). 

Naslovniško odprta slikanica 

Gre za poseben podtip slikanice, ki je primeren za vse starosti. Sem sodijo slikaniško obdelana 

klasična dela, ki niso namenjena izključno otrokom oziroma so sporočilno zahtevnejše 

slikanice. Sporočilnost zahtevnejše slikanice je mogoče razumeti na dva načina – dobesedno 

ali konkretno, kot jo dojame otrok, in preneseno ali simbolično, kot jo razume odrasli (Mlakar, 

2009).  

Slikanica za bralce začetnike in oklevajoče bralce (bralce z odporom do branja) 

Za bralce začetnike so primerne igralne knjige, slikopisi ter slikanice z malo besedila in velikimi 

črkami. Takšne slikanice so jezikovno manj zahtevne (Mlakar, 2009).  
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Slikanica za otroke s posebnimi potrebami 

Za otroke s posebnimi potrebami se priporočajo običajne slikanice, ki predstavljajo svet okrog 

nas, družbo, ljudi, čustva. Primerne so slikanice brez besedila, otroške pesmi, tipanke, običajne 

slikanice z besedilom v standardnem tisku ali Braillovi pisavi, zvočne knjige z zvočnimi 

ilustracijami in lahko berljive knjige (Mlakar, 2009). 

Tujejezična slikanica 

Najenostavnejše slikanice, kartonke in igralne knjige lahko otrokom pomagajo pri zgodnjem 

učenju tujega jezika (Mlakar, 2009). 

7.7. Slikanica glede na vsebino in tematiko 

Iracionalna ali neresnična proza 

Značilna je za kratko sodobno pravljico in fantastično pripoved. Tu se realni in fantastični svet 

prepletata ali soobstajata vzporedno drug ob drugem. Ta pripoved ni izkustveno preverljiva, 

kraj in čas nista realna, osebe in predmeti pa so pogosto izmišljeni (Mlakar, 2009).  

Resnična ali racionalna proza 

Pri resnični prozi gre za družbeno stvarnost, resnično življenje, sodoben čas in okolje, otrokov 

izkustveni svet. Prikazane so vsakdanje dejavnosti kot na primer družina, življenje v vrtcu, šoli, 

prijateljstvo, igra, ljubezen itn. (Mlakar, 2009).  

8. LITERARNE PRVINE V SLIKANICI 

Tematologija v slikanici se najpogosteje navezuje na like, situacije, prostor, čas, predmete in 

živali, ki jih otrok pozna. Tema v slikanici je pogosto le ena in je običajno izražena že v naslovu 

(Haramija in Batič, 2013). 

Literarni liki v slikanici so lahko realistični ali fantastični. V realistični otroški književnosti je 

glavi junak star približno toliko kot bralec, medtem ko je pri fantastični otroški književnosti 

možno vse, zato so tudi liki bolj raznoliki (pojavijo se tudi personificirane živali ali predmeti) 

(Haramija in Batič, 2013). Iz besedilnega dela slikanice običajno razberemo ime, starost, 

sorodstvena razmerja in spol glavnih književnih oseb. Posebnost pri slikanicah je ta, da na 

ilustraciji lahko nastopa lik, ki v besedilnem delu sploh ni omenjen ali pa lik ni ilustriran, je pa 

omenjen v besedilnem delu. Psihološki opisi so največkrat izraženi besedno, saj je pojme, kot 
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so pogum, bistrost itn. težko izraziti z ilustracijo. Drugače je pri čustvih in razpoloženjih, saj 

npr. strah, srečo, jezo itn. lahko izrazimo z mimiko obraza (Kordigel Aberšek, 2008).  

Književni prostor je lahko realen ali fantastičen. Realen prostor je zelo konkreten, navedeni so 

lahko realni geografski prostori, ki so poimenovani ali ne. Fantastičen prostor mora biti dovolj 

podoben Zemljinem, da si ga otrok sploh lahko predstavlja (Haramija in Batič, 2013). V 

slikanici je lahko prostor integralen in je bistveni sestavni del zgodbe, saj zgodba ne bi mogla 

potekati nikjer drugje, lahko pa prostor služi le za ozdaje, saj za samo zgodbo ni pomemben. 

Dogajalni prostor v slikanici je pomemben dejavnik karakterizacije. Osebe so lako prikazane 

vedno znotraj ali vedno zunaj prostora. Prostor je tudi bistveni del književnega dogajanja, saj 

dramatične spremembe okolja lahko spodbujajo različna pričakovanja (Kordigel Aberšek, 

2008).  

Književni čas je zelo odvisen od književne vrste. Čas mora biti logičen, nizanje dogodkov pa 

sintetično (Haramija in Batič, 2013). Čas se likovno zelo težko nakaže. V ilustraciji je tako čas 

pogosto prikazan s pomočjo ur, koledarjev, sončnega vzhoda in zahoda, letnih časov ipd. Gre 

za neko zaporedje prizorov. Čas je običajno natančnjeje pojasnjen v samem besedilu slikanice 

(Kordigel Aberšek, 2008).  

Pripovedovanje je bistveno povezano s časom in dogajanjem. V otroški književnosti je 

prvoosebni pripovedovalec omejen z izkušnjo jezika, s snovjo, z motivi in s temami. 

Tretjeosebni pripovedovalec je lahko odrasli (Haramija in Batič, 2013).  

9. POMEN SLIKANICE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

»Slikanica odpira vrata v svet odraslih in v svet otrok. Je tisti prijazni del našega vsakdana, ki 

nas vrača v naše otroštvo in kaže pot v prihodnost nam, odraslim, in skupaj z nami našim 

otrokom« (Dolinšek, 2004, str. 57).  

Slikanica ima posebno mesto tako v življenju otroka kot tudi odraslega. Osnova vsake 

komunikacije je dialog, pri tem pa nam pomaga tudi slikanica. Med otrokom in slikanico lahko 

opazimo interakcijo. Otrok raziskuje slikanico kot predmet in opazuje ilustracije. Otrok na 

ilustraciji ne prepoznava le oblike, ampak tudi odnose med predmeti in ljudmi na ilustraciji, le-

te pa povezuje z vsakdanjimi izkušnjami. V interakcijo med otrokom in slikanico vstopi tudi 

odrasli. Pride do dinamičnega procesa med otrokom, odraslim in slikanico (Dolinšek, 2004). 

Če se v slikanici pojavi zgodba iz vsakdanjega življenja, otrok lahko ugotavlja podobnosti in 

razlike. Slikanica ponuja veliko zabave in estetskega užitka, odpira pa tudi mnogo vprašanj in 
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tem za pogovor z otrokom (Matko Lukan, 2009). Na tem mestu lahko poudarimo t. i. branje v 

dialogu, kjer gre za interakcijo med odraslim in otrokom. Če se tudi odrasli vživijo v zgodbo in 

to pokažejo otroku, ustvarjajo medsebojni dialog. Slikanica omogoča udeleženost odraslega in 

otroka na čustvenem, ustvarjalnem, kognitivnem in socialnem nivoju (Dolinšek, 2004). Kot 

zapisuje L. Prap (2004), je slikanica prvo umetniško delo, s katerim se srečajo najmlajši in so 

ga dejansko tudi sposobni razumeti. Je pripomoček za starše, saj preko slikanice vzpostavljajo 

komunikacijo s svojimi otroki.  

Slikanica nam omogoča nove aktivnosti, vabi odrasle in otroke, da jo gledajo in berejo. 

Slikanica širi otrokovo svobodo in v odraslem prebuja ustvarjalnega notranjega otroka, saj 

omogoča vedno nove možnosti gledanja, branja, igre in ustvarjanja. Slikanice so nujni del 

otrokovega okolja, saj nam omogočajo ustvarjanje ustreznih interakcij in so nam v pomoč pri 

vzgoji v vrtcu in doma (Dolinšek, 2004). 

Obdobje od 4. do 7. leta starosti poimenujemo »pravljična doba«. V tem obdobju otroci v 

pravljice živo verjamejo. Na ta način njihova domišljija dobiva spodbude za razvoj. Je pa nujno, 

da otroke vedno znova spodbujamo in pritegnemo k ogledu slikanice, saj imajo kratkotrajno 

pozornost za le eno stvar in hitro prehajajo k drugi (Majhen, 2004). 

10. ILUSTRACIJA V SLIKANICI 

Ilustracija je sestavni del slikanice, ki jo otrok sprejema brez posrednika, saj jo zmore »prebrati« 

sam (Haramija in Batič, 2013). Ilustracija ima dvojen pomen. Na eni strani gre za upodabljanje 

zapisanega in za spodbujanje domišljije ter ustvarjalnosti, na drugi strani pa likovno vzgaja 

posameznike, da poleg besedila, znajo prebrati tudi ilustracijo (Mlakar, 2009). Za predšolske 

otroke so slikanice zelo primerne, saj otrok besedilo doživlja v povezavi z ilustracijami. 

Ilustracije so v slikanici enako pomembne kot besedilo. Če so dovolj bogate in podrobne, 

spodbujajo pogovor in otrok ob njih lahko sam pripoveduje zgodbo (Matko Lukan, 2009). 

Ilustracija na naslovnici napoveduje vsebino, v sami slikanici pa spremlja in dopolnjuje 

vsebino. Dobra ilustracija je tista, ki pritegne otroka in mu vzbudi zanimanje za knjigo (Knaflič, 

2012). Ilustracija, ki je namenjena otrokom, ima globok ideološki in vzgojni namen. Otroci 

potrebujejo kombinacijo besedila in slike, saj na ta način lahko razvozlajo besedilo in odkrivajo 

čarobno likovno plat zgodbe (Rudolf, 2004). Ilustracija je v slikanici dodaten, enakovreden ali 

prevladujoč del knjižne celote. Za otroka, ki še ne zna brati, je ilustracija tista, ki ga pritegne, 

da seže po knjigi, jo začne listati in si jo ogledovati. Ilustracija pri slikanici odigra svojo prvo 

vlogo – je enkratno motivacijsko sredstvo za to, da otrok pokaže zanimanje za knjigo (Zupančič, 
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2012). Dobra ilustracija je ilustracija, ki spodbuja otrokovo domišljijo in prispeva k vzdušju 

pripovedi oz. zgodbe. Z besedilom si deli vlogo pripovedovalke zgodbe. Ilustracije imajo 

funkcijo razlaganja, dopolnjevanja, nadgrajevanja in interpretiranja v skladu z našo predstavo 

ali pa popolnoma drugače (Sokolov, 2011).  

Ilustracija je ključnega pomena za tiste bralce, ki šele vstopajo v svet branja. Branje od bralca, 

ki šele vstopa v svet branja, zahteva miselni napor. Ilustracija je tista, ki bralcu začetniku ponudi 

oddih od miselnih naporov, ima pa tudi enega izmed pomembni poslanstev, in to je, da spodbuja 

otrokovo ustvarjalno domišljijo, saj si otrok lahko neko ilustracijo interpretira po svoje. V 

primerjavi z besedilom lahko slika zelo nazorno in izrazno prikaže čustva, občutke in 

razpoloženje. Besedilo in ilustracija na koncu tvorita neločljivo celoto (Sokolov, 2011).  

11. AVTORSKA SLIKANICA 

Pri avtorski slikanici je ilustrator hkrati tudi pisec besedila (Saksida, 1999). Avtor in ilustrator 

je torej isti. Avtorska slikanica omogoča največ pogojev za nastanek pristne slikanice, saj en 

sam avtor najbolje ve, kdaj bo uporabil likovno in kdaj tekstovno pisavo, kakšen likovni izraz 

bo uporabil, kdaj bosta likovni in tekstovni del hkratna in kdaj se bosta izmenjavala v skupnem 

sporočilu (Kobe, 1987). Razlikujemo dva podtipa avtorske slikanice, in sicer avtorska slikanica 

brez besedila in avtorska slikanica z besedilom (Saksida, 1999). Avtorska slikanica omogoča 

popolno svobodo. Tu lahko prilagajaš like tekstu ali obratno. Je pa res, da si pri celotni izdelavi 

slikanice odvisen od samega sebe, saj ti nihče ne bo pomagal z besedili ali ilustracijami. Pri 

soavtorski slikanici si lahko pisatelj predstavlja določen motiv, ki ga mora ilustrator nato 

narisati. Ilustrira se torej napisane predloge, sam pa si izbiraš stil in način risanja. Lahko pa gre 

za slikanico, kjer si ilustrator najprej zamisli celotno vizualno plat slikanice, pisatelj pa zatem 

napiše besedilo (L. Prap, 2004). 

Če torej povzamem, katere so bistvene razlike med avtorsko in soavtorsko slikanico, lahko 

ugotovimo, da je prva razlika ta, da je pri avtorski slikanici pisec besedila in ilustrator isti, 

medtem ko je pri soavtorski slikanici pisec besedila ena oseba, ilustrator pa druga. To, da je 

pisec bededila in avtor isti, omogoča večjo svobodo pri ustvarjanju slikanice. Pri avtorski 

slikanici ima pisec večjo svobodo, saj sam tudi ilustrira zgodbo in tako najbolje ve, kaj želi in 

kako.  
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11.1. Slovenske avtorske slikanice 

Vse slikanice, ki jih bom v nadaljevanju na kratko opisala, glede na ustvarjalni postopek 

uvrščamo v skupino avtorskih slikanic, saj je ustvarjalec besedila in ilustracij le ena oseba.  

Marlenka Stupica: Čudežno drevo (1995) 

K čudežnemu drevesu pridejo ptič kraljič, žabja kraljična, polh, 

veverica, koza in fantič. Nobena izmed živali ne dobi odgovora na 

vprašanje:  »Zakaj si ti čudežno drevo?« Ko enako vprašanje 

drevesu zastavi fantič, ta začne cveteti in tako fant dobi odgovor, 

zakaj je drevo čudežno. Kot zapisuje M. Avguštin (2004), je 

Marlenka Stupica v slikanici Čudežno drevo dosegla pravljičnost s 

pomočjo barvnega moduliranja drevesa in živih bitij na njem. 

Ilustracije in besedilo se tesno povezujejo z naravo in otroškim 

dojemanjem sveta.  

Glede na izbor besedila se slikanica Čudežno drevo uvršča med 

leposlovne slikanice. Glede na delež ilustracij in besedila jo 

uvrščamo med slikanice, saj vsebuje manj kot polovico besedila, besedilo in ilustracija pa sta 

povezana in tvorita celoto oziroma pripovedujeta zgodbo. Med ilustracijo in besedilom je 

simetrični odnos, saj imata besedilo in ilustracija enako sporočilo. Glede na razporeditev 

besedila in ilustracij gre za klasično slikanico, saj gre za izmenjavanje celostranskega besedila 

in celostranske ilustracije. Glede na vlogo bralca gre za pripovedno slikanico, saj ima 

zaokroženo zgodbo besedilnega in likovnega dela. Glede na vsebino slikanico uvrščamo med 

iracionalno oziroma neresnično prozo.  

Marjan Manček: Piščanček Pik, Kužek Vuf, Zajček Uh, Mucek Mjav 

Piščanček Pik se nekega jutra izvali iz jajca in išče svojo mamo. Na poti se sreča s strahom, 

jezo in žalostjo, za katere ugotovi, da ne želi, da so njegova mama. Nato sreča veselje. Pik 

ugotovi, da želi veselo mamo. Veselje se zasmeje, to pa sliši mama koklja, ki že vse jutro išče 

piščančka Pika. Ko ga najde, skupaj z veseljem odidejo na zajtrk. 

Zajček Uh je avtorska slikanica. Govori o zajčku, ki praznuje rojstni dan. Mama je spekla veliko 

čokoladno torto, on pa je povabil prijatelje. Najprej je prišel piščanček Pik, ki mu je za darilo 

prinesel koruzni storž. Zatem je prišel mucek Mjav. Prinesel mu je klobčič volne. Nazadnje je 

prišel kužek Vuf, ki pa je prinesel navadno kost. Zajček Uh je bil žalosten, saj si takšnih daril 

Slika 11: Avtorska 

slikanica Marlenke Stupica 

z naslovom Čudežno drevo 
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ni želel. Mama je zatem razrezala torto. Zajček Uh je dobil največji kos s štiriperesno deteljico, 

ki si jo je želel. Ko so se prijatelji najedli torte, so odšli na travnik. Tam se je piščanček Pik 

igral s koruznim storžem, mucek Mjav s klobčičem volne, kužek Vuf pa je lizal kost. In kaj je 

delal zajček Uh? Vohljal je štiriperesno deteljico. 

Mucek Mjav je avtorska slikanica. Govori o mucku, ki se rad umiva. Umiva se zjutraj in v vseh 

letnih časih – spomladi, poleti, jeseni in pozimi. Spomladi se umije z jutranjo roso, poleti skoči 

v morje, jeseni se umije pod deževnim oblakom, pozimi pa se povalja v belem snegu. Umiva 

se, ker ve, da je voda dobra za rast. Ko bo minila pomlad, poletje, jesen in zima, ne bo več 

mucek Mjav, ampak muc Mjav. 

Kužek Vuf je slikanica, ki govori o Kužku Vufu. Ta hiti k bratrancu Dingu, da bi se skupaj 

igrala. Do tja je pot dolga. Na poti sreča marjetico, regratovo lučko, črva, čebelico in kamen. 

Vsi ga ogovorijo in ga povabijo v svojo družbo, a se Vufu tako mudi, da reče, da nima časa. Ko 

pride do vrat, kjer stanuje Dingo, mu odpre vratar Jaka. Reče mu, naj pride kdaj drugič, saj je 

Dingo na kosilu. Kužek Vuf se zato vrne domov.  

Vse tri slikanice so leposlovne slikanice. Glede na delež ilustracij in besedila jih uvrščamo med 

slikanice, saj sta besedilo in ilustracija povezana v celoto. Med besedilom in ilustracijo opazimo 

simetrični odnos, saj imata enako sporočilo. Glede na razporeditev besedila in ilustracij lahko 

rečemo, da se ilustracija »razlije« čez rob, saj stran v slikanicah vsebuje tako ilustracije kot 

besedilo. Gre za pripovedne slikanice, saj imajo zaokroženo zgodbo besedilnega in likovnega 

dela.  Slikanice glede na vsebino in tematiko uvrščamo med iracionalno oziroma neresnično 

prozo. 

 

       

 

 

 

Slika 12: Avtorske slikanice Marjana Mančka - Piščanček Pik, Kužek Vuf, Zajček Uh in Mucek Mjav 
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Andreja Peklar: Fant z rdečo kapico (2005) 

V slikanici je na začetku najprej opisano ljudstvo, ki je nekoč živelo na ozemlju. Deset modrih 

mož z vladarjem na čelu je sprejemalo pomembne odločitve. Ljudje so bili veseli, a žalostil jih 

je zlatorogi jelen, ki se je potikal po deželi in jim teptal žito ter smukal grmičke. Modri možje 

so se zato odločili, da je jelena potrebno ujeti. Tisti, ki bi ga ujel, pa bi v dar dobil čudežno 

posodo situlo, ki so jo izdelovali umetniki. Na skrivaj je na lov odšel tudi deček z rdečo kapico. 

Nekega dne je našel jelena, nameril lok, a ga ni sprožil. Njegovo rogovje se je namreč lepo 

bleščalo. Fant je jelena vprašal, zakaj uničuje pridelke. Odgovoril je, da se maščuje lovcem, ki 

so mu vzeli družino. Deček in zlatorog sta se dogovorila, 

da deček zlatoroga pusti živeti, on pa pozabi na 

maščevanje. 

Slikanica Fant z rdečo kapico ima simetrični odnos med 

besedilom in ilustracijo. Ilustracija in besedilo se pojavita 

na vsaki strani. Gre za pripovedno slikanico, ki ima 

zaključeno in zaokroženo zgodbo besedilnega ter 

likovnega dela.  

 

Živa Viviana Doria: Pripovedka o morski deklici (2010) 

V slikanici nastopa mala deklica Sara, ki je živela v hiši 

ob morju. Vsak večer pred spanjem ji je dedek 

pripovedoval pravljice. Sara je najraje poslušala 

pripovedko o morski deklici. Pripovedka je govorila o 

dečku Janu, ki je na obali videl čisto pravo morsko 

deklico. Sara nekega dne izgubi medvedka na obali. 

Naslednji dan ga najde in prepričana je, da je bila morska 

deklica. V slikanici lahko opazimo pravljične ilustracije 

ter začutimo domišljijo.  

 

 

Gre za leposlovno slikanico. Glede na delež ilustracij in besedila se uvršča med slikanice, saj 

vsebuje manj kot polovico besedila. Gre za simetrični odnos med ilustracijo in besedilom, saj 

Slika 13: Avtorska slikanica Andreje 

Peklar z naslovom Fant z rdečo kapico 

Slika 14: Avtorska slikanica Žive 

Viviane Doria z naslovom Pripovedka 

o morski deklici 
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imata enako sporočilo. Glede na odnos med besedilom in ilustracijo slikanico uvrščamo med 

klasične slikanice, saj gre za izmenjavanje celostranske ilustracije in celostranskega besedila, 

prav tako pa se v slikanici ilustracija na štirih straneh »razlije« čez obe strani. Gre za pripovedno 

slikanico, saj gre za zaključeno in zaokroženo zgodbo besedilnega in likovnega dela. Glede na 

vsebino in tematiko gre za iracionalno oziroma neresnično prozo.  

 

Julia Doria: Dežela sneženega moža (2019) 

Dežela sneženega moža je avtorska slikanica, ki govori o pravljični ledeni deželi, nekje daleč 

na severu. Tam vladata večni led in sneg. V ledeno deželo pridejo tudi polarne živali iz krajev, 

kjer se ledeniki in sneg talijo. Prvi pride pingvin, nato bela medvedka z mladičema, pa bela 

polarna lisica in tjulen. Vse živali so si v deželi sneženega moža poiskale nov dom, snežaki pa 

so jih z veseljem sprejeli. 

Dežela sneženega moža je leposlovna slikanica. Besedilo in 

ilustracija tu tvorita zgodbo in sta povezana v celoto. Med 

besedilom in ilustracijo opazimo simetrični odnos, saj imata enako 

sporočilo. Glede na razporeditev besedila in ilustracij gre za tip 

slikanice, pri kateri se ilustracija »razlije« čez obe strani. Gre za 

pripovedno slikanico, ki tvori zaključeno in zaokroženo zgodbo 

besedilnega in likovnega dela. Gre za iracionalno oziroma 

neresnično prozo.  

 

Mojca Osojnik: Polž Vladimir gre na štop (1970)  

Polž Vladimir si želi priti na zelenjavni vrt. Kmalu ugotovi, da bo trajalo predolgo, če bo hodil 

sam, zato si je poiskal pomoč. Prevažal se je z ježem Egonom, želvo Agato, žabo Greto, 

vrabcem Borisom in z drvečim avtomobilom. Vsak izmed njih potuje na svoj način in polž 

Vladimir ugotovi, da to pač ni to. Na koncu ugotovi, da se počasi daleč pride, saj krene na pot 

čisto sam in uspe mu prilesti do zelenjavnega vrta.  

Mojca Osojnik prinaša v slovensko avtorsko slikanico novost in svežino. S tem je zbudila 

zanimanje tudi pri tujih založnikih. Slikanica Polž Vladimir gre na štop je slikovita in razigrana. 

Polževo potovanje na zelenjavni vrt je prikazano zelo domišljijsko. Polž se na poti sreča s 

številnimi zankami, a na koncu spozna, da se počasi daleč pride (Avguštin, 2004). 

Slika 15: Avtorska slikanica 

Julie Doria z naslovom 

Dežela sneženega moža 
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Slikanica je leposlovna. Glede na delež ilustracij in 

besedila se uvršča med slikanice. Odnos med besedilom in 

ilustracijo je simetričen, saj imata enako sporočilo. Glede 

na razporeditev besedila in ilustracij gre za slikanico, kjer 

se ilustracije »razlijejo« čez obe strani. Slikanica je 

pripovedna, saj gre za zaključeno in zaokroženo zgodbo 

besednega ter likovnega dela. Slikanica sodi med 

iracionalno oziroma neresnično prozo.  

 

Lila Prap: Zakaj? (2002) 

Slikanica z naslovom Zakaj? sodi med literarno-informativna besedila. Gre za slikanico, ki 

otrokom da možnost, da samostojno razvijajo besedilo. V slikanici je predstavljenih 14 živali. 

Za vsako žival je zastavljeno eno vprašanje, vezano na njeno značilnost. Za vsako vprašanje 

avtorica nato poda štiri smešne odgovore, pri vsakem vprašanju pa je na desni strani zapisana 

tudi znanstvena razlaga le-tega.  

Kot zapisuje M. Avguštin (2004), Lila Prap v slovensko avtorsko slikanico vnese novost in 

svežino in prav tako zbudi zanimanje tujih založnikov. S ploskovito obarvanimi živalmi se 

približa klinopisom, ki so kot nekakšne znakovne ponazoritve živali. V svoji govorici so jasno 

prepoznavne. Običajno so žive barve in obrobljene s črno barvo ter vključene na barvno ozadje. 

Njene ilustracije so polne humorja, besedila pa so poučna. 

Gre za poučno-leposlovno slikanico, v kateri je odnos 

med besedilom in ilustracijo simetričen, saj imata enako 

sporočilo. Ilustracija se v slikanici »razlije« čez obe 

strani. Glede na vlogo bralca gre za pripovedno 

slikanico. Uvršča se med resnično oziroma racionalno 

prozo, saj ima razlago iz vsakdanjega življenja.  

 

 

 

 

Slika 16: Avtorska slikanica Mojce 

Osojnik z naslovom Polž Vladimir 

gre na štop 

Slika 17: Avtorska slikanica Lile Prap z 

naslovom Zakaj? 
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Marjan Amalietti: Maruška Potepuška 

Maruška Potepuška je prva slovenska slikanica brez besedila. Gre za zgodbo, ki se lahko zaplete 

in razplete na več različnih načinov, saj nima besedila, in si ob slikah sami pripovedujemo in 

zamišljamo, kaj se je zgodilo. Slikanica je primerna za otroke različnih starosti. Slikanica 

prikazuje zimsko pustolovščino živahne deklice Maruške. S smučmi se odpravi na Triglav, kjer 

je Aljažev stolp. Medtem ko se vrača domov, doživi polno presenečenj. Znajde se nad 

prepadom in si z ruto pomaga, da varno pristane. Pride tudi do krdela volkov, ki jo preganjajo. 

Ona se spači in jih prestraši. Zvečer se vrne domov, kjer jo čaka zaskrbljena mama. Ko Maruška 

zagleda mamo, plane v jok. Po večerji pa se Maruška odpravi spat.  

Maruška potepuška je leposlovna slikanica. Glede na delež ilustracij in besedila se slikanica 

uvršča med slikanice brez besedila, saj ima samo ilustracije. Vsebina oziroma tematika je 

iracionalna.  

Alenka Spacal: Kako ti je ime? (2018) 

V avtorski slikanici je glavni junak mali polž, ki še nima imena, ker je pravkar prilezel na svet. 

Pogovarja se z živalmi, ki jih srečuje, in jih prosi, da mu pomagajo izbrati ime. Polž pa ne ve, 

ali je fant ali dekle. Želi si ime, ki bi bilo primerno tako za polžje dekle kot za polžjega fanta. 

V slikanici je predstavljenih 10 črk abecede, in sicer: M, K, G, L, R, S, V, P, Ž IN H. S tem ko 

polž išče ime, se kot izjemno pomembna tema v slikanici zdi tema spolov. Kot ugotovimo, se 

ime običajno podeljuje na osnovi jasno določljivega spola. 

Slikanica Kako ti je ime? je leposlovna slikanica. Odnos med besedilom in ilustracijo je 

simetričen, saj imata enako sporočilo. Slikanico uvrščamo med 

klasične slikanice, saj gre za izmenjavanje celostranskega 

besedila in celostranske ilustracije, na zadnjih dveh straneh pa 

lahko opazimo, da se ilustracija »razlije« čez rob. Gre za 

pripovedno slikanico, ki jo uvrščamo med iracionalno oziroma 

neresnično prozo.  

 

 

 

 

Slika 18: Avtorska slikanica 

Alenke Spacal z naslovom 

Kako ti je ime? 
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Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš (1986) 

Avtorska slikanica Pekarna Mišmaš govori o peku Mišmašu, ki peče zelo dober kruh. Zaradi 

tega kruha je zelo priljubljen med prebivalci. Da pride do tako dobrega kruha, pa ima posebno 

skrivnost. V njegovi kleti se vsako noč zgodi čarovnija. Kruh mu namreč pomagajo peči miši, 

ki se vsako noč spremenijo v male ljudi, saj so začarano ljudstvo. To dogajanje ni všeč 

Mišmaševi dostavljalki moke Jedrt in peku iz Kurje vasi. Ta Jedrt podari kljuko, s katero neke 

noči vdre v Mišmaševo hišo, kjer odkrije njegovo skrivnost. Naslednji dan ga izda in Mišmaš 

odide iz vasi. Slikanica se konča skrivnostno, saj pisateljica ne pove točno, kje se pek Mišmaš 

sedaj nahaja.  

Pekarna Mišmaš je leposlovna slikanica. Odnos med 

besedilom in ilustracijo je tu komplementaren. Ilustracija 

dopolnjuje besedilo. Gre za klasično slikanico. Opazimo, da 

gre za izmenjavanje celostranskega besedila in celostranske 

ilustracije. Slikanica je pripovedna, saj tvori zaključeno in 

zaokroženo zgodbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Avtorska slikanica 

Svetlane Makarovič z naslovom 

Pekarna Mišmaš 
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12. AVTORICA LAUREN CHILD IN NJENO DELO 

12.1. Rojstvo in šolanje 

Lauren Child (rojena kot Helen Child) je angleška avtorica in ilustratorka. Rodila se je 29. 

novembra 1965 v Marlboroughu, kjer je tudi odraščala. Njen oče je bil vodja oddelka za 

umetnost na univerzi v Marlboroughu, njena mama pa je poučevala v osnovni šoli. Helen je 

srednji otrok, ima še dve sestri – mlajšo in starejšo. Kasneje je spremenila svoje ime v Lauren. 

Obiskovala je šolo Svetega Janeza (St. John´s School), od 16. leta dalje pa je obiskovala 

univerzo v Marlboroughu. Študirala je umetnost na Manchester Polytechnic univerzi in na 

londonski umetniški šoli (London Art School). Po končanem šolanju je opravljala različna dela. 

Bila pa je tudi pomočnica Damiena Hirsta. Kasneje je ustanovila 

lastno podjetje Chandeliers for the People, v katerem so 

izdelovali senčnike za namizne luči. Poznana je po knjižnih 

serijah, in sicer po slikanici Čarli in Lola, seriji Clarice Bean in 

po seriji Ruby Redfort (O`Reilly, 2019).  

 

 

 

 

12.2. Začetki ustvarjanja 

Leta 1999 je objavila dve slikanici, in sicer I Want a Pet! in Clarice Bean, That`s Me. Slednja 

je bila uvrščena v ožji izbor za nagrado Nestlé Smarties Book. Leta 2000 je osvojila medaljo 

Kate Greenaway za slikanico z naslovom Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila, v kateri 

nastopata Čarli in Lola. Drugo nagrado je osvojila leta 2002 za knjigo That Pesky Rat. Istega 

leta je napisala svoj prvi otroški roman Utterly Me, Clarice Bean. Njena druga knjiga iz te 

serije, Clarice Bean Spells Trouble, je bila leta 2005 uvrščena v ožji izbor za britansko knjigo 

za otroke (O`Reilly, 2019). 

 

 

 

Slika 20: Fotografija avtorice 

Lauren Child 
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12.3. Dela Lauren Child 

Kot pisateljica in ilustatorka je napisala in ilustrirala naslednja dela:  

- Clarice Bean, That's Me (1999) – prva v seriji slikanic Clarice Bean, 

- I Want a Pet! (1999), 

- Beware of the Storybook Wolves (2000), 

- My Uncle is a Hunkle Says Clarice Bean (2000) – Clarice Bean, 

- My Dream Bed (2001), 

- What Planet Are You From Clarice Bean? (2001) – Clarice Bean, 

- That Pesky Rat (2002), 

- Utterly me, Clarice Bean (2002) – prvi roman o Clarice Bean, 

- Who's Afraid of the Big Bad Book? (2002), 

- Clarice Bean Spells Trouble (2004) – roman o Clarice Bean,  

- Hubert Horatio Bartle Bobton – Trent (2004), 

- Bat Cat (2005), 

- The Princess and the Pea (2005) –  posodobljena pravljica Hansa Christiana 

Andersena iz leta 1835,  

- Clarice Bean, Don't Look Now (2006) – novela o Clarice Bean, 

- The New Small Person (2014) in 

- The New Small Person (2015) (O`Reilly, 2019). 

Kot pisateljica je napisala naslednja dela: 

- Ruby Redfort, Look Into My Eyes (2011), 

- Ruby Redfort, Take Your Last Breath (2012), 

- Ruby Redfort, Hang In There Bozo (2013), 

- Ruby Redfort, Catch Your Death (2013), 

- Ruby Redfort, Feel The Fear (2014), 

- Ruby Redfort, Pick Your Poison (2015) in 

- Ruby Redfort, Blink And You Die (2016) (O`Reilly, 2019). 

 

Kot ilustratorka je ilustrirala naslednja dela: 

- Addy the Baddy (1993), 

https://en.wikipedia.org/wiki/That_Pesky_Rat
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Princess_and_the_Pea
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- Stand Up for Yourself! (1996), 

- The Complete Poetical Works of Phoebe Flood (1997), 

- Dream On, Daisy! (2001), 

- I'd Like a Little Word, Leonie (2001), 

- Just You Wait, Winona (2001), 

- What's the Matter, Maya? (2001), 

- You Must Be Joking, Jimmy! (2001), 

- You're a Disgrace, Daisy (2001), 

- Dan's Angel: A Detective's Guide to the Language of Painting (2002), 

- Pippi Longstocking (2007) – različica pravljice iz leta 1945, avtorice Astrid Lindgren 

in 

- Anne of Green Gables series (2008, 2009) (O`Reilly, 2019). 

 

Originalne knjige o Čarliju in Loli:  

- Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila – I Will Not Ever Never Eat A Tomato (2000), 

- Nisem zaspana in ne bom šla spat – I Am Not Sleepy and I Will Not Go to Bed (2001), 

- Za šolo sem absolutno še premajhna – I Am Too Absolutely Small For School (2003) 

in 

- Malce nevidna – Slightly Invisible (2010) (Child, 2012). 

 

Slikanice na osnovi televizijskih serij: 

- I've Won, No I've Won, No I've Won (2005),  

- Excuse Me, But That Is My Book (2005), 

- We Honestly Can Look After Your Dog (2005),  

- Snow Is My Favourite and My Best (2006),  

- Whoops! But It Wasn't Me! (2006),  

- My Wobbly Tooth Must Not Ever Never Fall Out (2006),  

- My School Play Sticker Book (2006), 

- My Haircut Sticker Book (2006),  

- I Absolutely Must Do Colouring: In Now (2006), 

- My Completely Best Story Collection (2006), 

- I'm Really Ever So Not Well (2007),  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pippi_Longstocking
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- This is Actually My Party (2007),  

- You Can Be My Friend (2007), 

- My Very Busy Sticker Stories (2007), 

- My Picnic Sticker Book (2007), 

- I Will Be Especially Very Careful (2008), 

- I Completely Know about Guinea Pigs (2008), 

- I Am really, really concentrating (2008), 

- Look after Your Planet (2008), 

- But I Am an Alligator (2008), 

- My Extremely Smallish Little Library (2008), 

- Say Cheese (2008), 

- I'm Just Not Keen on Spiders (2008), 

- I Can Do Anything That's Everything all on my Own (2008) in 

- You Won't Like This Present As Much As they Do (2009) (O`Reilly, 2019). 

 

12.4. Nagrade  

Lauren Child je bila imenovana za članico reda britanskega imperija (MBE) v novoletnih 

priznanjih za leto 2010.  

Nagrade, ki jih je osvojila kot pisateljica: 

- Clarice Bean, That's Me (1999) – Nestlé Smarties Book nagrada v kategoriji 6–8 let, 

- Beware of the Storybook Wolves (2000) – Nestlé Smarties Book nagrada v kategoriji 

6–8 let, 

- What Planet Are You From, Clarice Bean? (2001) – Nestlé Smarties Book nagrada, 

- What Planet Are You From, Clarice Bean? (2001) – Nestlé Smarties Book nagrada v 

kategoriji 6–8 let, 

- That Pesky Rat (2002) – Nestlé Smarties Book nagrada, 

- That Pesky Rat (2002) – Nestlé Smarties Book nagrada v kategoriji 6–8 let, 

- Clarice Bean Spells Trouble (2005) – britanska otroška knjiga leta,  

- Clarice Bean Spells Trouble (2005) – Red House Children's Book Award in 

- The New Small Person (2016) – častna nagrada Charlotte Zoltow (O`Reilly, 2019).  
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Nagrade, ki jih je osvojila kot ilustratorka: 

- Clarice Bean, That's Me (1999) – Kate Greenaway Medal,  

- I Will Not Ever Never Eat A Tomato (2000) – Kate Greenaway Medal, 

- Beware of the Storybook Wolves (2000) – Kate Greenaway Medal, 

- That Pesky Rat (2002) – Kate Greenaway Medal in  

- Who's Afraid of the Big Bad Book? (2002) – Kate Greenaway Medal (O`Reilly, 2019). 

Lauren Child je bila za obdobje 2017 – 2019 imenovana kot najboljša ilustratorka za otroke. 

Je večkrat nagrajena uspešna pisateljica in umetnica. Njene knjige so znane in priljubljene po 

vsem svetu (O`Reilly, 2019).  

 

13. AVTORSKA SLIKANICA ČARLI IN LOLA 

Čarli in Lola je serija slikanic Lauren Child. Po slikanicah so bile narejene tudi televizijske 

serije, ki so primerne za otroke med 2. in 5. letom starosti. Vsaka serija se začne z besedami 

Čarlija, ki pravi: » Imam sestrico Lolo. Majhna je in zelo smešna.« Lauren Child se je odločila, 

da upodobi samo dva otroka. Starši se nahajajo v drugi sobi oziroma so zunaj vidnega polja. To 

je naredila, ker se spominja časa, preživetega z dvema sestrama. Igranje, prerekanje in zabava 

– vse to je avtorica želela uprizoriti v zgodbi. Njeni starši so bili vedno nekje v bližini, a tako 

kot večina staršev niso imeli časa, da bi otroke ure in ure zabavali (Child, 2012). Avtorica je 

namerno želela, da bi zgodbe o Čarliju in Loli pritegnile tako odrasle kot otroke, vendar na 

različne načine. V slikanicah prikazuje nekoliko drugačno otroštvo, saj meni, da so današnji 

otroci preveč zaščiteni, preveč stimulirani in nimajo dovolj možnosti za sproščanje domišljije. 

V slikanicah zato opazimo predvsem namišljene igre ali igre na prostem. Gre za poudarjanje 

otroškega sveta, kar pomeni, da so odrasli nekje v ozadju, v sami zgodbi pa se ne pojavijo. V 

slikanicah o Čarliju in Loli je poudarek na ljubeznivem sorodstvenem odnosu med sedemletnim 

Čarlijem in njegovo sestro Lolo. Avtorica se je odločila, da bo vsaka njena zgodba o Čarliju in 

Loli osredotočena na majhne vsakodnevne probleme, ki so značilni za življenje majhnih otrok, 

pa tudi odraslih (O`Reilly, 2019). V vseh knjigah o Čarliju in Loli lahko opazimo, da dom 

zapustita le enkrat. Z izjemo enega izleta v šolo, Čarli in Lola čas preživita v stanovanju. Vsa 

ostala mesta, ki jih obiščeta, in stvari so izmišljene. Tema v slikanici je vedno preprosta, saj 

govori o majhnih in preprostih stvareh v življenju. Majhne stvari, ki se zdijo zelo velike, če si 

star sedem ali štiri (Child, 2012).  
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13.1. Od kod ideja o Čarliju in Loli 

Ko se je Lauren Child vozila na vlaku, ki je potoval 

čez Dansko, je opazila deklico. Imela je zelo svetle 

lase in koničaste oči kot škrat. Neprestano je klepetala 

s svojimi starši, ki so se zelo trudili, da bi prebrali 

svoje knjige. Čeprav ni mogla razumeti, kaj je deklica 

povedala, je bilo na njej nekaj, kar jo je očaralo. Ko 

se je vrnila s potovanja, je deklico narisala, kot se jo 

je spomnila – v majhni obleki s spodnjimi hlačami. 

Potem se je skušala domisliti zgodbe, ki bi se ujemala 

z njenim značajem. Ko je brskala po zapiskih, je našla začetek zgodbe. Bila je zgodba o dveh 

bratih – mlajši je bil zelo izbirčen pri hrani, starejši pa si je izmišljal zgodbe, da bi ga prepričal, 

da poskusi vsaj en košček. To se je nekako zdelo kot prava zgodba o mali danski deklici, ki ima 

zvestega starejšega brata. In tako se je začela zgodba o Čarliju in Loli. Dečka je poimenovala 

Čarli, ker ji je bilo to ime vedno všeč (Child, 2012). Zgodbe raziskujejo način, kako Čarli pri 

Loli uporablja njeno domišljijo in ustvarjalnost za spopadanje z vsakodnevnimi dilemami. 

Sorodstveni odnos temelji na načinu, kako si medsebojno pomagati. Odsotnost odraslih otroku 

omogoča, da krepi odnos s sorojenci. V knjigi Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila Čarli 

Lolo prepriča, da poje zelenjavo. Čarlijevo prizadevanje ni le ustvarjalno in zabavno, ampak je 

tudi dokaz o tem, da skrbi za mlajšo sestro (O`Reilly, 2019). Kot zapisuje L. Child (2012), želi 

povezati domišljijski in resnični svet Čarlija in Lole. Oba sta tako v domišljijskem kot v 

resničnem svetu oblečena enako. Tudi ko obiščeta supermarket pod morjem, sta še vedno 

oblečena v svoja oblačila in ne v potapljaško obleko.  

 

13.2.  Čarli in Lola se predstavita 

Čarli in Lola sta izmišljena otroka, ki ju je ustvarila avtorica in iluatratorka Lauren Child leta 

2000. Predstavljena sta bila v seriji slikanic in kasneje prilagojena za televizijo. Lola je 

energična in domiselna deklica, ki se zelo rada igra. Čarli pa je njen potrpežljiv in dober starejši 

brat, ki je Loli vedno pripravljen pomagati in odraščati (BBC, 2005). Čeprav nekateri mislijo, 

da je Lola glavni lik, temu ni tako. Čarlijeva domišljija je tista, ki poganja zgodbe in vse so 

povedane z njegovega vidika in z njegovim glasom. Sta kot dvojni akt in oba lika sta 

pomembna. Lola je deklica, ki je zelo radovedna (Child, 2012).  

 

Slika 21: Književna junaka Čarli in Lola 
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13.3. Ilustracije 

Ilustracija v slikanicah o Čarliju in Loli je narejena s tehniko kolaža. Lauren Child je uporabila 

veliko tekstur in vzorcev, ki so v nasprotju s preprostima risbama Čarlija in Lole. Fotografske 

podobe so praviloma prisotne, zato da poudarijo predmet. Ko Lola govori o določeni hrani, ki 

je noče jesti, je avtorica hrano fotografirala in jo vtisnila v sliko oz. ilustracijo (Child, 2012).  

Kot pravi L. Child (2012), se zdi, da imajo predmeti in stvari, ki jih ima okoli sebe, vpliv na 

njene risbe in ilustracije. Kozarec za roza mleko je bil iz kompleta, ki ga je kupila v dobrodelni 

trgovini. Rjavi madeži, ki se pojavijo na ozadju, so sestavljeni iz drobnega ostanka blaga. Tega 

je uporabljala za prekritje senčnika, ki je nastal v času njenega oblikovanja svetilk.  

Leta 2006 je avtorica napisala šest poučnih slikanic, ki temeljijo na preprostem vsakdanu: 

števila, nasprotja, barve, živali, oblike in stvari. Obstajata tudi tridimenzionalni slikanici (ang. 

pop-up) Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila  ter Nisem zaspana in ne bom šla spat, ki ju je 

oblikovala Corina Fletcher (Child, 2012).  

13.4. Televizijska serija Čarli in Lola 

Televizijsko serijo, ki temelji na njenih knjigah Čarli in Lola, je izdelal Tiger Aspect za 

CBeebies (CBBC), kjer je bila Lauren Child pridružena producentom. Za televizijsko serijo je 

bil uporabljen kolažni stil animacije, ki natančno zajema slog izvirnih knjig. Serijo sta režirala 

Kitty Taylor in Claudia Lloyd. V seriji so bili za like uporabljeni otroški glasovi. Izdelane so 

bile tri serije. V vsaki je bilo 26 epizod in dve posebni epizodi. Čarli in Lola sta bila predvajana 

po vsem svetu, leta 2007 pa sta osvojila BAFTA (British Academy Film Awards) za najboljšo 

otroško televizijsko oddajo in najboljši scenarij. Kasneje je Lauren Child napisala nekaj slikanic 

o Čarliju in Loli, ki so temeljile na zgodbah iz televizijske serije (O`Reilly, 2019). Kot navaja 

avtorica L. Child (2012), je potrebovala kar nekaj časa, da se je odločila, da da Čarlija in Lolo 

na televizijo. Pri tem je vedela, da bo zgodba delovala le, če bodo imeli junaki pravi otroški 

glas. Želela je, da imata Čarli in Lola enak videz kot na papirju oziroma na ilustraciji.  
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14. IZBRANE AVTORSKE SLIKANICE IN ANALIZA PO MARJANI KOBE 

14.1. Izbrane avtorske slikanice 

Slikanica Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila  

Je prva slikanica o Čarliju in Loli. Izšla je leta 2000. Gre za preprosto zgodbo, ki ima preproste 

ilustracije (Child, 2012). Slikanica opisuje vsakdanji problem, ko otroci ne želijo poskusiti 

hrane, saj jim ni všeč že po videzu. Tako je Lola v slikanici odločena, da ne bo nikoli jedla 

graha, korenja, krompirja, gob, špagetov, jajc, klobas, cvetače, zelja, fižola, banan in pomaranč. 

Absolutno pa ne bo nikoli poskusila paradižnika. Njen brat Čarli pri tem uporabi svojo 

domišljijo. Vso to navadno hrano spremeni v nekaj posebnega in Lolo prepriča, da so oranžne 

palčke z Jupitra in zelene kaplje iz Zelene doline zelo okusne. Tako okusne, da jih Lola tudi 

poskusi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slikanica Nisem zaspana in ne bom šla spat 

Slikanica je bila objavljena leta 2001 in je nastala, ker se je avtorici zdelo normalno, da napiše 

zgodbo o tem, kako otrok noče iti spat. Idejo o roza mleku, Lolini najljubši pijači, je avtorici 

predlagala prijateljica. Poznala je namreč dekle, ki je imela precej mlajšo sestro, staro štiri 

oziroma pet let. Njena mama je dala mlajši sestrici roza mleko, ki je bilo izmišljeno zdravilo za 

spanje. Bilo je mleko z dodanim barvilom za hrano. Ni imelo okusa po roza barvi, ampak je 

samo izgledalo roza. To je bilo dovolj, da je izgledalo kot posebno mleko (Child, 2012).  

 

Slika 22: Avtorska slikanica 

Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila 
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Slikanica Za šolo sem absolutno še premajhna 

Slikanica je bila objavljena leta 2003. Avtorica je knjigo napisala, ker ji je to svetoval njen 

založnik, saj je bilo napisanih zelo malo knjig o začetku šolanja. Zdelo se ji je, da je to prava 

zgodba za Lolo. Tu je avtorica ustvarila namišljenega prijatelja Sorena Lorensena. Kadar je bila 

deklica zaskrbljena ali v težavah, se je pogovarjala z njim. Dvignil ji je samozavest in postala 

je močnejša. Avtorici se je zdelo primerno, da Sorena vključi v slikanico, zato ker je Lola začela 

hoditi v šolo, ki zna zelo psihično vplivati na otroke. Velika prednost izmišljenega prijatelja je, 

da vedno naredi, kar hočeš, in je ob tebi, kadar ga potrebuješ (Child, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23: Avtorska slikanica Nisem 

zaspana in ne bom šla spat 

Slika 24: Avtorska slikanica Za šolo 

sem absolutno še premajhna 
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14.2. Analiza po Marjani Kobe 

M. Kobe (1999) v članku Sodobna pravljica uporabi izraz kratka sodobna pravljica. Ta ima 

skromen obseg, in sicer od 1,5 do 10 strani. Kratka sodobna pravljica je razvila več različic 

glede na glavni literarni lik. Te različice so: z otroškim glavnim literarnim likom, z oživljeno 

igračo ali oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom, s poosebljeno živaljo kot 

glavnim literarnim likom, s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom, s poosebljenim 

nebesnim telesom ali pojavom kot glavnim literarnim likom in z glavnim literarnim likom, ki 

je znan iz ljudskega izročila.  

Obravnavane avtorske slikanice Lauren Child lahko uvrstimo v različico kratke sodobne 

pravljice z otroškim glavnim literarnim likom. Slikanice so naravnane na otroškega 

sprejemnika. Vse tri slikanice obravnavajo kategorijo otrok oziroma otroštvo.  

M. Kobe (1999) navaja deset značilnosti kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim likom. 

Za vsako od značilnosti bom napisala, kaj velja za izbrane obravnavane avtorske slikanice 

avtorice Lauren Child.  

1. Temeljna tema, snov, motiv 

Glavna tema v vseh treh avtorskih slikanicah sta otroški doživljajski svet in igra. V slikanici 

Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila Čarli uporabi svojo domišljijo in Lolo prepriča, da 

poskusi zelenjavo, tako da ji spremeni ime v nekaj posebnega, npr. korenček poimenuje kot 

oranžne palčke z Jupitra. Lola tako na koncu poje celo paradižnik. Lola svoj otroški svet 

doživlja na poseben način, zato jo Čarli prepriča, da poskusi zelenjavo, ki je kar naenkrat z 

drugačnim imenom zelo okusna. V slikanici Nisem zaspana in ne bom šla spat se Čarli trudi, 

da spravi v posteljo svojo sestro Lolo, ki je rada dolgo pokonci in ima tisoč opravkov, ki jih 

Čarli s svojo domišljijo zna razrešiti. Lolo tako pospremi k večernemu napitku, pomaga ji, da 

se umije in si obleče pižamo ter ji omogoči, da pri tem sodelujejo tudi lev, trije tigri, kiti in 

plesoča psa. Čarliju na koncu le uspe, da Lola zaspi. V slikanici Za šolo sem absolutno še 

premajha Čarli pripoveduje Loli, zakaj je dobro, da gre v šolo. Lola se tega na vsak način brani. 

Ko Čarli omeni, da bo v šoli spoznala nove prijatelje, ta omeni njenega nevidnega prijatelja 

Sorena Lorensena. Na koncu Čarli Lolo prepriča, da gre v šolo in nad njo je Lola navdušena.  
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2. Sintetična dogajalna linija 

V vseh treh slikanicah je dogajanje skrčeno na droben izsek iz vsakdanjega življenja Čarlija in 

Lole. V slikanici Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila je to dogajanje omejeno na izsek 

dneva, ko Čarli Loli želi pripraviti večerjo, a ona ničesar ne mara. Gre torej za dogajanje v 

večernih urah, v času večerje. Prav tako lahko ugotovimo, da gre v slikanici Nisem zaspana in 

ne bom šla spat za dogajanje v večernih urah in opravke pred spanjem, torej umivanje, čiščenje 

zob, oblačenje pižame itn. Dogajanje je torej skrčeno na čas pred Lolinim spanjem. V slikanici 

Za šolo sem absolutno še premajhna bi lahko rekli, da je prikazano dogajanje v dopoldanskih 

urah. Čarli namreč Lolo najprej prepričuje, naj gre v šolo. Tja se kasneje tudi odpravi in se 

potem vrne domov.  

3. Glavni literarni lik 

V vseh treh slikanicah sta glavna literarna lika sodobna mestna otroka Čarli in Lola. Stara sta 

štiri in sedem let, torej gre za obdobje od predšolskega do zgodnjega šolskega obdobja. To je 

obdobje, ko je igra pomembna otrokova aktivnost, saj preko nje odkriva in spoznava svet. Otrok 

v tem obdobju realni in irealni oziroma fantastični svet doživlja kot dve enakovredni 

resničnosti. To lahko opazimo predvsem pri Loli, ki si domišlja, da ji je lev v slikanici Nisem 

zaspana in ne bom šla spat pojedel zobno ščetko in da bi tigri radi pili roza mleko ipd. To se 

dobro vidi tudi v slikanici Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila, ko si Čarli in Lola 

predstavljata, da sta v zeleni deželi, pa v trgovini pod morjem in v vesolju. V slikanici Za šolo 

sem absolutno še premajhna lahko irealni svet, ki ga Lola doživlja kot realnega, opazimo, ko si 

Lola predstavlja, da ima nevidnega prijatelja Sorena Lorensena.  

4. Liki odraslih ljudi  

V vseh treh avtorskih slikanicah so odrasli ljudje, torej starši, umaknjeni od dogajanja. Za 

kratko sodobno pravljico je značilno, da so starši pogosto navzoči, a se tudi umaknejo. 

Središčno pomemben svet v vseh treh slikanicah je svet otrok, zato imajo odrasli stransko vlogo. 

Starši so v slikanici omenjeni, nikoli pa niso dejansko prisotni. V vseh treh slikanicah sta starša 

omenjena na začetku. V slikanici Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila Čarli pravi, da ga 

mamica in očka včasih prosita, da Loli pripravi večerjo. V slikanici Nisem zaspana in ne bom 

šla spat Čarli pove, da ga mamica in očka včasih prosita, naj poskusi Lolo spraviti spat. V 

slikanici Za šolo sem absolutno še premajhna pa Čarli na začetku pove, da mami in oči pravita, 

da je Lola že skoraj dovolj velika, da gre v šolo. V vseh treh slikanicah sta tako starša omenjena 
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že na začetku. V slikanici Nisem zaspana in ne bom šla spat je mama omenjena še dvakrat. 

Prvič jo Čarli omeni, ko želi Lolo prepričati, da je čas za spanje in reče: »Lola, mami pravi, da 

je čas za spanje.« Drugič je mama omenjena, ko Čarli reče Loli, da se mora umiti, ta pa ga 

vpraša, kdo to pravi. On ji odgovori: »Mami, čez minutko pride preverit.«  

5. Dogajanje poteka na dveh ravneh 

Dogajanje poteka na realni in irealni ravni. Značilno je, da irealne oziroma fantastične prvine 

vdirajo v realni vsakdanjik glavnega otroškega lika. To vzpostavi dve ravni dogajanja in zato 

lahko razberemo dvodimenzionalnost dogajanja. V slikanici Paradižnika ne bom nikoli niti 

pokusila lahko realni svet opazimo, ko sta Čarli in Lola doma v kuhinji in Čarli pove, da nimajo 

ničesar, česar Lola ne mara. Irealni svet tu opazimo večkrat kot realnega. V irealnem oziroma 

fantastičnem svetu sta, ko odideta v vesolje, ko plezata na goro Fuji in ko gresta v trgovino pod 

morjem. Realni svet v slikanici Nisem zaspana in ne bom šla spat lahko prepoznamo skozi 

celotno slikanico, saj se ta ves čas odvija v domačem okolju, v hiši oziroma stanovanju. Irealni 

svet vdira vanjo le takrat, ko si Lola predstavlja živali, ki ji po njeno preprečujejo, da se pripravi 

za spanje. V slikanici Za šolo sem absolutno še premajhna lahko prav tako ugotovimo, da ves 

čas poteka na realni ravni oziroma v realnem svetu. Irealni svet lahko dobro prepoznamo 

oziroma opazimo takrat, ko Lola predstavi svojega nevidnega prijatelja.  

Začetek in konec zgodbe je v vseh treh slikanicah v domačem in poznanem okolju. V slikanici 

Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila Čarli stoji v sobi, Lola pa sedi na stolu. Na koncu sta 

za kuhinjsko mizo. V slikanici Nisem zaspana in ne bom šla spat sta Čarli in Lola v dnevni sobi 

na fotelju, na koncu pa sta v otroški sobi, kjer imata svoji postelji. V slikanici Za šolo sem 

absolutno še premajhna sta na začetku v sobi prikazana od blizu in stojita, na koncu pa sta 

prikazana v dnevni sobi na fotelju.  

6. Razlika med bivanjskimi sposobnostmi 

V slikanici Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila lahko dobro vidimo, da se Čarli in Lola iz 

svojega vsakdanjega življenja selita na fantastično raven dogajanja in se potem zopet vračata v 

realnost, tako kot pri igri. Mamica in očka medtem ostajata na realni ravni dogajanja. V slikanici 

Nisem zaspana in ne bom šla spat sta Čarli in Lola večino časa prikazana v vsakdanjem 

življenju. V fantastični svet se ne selita, oziroma če povem drugače, se fantastični svet seli k 

njima, saj so živali, ki jih omeni Lola, prikazane v slikanici v njunem domu. V slikanici Za šolo 
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sem absolutno še premajhna prav tako lahko rečemo, da se fantastični svet seli k njima oziroma 

k Loli, saj je ona tista, ki si izmisli nevidnega prijatelja in je prepričana, da je resničen.  

7. Vzrok oziroma povod 

Vzrok oziroma povod za vdor irealnih prvin v realni svet je v slikanici Paradižnika ne bom 

nikoli niti pokusila povezan z glavnima likoma. To sta Čarli in Lola. Glavni povod za vdor 

irealnih prvin v realnost je tukaj problem, in sicer, da je Lola prava izbirčnica. Čarli si zato 

izmisli nova imena za vso hrano in na ta način Lolo prepriča, da jo poskusi. Glavi povod za 

vdor irealnih prvin v realnost je v slikanici Nisem zaspana in ne bom šla spat ta, da Lola trdi, 

da so lev, trije tigri, kiti ter plesoča psa tisti, ki ji onemogočajo, da se pripravi za spanje. Čarli 

razreši vse probleme z njenimi živalmi, zato so te potem prikazane, da skupaj z njo nekaj 

počnejo, npr. tigri z Lolo pijejo roza mleko, lev si z Lolo umiva zobe itn. Glavni povod za vdor 

irealni prvin v slikanici Za šolo sem absolutno še premajhna se zgodi, ko Čarli Loli reče, da bo 

v šoli spoznala nove prijatelje. Tu Lola pove, da ona že ima svojega prijatelja Sorena Lorensena.  

8. Pripovedovalec, pripovedna perspektiva 

V vseh treh slikanicah gre za personalnega pripovedovalca, ki je glavni otroški lik, in to je Čarli. 

Ravno ta personalni pripovedovalec omogoča otrokom, da lažje dojemajo dogajanje v zgodbi.  

9. Dogalajni prostor in čas  

Dogajanje poteka v sodobnem mestnem okolju. Ugotovimo lahko, da poteka v hiši oziroma 

stanovanju, kjer živita Čarli in Lola. V svoji domišljiji odtavata v domišljijski svet. Takrat se 

dogajanje preseli drugam. V slikanici Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila se tako iz 

stanovanja preselita v vesolje, kjer Lola poskusi oranžne palčke z Jupitra, v zeleno deželo, kjer 

Lola poskusi zelene kapljice, na goro Fuji, kjer Lola poskusi oblake ter v trgovino pod vodo, 

kjer Lola ugotovi, da obožuje oceanske grižljajčke. V slikanici Nisem zaspana in ne bom šla 

spat se ne selita nikamor. Tu so le živali, ki jih omeni Lola, prikazane v njunem stanovanju, 

tako da je domišljijski svet prikazan na tak način. Prav tako se nikamor ne selita v slikanici Za 

šolo sem absolutno še premajhna. Tu je le njen nevidni prijatelj, ki obstaja v irealnem svetu, 

prikazan v realnem svetu.  

10. Ni moraliziranja 

Vse tri slikanice so brez moralnega nauka. Avtorica je na strani otrok. Z veliko empatijo nam 

osvetli otroški način doživljanja sveta deklice Lole in dečka Čarlija. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

Otrokom drugega starostnega obdobja sem predstavila slikanico. Spoznali so avtorico Lauren 

Child in podrobneje spoznali njene tri avtorske slikanice: Paradižnika ne bom nikoli niti 

pokusila, Za šolo sem absolutno še premajhna ter Nisem zaspana in ne bom šla spat. Želela 

sem, da otroci spoznajo, da slikanica in risanka z enakim naslovom nimata nujno enako 

izraženih dejavnosti, pojmov itn. Otroci so spoznali tudi, da slikanice lahko analiziramo. 

Določili smo ji torej glavne književne junake, čas, prostor, zaplet in razplet zgodbe. Otroci so 

se seznanili s pojmom avtorska slikanica, na koncu pa so si jo izdelali tudi sami. Ker nisem 

želela, da slikanico le preberemo, jo obnovimo in nato ta obtiči v knjižnem kotičku, sem za 

vsako slikanico pripravila obogatitvene dejavnosti. S tem sem otrokom dala vedeti, da slikanica 

ni le branje in poslušanje, ampak je lahko mnogo več, saj se iz nje lahko tudi kaj naučimo. Za 

obravnavo slikanic avtorice Lauren Child sem se odločila, ker gre za domišljijske slikanice. 

Deklica si predstavlja domišljijski svet oziroma vsakdanje predmete, dogodke spreminja v 

nekaj neobičajnega. S tem sem želela otroke spodbuditi k uporabljanju domišljije in ustvarjanju 

tistega, kar jim velikokrat ni omogočeno, saj ni resnično.   

2. CILJ RAZISKAVE 

Cilj mojega empiričnega dela je, da otroke seznanim s slikanicami, avtorskimi in soavtorskimi. 

Želela sem, da otroci spoznajo dva glavna literarna lika v slikanicah – Čarlija in Lolo ter 

avtorico Lauren Child. Moj cilj je bil, da otroci po obravnavanju izbrane slikanice znajo 

obnoviti zgodbo s pomočjo ilustracij. Pri tem sem bila pozorna predvsem na to, ali so to naredili 

sami ali so potrebovali dodatno spodbudo. Poleg slikanice so si otroci ogledali risanim film. Tu 

je bil moj cilj, da ugotovijo, kakšne so razlike med slikanico in risanko in da sama ugotovim, 

kako dobro otroci že prepoznajo razlike oziroma podobnosti. Preverjala sem tudi, kaj jih je bolj 

motiviralo, oziroma kaj jim je bilo bolj všeč. V nadaljevanju smo na podlagi izbranih slikanic 

(Paradižnika ne bom nikoli niti poskusila, Za šolo sem absolutno še premajhna ter Nisem 

zaspana in ne bom šla spat) izvajali dejavnosti. Tu sem upoštevala tudi pobude otrok in njihovo 

aktivno participacijo pri dnevni rutini. Po vsakem branju sem pripravila dejavnosti v povezavi 

s slikanico, da bi otroci spoznali, da slikanica ni le branje in poslušanje, ampak lahko z njeno 

pomočjo oziroma preko nje izvajamo najrazličnejše dejavnosti. Na koncu sem želela, da otroci 

izdelajo svojo lastno slikanico. Zanimalo me je predvsem to, ali bodo slikanice o Čarliju in Loli 
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vplivale na to, kakšne slikanice bodo otroci ustvarili. Osredotočila sem se predvsem na to, ali 

bodo ustvarjali po dogodkih iz vsakdanjega življenja ali si bodo dogodke tudi izmislili.  

 

3. HIPOTEZE 

- Predvidevam, da bodo otroci po končanem projektu ločili med avtorskimi in 

soavtorskimi slikanicami. 

- Predvidevam, da bom pri vseh otrocih razvila pozitven odnos do branja oziroma do 

slikanic in knjig. 

- Predvidevam, da bo večina otrok znala obnoviti slikanico s pomočjo ilustracij.  

- Predvidevam, da bodo otroci našli vsaj 10 razlik med slikanico in risanim filmom.  

- Predvidevam, da bo vsaj polovica otrok pri izdelavi svoje slikanice uporabila domišljijo 

in ne le izkušnje iz vsakdanjega življenja.  

 

4. METODA RAZISKOVANJA 

Vzorec 

Raziskovanje je potekalo v Vrtcu Sončnica pri Osnovni šoli Veliki Gaber. Potekalo je v drugi 

starostni skupini, kjer so otroci stari 5 – 6 let. Vzorec je bil neslučajnostni, saj je bil izbran 

namensko. V raziskavo je bilo vključenih 22 otrok iz skupine.  

Merske tehnike in instrumenti 

Moje raziskovanje je temeljilo na opisovanju, zato je kvalitativne narave. Uporabila sem 

deskriptivno metodo raziskovanja. V nadaljevanju sem opisala dejavnosti otrok, odzive otrok 

in komentarje otrok v skupini. Moje raziskovanje je tako temeljilo na opazovanju in 

pogovarjanju z otroki ter na aktivnem sodelovanju. Raziskovanje je potekalo s pomočjo treh 

izbranih slikanic avtorice Lauren Child, in sicer Paradižnika ne bom nikoli niti poskusila, Za 

šolo sem absolutno še premajhna ter Nisem zaspana in ne bom šla spat. Pri raziskovanju sem 

uporabila tudi zgoščenko z risankami o Čarliju in Loli. Poleg obravnave slikanic sem pripravila 

obogatitvene dejavnosti z različnih področij po Kurikulumu za vrtce.  

Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Raziskovanje sem izvajala 14 dni, s predhodnim dogovorom z vzgojiteljico v vrtcu. V skupini 

Kužki sem izvajala dejavnosti s področja jezika. Brali smo avtroske slikanice Lauren Child, se 

o njih pogovarjali ter jih obogatili z dodatnimi dejavnostmi po branju. Otroci so si sami izdelali 
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knjižni kotiček, nato pa sem jim pomagala še pri pripravi bralnega kotička, kjer so si slikanice 

lahko v miru ogledali. Sama sem opazovala odzive otrok. Z otroki smo primerjali slikanico in 

risani film. Tu sem ugotavljala, kako dobro že znajo poiskati razlike med slikanico in risanim 

filmom. Zapisovala sem si razlike, ki so jih povedali. Otroci so individualno obnovili slikanico 

ob ilustracijah. Po potrebi sem jih spodbudila. Zapisovala sem si, ali slikanico znajo obnoviti 

samostojno, oziroma kakšne težave imajo pri tem.  

5. IZVEDENE DEJAVNOSTI 

- Izdelava plakata o slikanici ter risanje portreta avtorice Lauren Child 

- Branje slikanice in ogled risanega filma ter primerjava in iskanje razlik med njima 

- Dejavnosti po kotičkih: igra Spomin ter sestavljanke z ilustracijami iz slikanic  

- Peka čarobnih piškotov, pripravljanje roza mleka in igra s slanim testom  

- Branje slikanice in iskanje značilnosti v njen (analiza)  

- Izdelovanje lutk oziroma junakov, ki nastopajo v slikanici  

- Izdelovanje ure iz papirnatega krožnika 

- Izdelava knjižnega kotička ter postavitev bralnega kotička 

- Individualna obnova slikanice ob ilustracijah 

- Obravnava slikanice s pomočjo gledališča kamišibaj 

- Likovni problem: Kako bi izgledal tvoj namišljeni prijatelj 

- Dejavnosti po kotičkih: matematični in jezikovni kotiček 

- Izdelava avtorske slikanice 

- Predstavitev avtorskih slikanic 
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6. DEJAVNOSTI V VRTCU 

TEMA: 

OBRAVNAVA IZBRANIH AVTORSKIH SLIKANIC – LAUREN CHILD: ČARLI IN 

LOLA 

 

Področje: jezik  

Povezava z ostalimi področji: umetnost, matematika, narava, družba  

Didaktične metode: igra, pogovor, poslušanje, pripovedovanje in praktično delo 

Didaktične oblike: skupna, skupinska in individualna 

Cilji po Kurikulumu za vrtce: 

- otrok se seznani s pojmom slikanica, spozna njene značilnosti in loči med avtorsko ter 

soavtorsko slikanico; 

- otrok posluša pripovedovanje slikanice in vsebino te doživlja tudi preko medijev (risani 

film); 

- otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic razvija zmožnost domišljijske rabe 

jezika;  

- otrok obnavlja zgodbo in pridobiva pozitiven odnos do slikanice;  

- otrok se uči samostojno pripovedovati; 

- otrok se identificira z različnimi književnimi osebami.  

 

6.1. Izdelava plakata o slikanici ter risanje portreta avtorice Lauren Child 

Cilji: 

- otrok išče razlike med knjigo brez ilustracij, ilustrirano knjigo ter slikanico; 

- otrok se seznani s pojmom slikanica; 

- otrok spozna avtorico Lauren Child; 

- otrok sodeluje pri izdelavi plakata o slikanici; 

- otrok nariše portret avtorice. 

Metode:  

- pogovor, poslušanje, opazovanje in praktično delo. 

Oblika:  

- skupna in individualna.  
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Sredstva:  

- štiri knjige; 

- dve slikanici; 

- slike avtorice Lauren Child; 

- plakat; 

- risalni listi; 

- svinčniki. 

Dejavnosti: 

- iskanje razlik med knjigami v krogu; 

- seznanitev s pojmom slikanica; 

- spoznavanje avtorice Lauren Child; 

- izdelava plakata o slikanici; 

- risanje portreta s svinčnikom. 

Potek dejavnosti 

Na tla položim tri vrste knjig, in sicer slikanici A. Spacal: Kako ti je ime in M. Stupica: Čudežno 

drevo, knjigi z ilustracijami J. Spyri: Heidi in T. Golob: Zlati zob ter knjigi brez ilustracij M. 

Novak: Kristina in L. Črnologar: Triinosemdeset stopnic. Vse knjige si ogledamo, nato pa 

skupaj ugotovimo, kakšne so razlike med njimi. Skupaj izdelamo plakat, na katerem navedemo 

vse značilnosti slikanice. Ko poiščemo vse razlike, otrokom povem, da bomo spoznali tri 

slikanice avtorice Lauren Child. Pokažem jim njene fotografije ter jo na kratko predstavim. 

Otroci nato narišejo avtoportret avtorice Lauren Child na risalni list s svinčnikom.  

Evalvacija dejavnosti 

Otroci so se na začetku posedli v krog na svoje znake. Pred njih sem položila štiri knjige in dve 

slikanici. Vprašala sem jih, kaj vidijo na tleh. Odgovorili so, da so to knjige. Zastavila sem jim 

naslednje vprašanje: »Ali so vse knjige enake?« Nekaj časa so si te knjige ogledovali. Imeli so 

možnost, da pogledajo vse knjige ter na ta način poskušajo ugotoviti, da niso enake. Želela sem, 

da prepoznajo razlike med njimi. Ko so si knjige dobro ogledali, sem jih prosila, da dvignejo 

roko, če so našli kakšno razliko. Ko so dvignili roke, sem jih klicala, da so mi odgovorili na 

vprašanje. Njihovi odgovori so prikazani v spodnji tabeli.  
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DEČEK/DEKLICA ODGOVOR 

Deklica Knijge se razlikujejo po velikosti. 

Deček V nekaterih so slike, v drugih jih pa ni. 

Deček Ene imajo večje črke, druge pa manjše. 

Deček Tiste s slikami so bolj zanimive. 

Deklica  Nekatere imajo na sprednji strani sliko. 

Deklica  Ta ima veliko besedila, jaz je ne znam 

prebrati. 

Deklica  Ta pa ima manj besedila, je bolj za otroke. 

 

Otrokom sem nato razložila, da poznamo 

različne vrste knjig. Najprej sem jim pokazala 

knjigi brez ilustracij. Prelistali smo jih in 

ugotovili so, da imata le besedilo in nobene 

ilustracije. Povedala sem jim, da se te knjige 

imenujejo knjige brez ilustracij, saj imajo samo 

besedilo, ilustracij pa ne. Naslednji knjigi, ki 

sem jim jih pokazala, sta bili knjigi z 

ilustracijami. Zopet smo jih pregledali in hitro 

ugotovili, da imajo veliko besedila, a imajo tudi 

ilustracije. Razložila sem jim, da se zato te knjige imenujejo knjige z ilustracijami oziroma 

ilustrirane knjige. Zadnji knjigi, ki sem jim jih pokazala, sta bili slikanici. Otroci so ugotovili, 

da imata ti knjigi veliko ilustracij in malo besedila. Vprašala sem jih, če vedo, kako se takšni 

knjigi reče. Ena izmed deklic je takoj odgovorila, da so to slikanice. Ko smo spoznali različne 

vrste knjig, je sledila izdelava plakata o slikanici. Napisala sem naslov, nato pa so otroci 

povedali, kaj je značilno za slikanico.  

Slika 25: Pogovor o knjigah 
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Otroci so ugotovili, da slikanica ima ilustracije. Ugotovili so, da se ilustracije in besedilo 

pojavita na vsaki oziroma na skoraj vsaki strani. Skupaj smo ugotovili, da ima slikanica avtorja 

in ilustratorja. Tu sem jim razložila, da je avtor in ilustrator ista oseba, tako kot pri slikanicah, 

ki jih bomo spoznavali, zato se takšna slikanica imenuje avtorska slikanica. Lahko pa sta avtor 

in ilustrator dve različni osebi, zato skupaj sodelujeta pri ustvarjanju slikanice. Takšno slikanico 

imenujemo soavtorska slikanica. Otroci so ugotovili, da ima slikanica malo besedila in veliko 

ilustracij. Ugotovili so, da je primerna za otroke, saj lahko opazujejo ilustracije, tudi če še ne 

znajo brati. Ugotovili smo, da ima vsaka slikanica oziroma tudi knjiga naslov, po katerem se jo 

prepozna. V vsaki slikanici so črke. Otroci so dodali še, da je slikanica čarobna, pravljična in 

pisana. Ko je bil naš plakat izdelan, sem otrokom pokazala fotografiji avtorice Lauren Child. O 

njej smo se na kratko pogovorili. Povedala sem jim, da je angleška avtorica in ilustratorka, ki 

se je rodila v Londonu, rojstni dan pa praznuje 29. novembra. 

Povedala sem jim, kaj sta njena starša po poklicu. Nato je 

sledila dejavnost, in sicer risanje portreta avtorice. 

Pogovorili smo se o tem, kaj je portret. Otroci so se nato 

posedli za mize. Vsak je dobil risalni list ter svinčnik in 

nalogo, da narišejo avtorico.  

Otroci so dobro risali portrete. Predvsem deklice so narisale 

prave portrete – obraz do vratu. Težave so se pojavile pri 

zapolnitvi celega lista, saj so otroci risali na sredino, začeli z 

majhnimi oblikami, zato je nastal majhen portret. Veliko 

otrok je bilo pozornih tudi na detalje. Srajco so narisali 

Slika 27: Plakat o slikanici 

Slika 26: Izdelovanje plakata o slikanici 

Slika 28: Risanje portreta 

avtorice Lauren Child 
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takšno kot je, torej z V- izrezom. Z risanjem niso imeli večjih težav, prav tako pa so vsi uspešno 

narisali portret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Branje slikanice in ogled risanega filma ter primerjava in iskanje razlik med njima  

Cilji: 

- otrok posluša slikanico Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila; 

- otrok spremlja ilustracije prek diaprojekcije; 

- otrok prepozna dva junaka iz slikanice; 

- otrok si ogleda risani film Paradižnika nikoli ne bom niti pokusila; 

- otrok išče razlike med slikanico in risanim filmom. 

Metode:  

- poslušanje, opazovanje, prepoznavanje. 

Oblika:  

- skupna.  

Sredstva:  

- slikanica Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila; 

- računalnik in diaprojektor;  

- risani film Paradižnika nikoli ne bom niti pokusila. 

Slika 29: Portreti avtorice 

Lauren Child 

Slika 30: Portreti avtorice Lauren Child 
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Dejavnosti: 

- poslušanje pripovedovanja slikanice Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila; 

- spremljanje ilustracij ob pripovedovanju na diaprojektorju;  

- ogled risanega filma Paradižnika nikoli ne bom niti pokusila; 

- iskanje razlik med slikanico in risanim filmom.  

Potek dejavnosti  

Prvič slikanico Paradižnika nikoli ne bom niti poskuila preberemo v krogu. Otroke vprašam, 

kdo nastopa v zgodbi ter se z njimi pogovorim o vsebini slikanice. Nato jim povem, da 

odhajamo v knjižnico, kjer jim bom najprej še enkrat prebrala slikanico, ki jo bodo spremljali 

na diaprojekciji. Nato si ogledamo risani film Paradižnika nikoli ne bom niti pokusila. Otroke 

pred tem opozorim, da naj bodo pozorni na to, kaj je v slikanici drugače kot v risanem filmu.   

Evalvacija dejavnosti 

Otroci so se za začetek posedli v krog. Obnovili 

smo, katere vrste knjig poznamo ter se spomnili 

avtorice, ki je napisala in ilustrirala slikanice, o 

katerih se bomo pogovarjali. Nato sem jim 

razložila, da jim bom prebrala slikanico 

Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila, ki jo 

bomo na koncu obnovili. Po branju slikanice so 

otroci takoj ugotovili, da sta glavna junaka deklica 

Lola in deček Čarli, ki sta bratec in sestrica. 

Ugotovili so, da je Lola zelo izbirčna, zato si Čarli 

izmisli drugačna imena za hrano in tako prepriča Lolo, da jo poskusi. Ta ugotovi, da je 

pravzaprav zelo dobra. Otrokom se je slikanica zdela 

zanimiva in zabavna, saj so se večkrat vmes tudi 

zasmejali. Po branju in obnovi ter pogovoru o 

slikanici smo se odpravili v šolsko knjižnico. Tam 

sem otrokom še enkrat prebrala slikanico 

Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila, oni pa so 

ilustracije spremljali prek diaprojekcije. Ugotovila 

sem, da so z zanimanjem opazovali projekcijo ter bili 

Slika 32: Branje slikanice Paradižnika ne 

bom nikoli niti pokusila 

Slika 31: Ogled slikanice na diaprojekciji 
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pozorni na detajle, saj so vedeli, da bodo slikanico primerjali z risanim filmom. Po končanem 

branju slikanice sem pripravila CD- zgoščenko z risanim filmom ter otroke vprašala, če vedo, 

na kaj morajo biti pozorni. Eden izmed dečkov mi je takoj odgovoril, da morajo paziti na to, če 

najdejo kakšno razliko. Dogovorili smo se, da najprej pogledamo risani film Paradižnika nikoli 

ne bom niti pokusila, na koncu pa mi bodo povedali, katere razlike smo našli. Če razlik ne bi 

našli takoj, bi otrokom omogočila ponoven ogled risanega filma, zraven pa bi jim jaz listala 

slikanico.  

Po končanem ogledu risanega filma sem otroke prosila, da tisti, ki je našel kakšno razliko, 

dvigne roko, da ga pokličem, da ne bomo govorili drug čez drugega. Moram priznati, da sem 

bila presenečena nad tem, kako veliko razlik so otroci našli. Razlike, ki so jih našli, so navedene 

v spodnji tabeli.  

 

 

 

 

 

DEČEK/DEKLICA RAZLIKA 

Deklica V risanki smo videli, kako je jedla grah. 

Deček Ugotovil sem, da je v slikanici zelena dežela, 

v risanki pa zelena dobrava. 

Deklica V risanki je prikazan pire na krožniku, v 

slikanici ga pa ni. 

Deček Čarli je nabiral grah v dežnik, v slikanici pa 

v skledo. 

Deklica V slikanici so morske delice samo 

omenjene, v risanki pa smo jih lahko tudi 

videli. 

Deklica Risanka traja dlje časa kot slikanica. 

Deklica V risanki je pokazana tudi zelena dobrava, 

ki je v slikanici ni. 

Deček Ribje palčke so v risanki dobile plavutke in 

so plavale po vodi. 

Deklica V risanki je prikazanih več stvari kot v 

knjigi. 

Slika 33: Ogled risanke na 

diaprojekciji 
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Deček Čarli in Lola imata pod vodo očala, v 

slikanici pa ne. 

Deklica V risanki zajčka ni na mizi. 

Deklica Voziček je v slikanici prazen, v risanki pa 

ne. 

Deček Čarli ima v risanki raketo iz korenčka.  

Deklica Vesoljček se je spremenil iz zelene v 

oranžno, ko je pojedel korenje. 

Deček Lola v risanki pričara paradižnik s pomočjo 

rutice. 

Deklica Na koncu se Lola in Čarli v risanki 

popackata s paradižnikom. 

Deklica Konec v risanki ni tak kot v slikanici. 

 

Presenečena sem bila nad tem, da so že po prvem ogledu risanega filma ugotovili, da je razlik 

kar precej. Našli so kar sedemnajst razlik med slikanico in risanim filmom. To me je presenetilo, 

saj nisem pričakovala, da bodo tako pozorni na detalje. Pričakovala sem, da bodo našli grobe 

razlike, npr. risanka traja več časa, v risanki je prikazanih več stvari, risanka se ne konča enako 

ipd., nisem pa bila prepričana, da bodo našli detajle, kot npr. da imata Čarli in Lola pod vodo 

očala, da je voziček v risanki napolnjen, v slikanici pa ne, da je v slikanici omenjena zelena 

dežela, v risanki pa zelena dobrava ipd. Ugotovila sem, da znajo biti otroci pozorni na še tako 

majhne detajle, ki jih odrasli velikokrat spregledamo. Ugotovila sem, da znajo dobro iskati 

razlike in jih tudi ubesediti. Imajo torej dobro oko za iskanje podrobnosti v množici nekih 

informacij. Znajo torej poiskati razlike med istoimensko slikanico in risanim filmom.  

Razlike, ki sem jih našla sama 

Slikanica se v primerjavi z risanko razlikuje že po tem, da so besede v naslovu nekoliko 

premetane. Slikanica nosi naslov Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila, risanka pa nosi naslov 

Paradižnika nikoli ne bom niti pokusila. V slikanici je zapisano, da je Lola zelo smešna, v 

risanki pa Čarli reče, da je zelo hecna. V slikanici je takoj za glavnim problemom prikazan 

prizor s korenjem, ko Lola reče, da je ta za zajce, ter prizor z grahom, ko Lola reče, da je 

premajhen in prezelen. V risanki je to prikazano nekoliko kasneje. Ko Lola našteva hrano, ki je 

ne mara, je v slikanici ta prikazana kot slikopis. V risanki je polovica hrane prikazana kot 

slikopis, druga polovica pa je prikazana tako, kot dejansko izgleda. V slikanici je korenje na 

mizi, v risanki pa pade iz papirnate vrečke. V slikanici je zajec prikazan na mizi, kar je ugotovila 

tudi ena od deklic, ki je rekla, da zajčka na mizi v risanki ni. V risanski so namreč zajci prikazani 
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na travniku. Kot je ugotovil tudi eden izmed dečkov, je imel Čarli v risanki raketo narejeno iz 

korenja, v slikanici pa v vesolju leti z letečim krožnikom. Naslednja razlika je tudi ta, da 

vesoljček v risanki postane oranžen, medtem ko je v slikanici ves čas zelen. To je ugotovila 

tudi ena izmed deklic. Zelena dežela iz slikanice je v risanki poimenovana kot zelena dobrava. 

To je slišal tudi eden izmed dečkov. Prav tako lahko opazimo, da v slikanici zelena dežela ni 

prikazana, medtem ko v risanki je. V risanki je omenjen tudi zeleni dež. Naslednja razlika je ta, 

da v slikanici grah nabirata v krožnik, v risanki pa v dežnik. To razliko je našel tudi eden izmed 

otrok. V slikanici pire ni prikazan na krožniku, medtem ko v risanki je prikazan, kar je ugotovila 

tudi ena izmed deklic. Našla sem tudi to razliko, da ribje palčke skočijo v morje iz krožnika 

oziroma čolna. To v slikanici ni prikazano. Kot je ugotovil tudi eden izmed dečkov, ribje palčke 

v risanki dobijo plavuti in postanejo ribe. V slikanici tega ni. Otroci so ugotovili tudi, da imata 

Čarli in Lola v risanki potapljaška očala in plavutke, medtem ko imata v slikanici le plavutke. 

Čarli in Lola v risanki plešeta pod vodo z ribjimi palčkami oziroma oceanskimi grižljajčki, 

česar v slikanici ni videti. Kot je ugotovilo tudi nekaj deklic, so morske deklice v risanki 

prikazane, v slikanici pa ne. Naslednja razlika je ta, da je nakupovalni voziček v slikanici 

prazen, v risanki pa je napolnjen. To razliko so našli tudi otroci. V slikanici ni nikjer zapisano: 

»Moj trebušček je zvrhano poln«, v risanki pa Lola to reče. V risanki Lola paradižnik pričara s 

pomočjo rutice, v slikanici ga le pokaže. Risanka se konča s prizorom, ko Lola popacka Čarlija 

s paradižnikom, slikanica pa se zaključi tako, da Čarli in Lola sedita za mizo s posodami, v 

katerih je hrana.  

6.3. Pogovor o slikanici in risanki ter dejavnosti po kotičkih  

Cilji: 

- otrok sodeluje pri pogovoru o slikanici in risanem filmu; 

- otrok utemelji, kaj mu je bilo bolj všeč; 

- otrok išče pare v igri Spomin; 

- otrok iz posameznih delov sestavi celoto; 

- otrok sestavi sestavljanko z ilustracijo iz zgodbe. 

Metode:  

- poslušanje, pogovor, igra. 
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Oblika:  

- skupna, skupinska in individualna.  

Sredstva:  

- igra Spomin s sličicami hrane; 

- sestavljanke z ilustracijami iz zgodbe; 

- slikanice o Čarliju in Loli. 

Dejavnosti: 

- pogovor o slikanici in risanem filmu;  

- igra Spomin s sličicami hrane, ki jo najdemo v slikanici; 

- sestavljanje sestavljank z ilustracijami iz zgodbe.  

Potek dejavnosti  

Z otroki se posedemo v krog, kjer obnovimo, kaj smo delali prejšnjič. Pogovorimo se o tem, 

kaj jim je bilo bolj všeč – slikanica ali risani film. Vsak otrok svoj odgovor tudi utemelji. Nato 

otroke razdelim v štiri skupine. Dve skupini se bosta igrali igro Spomin, ena skupina bo 

sestavljala sestavljanke, ena skupina pa bo gledala slikanice o Čarliju in Loli. Skupine se med 

seboj menjanjo, tako da imajo vsi otroci možnost, da so pri vseh treh dejavnostih.  

Evalvacija  

Z otroki smo se najprej pogovorili o tem, kaj jim je bilo bolj všeč in zakaj. Iz tega sem sklepala, 

kje so imeli večjo motivacijo – pri gledanju risanega filma ali pri branju slikanice. Prepričana 

sem bila, da bo veliki večini otrok bolj všeč risani film, saj so v današnjem času obdani z 

množičnimi mediji. Z njimi so vsakodnevno v stiku, predvsem doma.  

Dvanajstim otrokom je bila bolj všeč risanka, šestim otrokom je bila ljubša slikanica, eni deklici 

pa je bilo všeč oboje. Vsak otrok je svojo izbiro tudi utemeljil. 

Kaj mi je bilo bolj všeč? 

Risanka/slikanica? 

Zakaj?  

Utemeljitev otrok 

Risanka Ker sem v njej lahko prepoznavala razlike. 

Risanka Ker je bila podobna knjigi, a se je tu vse 

premikalo. 

Risanka Ker je tako dobro prikazala podvodni svet. 
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Risanka Ker so imele tam ribe plavuti. 

Risanka Ker je Lola pričarala rdeče mesece. 

Risanka Ker so v njen pokazali morske deklice. 

Risanka Ker so v njej prikazali morske delice. 

Risanka Ker je bila daljša. 

Risanka Ker so v njej plavale morske deklice. 

Risanka Ker sta Čarli in Lola plavala. 

Risanka Ker je bila daljša. 

Risanka Ker je bil dobro pokazan svet pod vodo. 

Slikanica Ker jih rada poslušam. 

Slikanica Ker jih rad poslušam.  

Slikanica Ker sta lovila grah v krožnike.  

Slikanica Ker jih rad poslušam in ker je lepa. 

Slikanica Ker sta bila tudi v njen Čarli in Lola pod 

vodo.  

Slikanica Ker jih rad poslušam, ko jih nekdo 

pripoveduje.  

Risanka in slikanica V risanki so mi bile všeč morske delice, v 

slikanici pa to, da nista imela plavalnih očal.  

 

To, da so bile v risanki prikazane morske deklice, je bilo všeč trem deklicam. To, da je bila 

risanka daljša, je bilo všeč dvema otrokoma. To, da je bil dobro pokazan svet pod vodo, je bilo 

všeč dvema otrokoma. Ostale utemeljitve se niso podvajale. Slikanica je bila bolj všeč štirim 

otrokom. Utemeljili so, da so jim ljubše, saj jih radi poslušajo. Dva otroka sta navedla 

utemeljitvi, ki se nista podvajali. Ena deklica je povedala, da sta ji všeč tako risanka kot 

slikanica.  

Otroke sem nato razdelila v štiri skupine. V prvi skupini so se otroci igrali igro Spomin. Igro 

Spomin sem pripravila s sličicami hrane, ki jo je Lola omenila v slikanici in tudi z nekatero 

drugo hrano, ki je Lola ni omenila. Pripravila sem 30 parov sličic, ki sem jih razdelila na 

polovico. Vsaka skupina otrok je dobila polovico sličic, torej 15 parov. Sličice so obrnili s 

spodnjo stranjo navzdol, tako da se ni videlo, kaj je na njih prikazano. Otroci so eden po eden 

odkrivali po dve sličici. Če ti dve nista bili enaki, so ju odložili na isto mesto. Če so par našli, 
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so bili ponovno na vrsti za odkrivanje. Pričakovala sem, da jim bo ta igra zanimiva kratek čas, 

potem pa bodo odšli na drugo dejavnost. Bila sem pozitivno presenečena nad tem, koliko časa 

so otroci vztrajali pri tej igri. Ugotovila sem, da če je igra nova in je še niso videli, je ta zelo 

zanimiva in dolgo vztrajajo pri tej dejavnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za drugo dejavnost sem pripravila sestavljanke z ilustracijami iz zgodbe. Pripravila sem 5 

sestavljank. Ena je imela 12 kosov, dve sta imeli 24 kosov in dve 30 kosov. Pripravila sem tudi 

predloge, na katere sem obrisala sestavljanke ter ilustracije iz slikanice, da so otroci vedeli, kaj 

sestavljajo. Pričakovala sem, da bodo imeli veliko težav pri sestavljanju sestavljanke s 30 kosi. 

Kljub temu, da je bila sestavljanka nekoliko težja, so otroci vztrajali in jim je tudi uspelo, da so 

jo sestavili. Nekateri so se dobro znašli in so poiskali pomoč prijatelja, tako da so potem 

sestavljali v paru in jim je uspelo. Ugotovila sem tudi, da ko jim je uspelo sestaviti sestavljanko, 

so jo prijeli v roke in jo animirali kot lutko. Najbolj zanimiva jim je bila tista, na kateri je bila 

Lola s skledo graha. Prijeli so list in govorili: »Ne maram graha, ne maram graha, ne maram 

graha!« Na ta način sem spoznala, da so si zapomnili vsebino zgodbe in jim je ta ostala v 

spominu.  

Slika 35: Igra Spomin 
Slika 34: Igra Spomin 
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6.4. Peka čarobnih piškotov, pripravljanje roza mleka in igra s slanim testom 

Cilji: 

- otrok s pomočjo recepta pripravi testo; 

- otrok se seznani s tehtnico in se uči njene uporabe; 

- otrok mesi, valja in oblikuje testo; 

- otrok preliva in meša tekočine; 

- otrok se igra s slanim testom. 

Metode:  

- poslušanje, opazovanje, praktično delo, igra. 

Oblika:  

- skupna, skupinska.  

Sredstva:  

- tehtnica; 

- skleda za gnetenje in kuhalnica; 

- moka, pecilni prašek, sladkor v prahu, vanilin sladkor, maslo, jajca, limona za testo za 

piškote; 

- moka, sol, voda, olje ter zelena in rdeča tempera barva za pripravo slanega testa; 

- valjarji in modelčki za piškote ter za igro s slanim testom; 

- pekači in peki papir;  

Slika 36: Sestavljanje sestavljank Slika 37: Sestavljanka Lola in 

grah 
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- mleko in sirup; 

- papirnati lončki in slamice; 

- flomastri. 

Dejavnosti: 

- seznanitev s tehtnico in uporaba le-te; 

-  pripravljanje testa za piškote; 

- valjanje, oblikovanje in peka piškotov; 

- igra s slanim testom; 

- okraševanje papirnatih lončkov; 

- pripravljanje napitka iz mleka in sirupa.  

Potek dejavnosti  

Pekli bomo čarobne piškote in pripravljali napitek iz mleka in sirupa. Otrokom pripravim tudi 

zeleno in rdeče slano testo, da se z njim lahko igrajo. Skupaj z otroki zamesimo testo za piškote 

po receptu. Testo nato valjamo in z modelčki oblikujemo piškote ter jih odlagamo na pekač. V 

enem kotičku si otroci pripravijo čarobno mleko. V malo mleka, dajo dve ali tri kapljice sirupa, 

da se mleko obarva roza ali rumeno. Pred tem si okrasijo papirnati lonček s flomastrom. Kasneje 

se bomo sladkali s čarobnimi piškoti in čarobnim napitkom.  

Evalvacija dejavnosti 

Z otroki smo se na začetku posedli v krog. Pogovorili smo se, kaj smo delali prejšnjič. Nato 

sem jim razložila, da bomo pripravljali čarobne piškote po Lolinem receptu. Povedala sem jim, 

da bomo poleg piškotov pripravili tudi čarobni napitek iz mleka. Otrokom sem pokazala recept 

za piškote. Predstavila sem jim vse potrebne pripomočke za izdelavo testa. Na sredino kroga 

sem postavila mizo, na kateri sem imela ves material za pripravo testa. Odločila sem se, da testo 

naredimo skupaj, da bodo vsi otroci imeli možnost, da vidijo, kako se testo pripravlja. Za pomoč 

sem klicala otroke. Zdi se mi, da jim je bilo zelo zanimivo to, da so lahko uporabljali tehtnico. 

Odčitavali so, koliko gramov moke smo natresli v posodo, oziroma, kdaj je moke dovolj.  
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Pri sami pripravi testa sem ugotovila, da je otroke najbolj zanimalo 

razbijanje jajc. Poskrbela sem za to, da so otroci, ki so to želeli, 

pomagali pri pripravi testa. Ugotovila sem, da so bili za samo 

pripravo testa zelo motivirani, verjetno tudi zaradi tega, ker v vrtcu 

tega ne delajo prav pogosto. Ko je bilo testo razvaljano, je šlo 

počivat. Otroke sem razdelila v tri skupine, saj sem pripravila tri 

dejavnosti. V eni skupini smo izdelovali piškote, v drugi skupini so 

se otroci igrali z rdečim in zelenim slanim testom, v tretji skupini 

pa so si otroci okraševali papirnate lončke ter mešali tekočine in si 

pripravljali čarobni napitek. Poskrbela sem, da so se otroci po 

skupinah tudi zamenjali. V kotičku, kjer smo pripravljali piškote, sem otrokom dala valjarje ter 

modelčke za odtiskovanje prškotov. Mizo smo posuli z moko, da se testo ne bi prijelo nanjo. 

Vsak otrok je imel možnost, da se je preizkusil v valjanju testa. Otroci so z veseljem valajali, 

ugotovila pa sem tudi, da so se ves čas opozarjali med seboj, 

da testo ne sme biti preveč razvaljano, saj nam bodo piškoti 

tako razpadli. Ko so otroci testo dovolj razvaljali, so po mojem 

navodilu s pomočjo modelčkov odtiskovali piškote. Z eno od 

deklic sva medtem pekače obložili s peki papirjem. Otroci so 

zelo uživali pri odtiskovanju. Poimenovali so, kaj so odtisnili. 

Nekateri so svojim piškotom dodali tudi dodatke. Piškote smo 

pekli v šolski gospodinjiski učilnici. 

Slika 38: Delo s tehtnico 

Slika 40: Valjanje testa 

Slika 39: Odtiskovanje v testo s 

pomočjo modelčkov 
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Pri igri s slanim testom so otroci zelo uživali, saj so imeli 

proste roke in so lahko ustvajali po svojih željah. To sem jim 

omogočila tudi zato, ker vem, da otroci radi raziskujejo in 

spoznavajo material oziroma v tem primeru testo, ga gnetejo 

in oblikujejo.  

 

 

 

 

Pri tretji dejavnosti so si otroci najprej okrasili papirnate 

lončke s flomastri. Zatem je vsak otrok v lonček dobil malo 

mleka. Vsak je vzel eno slamico, s katero je zmešal mleko z 

nekaj kapljicami dodanega sirupa. V mleko smo dodali le 

toliko kapljic sirupa, da se je to obarvalo nežno roza ali 

rumeno. Otroci so bili presenečeni, da se je mleko tako 

obarvalo. Spoznali so, da je že nekaj kapljic dovolj, da 

dobimo čarobni napitek.  

 

Ko so imeli vsi otroci izdelane lončke in čarobne napitke ter so bili 

pri testu, smo skupaj najprej pospravili igralnico. Nato je sledila 

pojedina. Poskusili smo naše piškote in ugotovili, da so zelo 

okusni. Prav tako smo spili naše čarobne napitke. 

 

 

 

 

 

 

Slika 41: Igra s slanim testom 

Slika 42: Okraševanje papirnatih 

lončkov 

Slika 43: Sladkanje s piškoti in 

čarobnim napitkom 
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6.5. Branje slikanice Nisem zaspana in ne bom šla spat ter analiza in primerjava slikanice 

ter risanega filma 

Cilji: 

- otrok se pogovarja o vsebini, glavnih junakih, prizorišču, razpletu in zapletu zgodbe; 

- otrok posluša pripovedovanje slikanice; 

- otrok si ogleda risani film; 

- otrok išče razlike med slikanico in risanim filmom.  

Metode:  

- poslušanje, opazovanje, pogovor. 

Oblika:  

- skupinska.  

Sredstva:  

- slikanica Nisem zaspana in ne bom šla spat; 

- računalnik; 

- risani film Nisem zaspana in ne bom šla spat.  

Dejavnosti: 

- branje slikanice Nisem zaspana in ne bom šla spat;  

- prepoznavanje značilnosti v slikanici; 

- obnova slikanice; 

- analiza slikanice (določitev glavnih junakov, prostora, časa, zapleta in razpleta zgodbe); 

- ogled risanega filma ter iskanje razlik med njim in slikanico Nisem zaspana in ne bom 

šla spat.  

Potek dejavnosti  

Obravnavali bomo slikanico Nisem zaspana in ne bom šla spat. Tu se osredotočimo na 

značilnosti v slikanici oziroma slikanico analiziramo. Otrokom slikanico najprej v celoti 

preberem, ilustracije pa spremljajo na računalniku. Po branju otrokom povem, da bomo tokrat 

pozorni na naslednje značilnosti: junake, ki nastopajov slikanici, čas, prostor, razplet in zaplet 

zgodbe. Vsako od značilnosti otrokom kratko predstavim, da vedo, kaj bomo v slikanici iskali. 

Sledi ponovno branje. Ob koncu branja skupaj iščemo značilnosti.  
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Evalvacija dejavnosti 

Takoj po zajtrku so se otroci usedli na svoje znake. Skupaj smo za začetek še enkrat obnovili 

slikanico Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila. Ugotovila sem, da so otroci slikanico usvojili, 

saj so jo znali obnoviti brez pomoči. Zapomnili so si imena dveh glavnih junakov ter potek 

dogajanja v slikanici. Zatem je sledilo branje slikanice Nisem zaspana in ne bom šla spat. 

Otrokom sem pripravila projekcijo. Spremljali so jo s pomočjo računalnika. Sama sem brala 

slikanico. Po končanem branju smo se najprej pogovorili o vsebini. Nato sem otroke spodbudila 

k temu, da smo slikanico analizirali. Predstavila sem jim pet kriterijev, ki so jih upoštevali tudi 

v nadaljevanju pri izdelavi avtorske slikanice. Dala sem jim nalogo, da v slikanici prepoznajo 

vse junake, ki nastopajo v njej. Poleg tega sem jim dala nalogo, da spremljajo, kje se slikanica 

oziroma zgodba dogaja in kdaj se dogaja, torej dogajalni prostor in dogajalni čas. Težja naloga, 

ki sem jim jo zastavila, pa je bila, da ugotovijo, kako se zgodba zaplete, kaj je torej tisto, kar 

povzroči nek problem ter kako se zgodba na koncu razplete oziroma konča. Ponovno sem jim 

predvajala projekcijo na računalniku, sama pa sem pripovedovala zgodbo. Po branju sem jih 

vprašala, kdo nastopa v slikanici. Odgovorili so brez posebnih podvprašanj in ugotovili, da v 

slikanici nastopata Čarli in Lola, poleg tega pa se pojavijo še naslednje živali: lev, trije tigri, 

kiti, plesoča psa ter povodni konj. Otroci niso imeli nobenih težav niti z določanjem dogajalnega 

prostora in dogajalnega časa. Predhodno sem jim dobro pojasnila, kaj pomeni dogajalni prostor 

in dogajalni čas. Navedli so, da je prostor, kjer se zgodba dogaja, hiša oziroma prostori v hiši, 

in sicer: dnevna soba, kopalnica, kuhinja in otroška soba. Eden izmed dečkov je opazil, da je 

dogajanje tudi na dvorišču, kjer Lola reče: »Ampak Čarli, jaz nisem ptiček.« Pri določanju 

zapleta in razpleta zgodbe so otroci potrebovali nekoliko več spodbud. Postavila sem jim 

podvprašanja in jim še enkrat razložila, kaj pomeni zaplet in kaj razplet zgodbe. Ko sem jim 

postavila podvprašanja, so brez težav znali povedati, kaj je glavni problem v zgodbi. Odgovorili 

so, da je glavni problem ta, da Lola zvečer noče spat, saj želi početi vse možne stvari. Poleg 

tega so izpostavili, da se zgodba zaplete, ko Lola reče, da roza mleko želijo piti tudi trije tigri, 

Čarli pa ta problem reši tako, da tudi trem tigrom pripravi roza napitek. Kot so povedali otroci, 

se zgodba ponovno zaplete, ko Lola reče, da ji je lev pojedel zobno ščetko. Čarli ta problem 

reši tako, da reče, da je njena zobna ščetka na polici. Lola in lev si potem umijeta zobe. Zopet 

se zgodba zaplete, ko Lola reče, da so v kadi kiti, zato se ne more umiti. Čarli problem reši tako, 

da jih prežene skozi odtok. Nov zaplet se pojavi, ko Lola trdi, da to ni njena pižama, zato Čarli 

telefonira dvema plesočima psoma, ki Loli dovolita, da obleče pižamo in tako se reši tudi ta 
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problem. Otroci so ugotovili, da se zgodba na koncu razplete tako, da Čarliju uspe spraviti Lolo 

v posteljo in ta zaspi. 

Po končani analizi je sledil ogled risanega filma Nisem zaspana in ne bom šla spat. Otroci so 

me že takoj na začetku vprašali, če spet lahko išečjo razlike. Povedala sem jim, da si bomo 

risanko ogledali ravno zaradi tega. Pripravila sem vse potrebno, nato pa predvajala risanko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tako kot pri ogledu prvega risanega filma sem tudi tokrat otroke prosila, da dvignejo roko, če 

so našli kakšno razliko, da jih pokličem, in mi jo povedo. Razlike, ki so jih našli, so prikazane 

v tabeli. 

DEČEK/DEKLICA RAZLIKA 

Deček V risanki sta na kavču dva vzglavnika. 

Deček Ko je Lola ptiček in sedi v gnezdu, v risanki 

nima kril, tako kot v slikanici. 

Deček V risanki je tudi stolp, ki kaže, koliko je ura. 

Deklica Čarli v risanki sedi na luni in se vozi po 

nebu. 

Deklica V slikanici je pila roza mleko, tako kot mi, v 

risanki pa jagodnik. 

Deklica Jaz sem videla, da je imel lev v risanki 

zeleno zobno ščetko. 

Deček V risanki smo videli kite, ki so plavali v 

vodi. 

Slika 44: Zgoščenka z risankami 

o Čarliju in Loli 
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Deklica V risanki v kadi ni bilo kita, ko se je Lola 

umivala. 

Deklica V risanki je imela Lola obute copate. 

Deklica V risanki oba plešeta s kužkoma. 

Deček V risanki so tudi vse živali zaspale. 

Deklica Povodni konj je v risanki Loli zaželel lahko 

noč. 

 

Otroci so me tudi tokrat zelo presenetili. Prepoznali so dvanajst razlik med slikanico in risanko. 

Zopet sem ugotovila, da so bili zelo pozorni na detajle in so zelo natančno spremljali risanko 

ter dogajanje v njej. V risanki so npr. našli to razliko, da ima lev drugačno barvo zobne ščetke 

kot v slikanici, pa da Lola v slikanici nima obutih copat tako kot v risanki. Ugotovila sem, da 

znajo biti otroci pozorni na še tako majhne detajle, ki so običajno spregledani, če nanje nismo 

pozorni, in da znajo poiskati razlike med slikanico ter istoimensko risanko.  

Razlike, ki sem jih našla sama 

Tudi med slikanico Nisem zaspana in ne bom šla spat ter istoimensko risanko sem našla kar 

precej razlik. Prva razlika, ki se pojavi tudi v slikanici Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila, 

je ta, da Čarli na začetku namesto zelo smešna v risanki reče zelo hecna. Kot so ugotovili tudi 

otroci, je razlika v tem, da so na fotelju v slikanici na začetku prikazani trije vzglavniki, v risanki 

pa le dva. Ugotovila sem tudi, da je v slikanici drugačen vrstni red dejavnosti, ki jih želi Lola 

početi pred spanjem, kot v risanki. V slikanici najprej barva, potem čečka, lepi, vrti obroč, skače 

in čeblja. V risanki pa najprej vrti obroč, zatem skače, barva, čečka, lepi in žlobudra. Tu se že 

opazi novo razliko, in sicer v slikanici je uporabljen izraz čebljati, v risanki pa izraz žlobudrati. 

Naslednja razlika, ki so jo opazili tudi otroci, je, da Lola v risanki nima kril tako kot v slikanici, 

ko sedi v gnezdu. Nova razlika se pojavi, ko Lola govori o času, ko še ni zaspana. Lola v risanki 

uporabi izraz ob polnoči, v slikanici pa piše ob 12h zvečer. Tu je v risanki prikazan Big ben, 

kot je opazil tudi eden izmed dečkov. Naslednja razlika je, da Čarli v risanki sedi na luni, v 

slikanici pa to ni prikazano. Še ena razlika, ki se pojavi v povezavi z uro, je, da Lola v risanki 

reče pol ure čez polnoč, v slikanici pa je napisano »ob 13h zjutraj«. Razlika, ki se še pojavi, je, 

da Lola v risanki reče, da še ne gre spat, ker mora tigra spraviti domov, tigrico pa v trgovino. 

Tega v slikanici sploh ni. Kot je razliko prepoznala tudi ena izmed deklic, je v slikanici Lola 

pila roza mleko, v risanki pa jagodnik. Vrstni red, kako za mizo sedijo Lola in trije tigri, se prav 

tako razlikuje. V slikanici od leve proti desni sedi najprej Lola in nato trije tigri, v risanki pa 

obratno, najprej trije tigri in nato Lola. V slikanici lahko opazimo, da Lola drži lonček z zobno 
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ščetko v rokah, v risanki pa tega prizora ni. Iz slikanice ni razvidno, da sta Lola in lev v 

kopalnici, medtem ko v risanki to lahko takoj ugotovimo, saj je v ozadju prikazan tudi 

umivalnik. Lev ima v slikanici rdečo, v risanki pa zeleno zobno ščetko. To je opazila tudi ena 

izmed deklic. V risanki so v kadi prikazani trije kiti, v slikanici pa tega ni. Ti trije kiti nato v 

risanki plavajo v vodi, kar iz slikanice ni razvidno. Naslednja razlika je v tem, da v risanki ni 

kita, ko se Lola umiva, medtem ko v slikanici je in se umiva skupaj z Lolo. To razliko so našli 

tudi otroci. Po umivanju si Lola v risanki obuje copate, v slikanici pa ne in so ti le prikazani na 

ilustraciji zraven Lole. Čarli v risanki omeni zabavo v pižamah, ki pa je iz slikanice ne 

razberemo. Čarli in Lola nato v risanki plešeta s plesočima psoma, v slikanici z njima pleše le 

Lola. Čarli v risanki pove, kaj vse je že naredil in kako živali sedaj spijo, v slikanici le našteje, 

kaj je naredil, kako in kje spijo živali, pa ni zapisano. V risanki so te speče živali tudi prikazane. 

Lola nato v risanki kar naenkrat postane grozno zaspana, v slikanici pa ne. Ob koncu Loli lahko 

noč v risanki zaželi tudi povodni konj, v slikanici pa tega ni.  

6.6. Izdelovanje lutk oziroma junakov, ki nastopajo v slikanici 

Cilji: 

- otrok samostojno ustvarja; 

- otrok si zamisli, izbere in izdela lutko; 

- otrok se z lutko rokuje in igra. 

Metode:  

- pogovor, praktično delo, igra. 

Oblika:  

- skupna, skupinska, individualna.  

Sredstva:  

- tulci; 

- barvni papir; 

- pokosmatena žica; 

- premikajoče oči; 

- lesena žlica;  

- ražnjič palčke; 

- slamice;  
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- flomastri; 

- lepilo;  

- škarje;  

- volna. 

Dejavnosti: 

- pogovor o junakih iz slikanice; 

- skiciranje in zamišljanje lutke; 

- priprava materiala za lutke; 

- izdelovanje lutk; 

- igra z lutkami.  

Potek dejavnosti  

Po pogovoru o junakih iz slikanice Nisem zaspana in ne bom šla spat bomo izdelovali lutke. 

Najprej si naredimo skico, pripravimo material, nato pa se otroci lotijo izdelave. Lutke otroci 

izdelajo po svojih željah. Na voljo jim dam raznolik material, ki ga pri tem lahko uporabijo. 

Izdelovali si bodo lutke na žlici, na tulcu ali na palici. 

Evalvacija dejavnosti 

Pred začetkom izdelovanja lutk smo se z otroki posedli v krog. Obnovili smo zgodbo Nisem 

zaspana in ne bom šla spat. Slikanico smo ponovno analizirali in se spomnili petih značilnosti, 

ki smo jih slikanici določili, in sicer: junaki, prostor, čas, zaplet in razplet zgodbe. Otrokom 

sem nato povedala, da bomo izdelali lutke oziroma junake, ki nastopajo v slikanici. Najprej smo 

se o junakih pogovorili. Ugotovili smo, da je v slikanici omenjenih sedem junakov, in sicer pet 

vrst živali ter dva otroka. Otroci so ugotovili, da v slikanici nastopajo lev, trije tigri, povodni 

konj, kiti ter dva plesoča psa. Otroka, ki nastopata, sta Čarli in Lola. Ogledali smo si, kako ti 

junaki izgledajo. Ugotovili smo, da je en tiger narisan večji kot druga dva. Eden izmed dečkov 

je rekel, da ima lev skuštrano grivo in majhne tačke. Ugotovili smo tudi, da kit plava v kadi in 

je sive barve. Za plesoča psa smo ugotovili, da imata štrleča ušesa. Ena izmed deklic je rekla 

celo, da sta podobna lisici. Ko smo ugotovili, kakšni so glavni junaki v slikanici, so se otroci 

posedli za mize, kjer je že bil pripravljen material za lutke. Vsak si je lahko sam izbral, katero 

lutko bo delal, lahko pa so si naredili tudi več lutk. Na voljo so imeli tulce, paličice in lesene 

žlice. Poleg tega sem jim pripravila barvni papir, pokosmateno žico, premikajoče oči, barvne 

cofke, volno, gumbe, plastične zamaške itn. Pripravila sem tudi škarje in lepilo. Ko so bili otroci 
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razporejeni okrog miz, so se lotili izdelave. Takoj sem ugotovila, da se je največ otrok odločilo 

za izdelavo lutke na tulcu. K temu je lahko pripomoglo to, da otroci iz svojih izkušenj že vedo, 

da lažje lepijo na večjo površino, zato so si izbrali tulce.  

Pri deklicah sem opazila, da so se skoraj vse lotile izdelave 

Lole na tulcu ali na palici. Le dve deklici sta si izdelali drugi 

lutki. Ena je izdelala leva na tulcu, druga pa se je lotila 

izdelave povodnega konja na palici z modrim papirjem. 

Večina otrok je za oči uporabila premikajoče oči, le malo je 

bilo takih, da so oči narisali sami. Gumbe so uporabljale 

predvsem deklice, dečki niti ne toliko. Pri dečkih je 

prevladovala izdelava leva na tulcu, nekateri pa so naredili 

Čarlija na palici ali na tulcu. Nihče se ni lotil izdelave tigra in 

kita, zato sem sklepala, da sta jih ti dve živali premalo 

motivirali. To, da so v veliki večini izdelovali Čarilija in Lolo, 

me niti ni tako presenetilo, saj sem to tudi pričakovala, glede 

na to, da smo že predhodno brali slikanico Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila, v kateri 

nastopata le Čarli in Lola, ostale živali pa ne. Pri izdelavi sem jim pustila čim več samostojnosti, 

saj so to izdelki otrok in ne vzgojiteljice. Želela sem, da se resnično vidi, da je bil izdelek delo 

otrok. Lahko rečem, da so me nekateri zelo presenetili. Bili so osredotočeni in so točno vedeli, 

kaj in kako želijo izdelati lutko. Spet drugi pa so me presenetili s tem, da niso imeli 

koncentracije. Želeli so narediti nekaj na hitro, samo da bo lutka narejena. Ko sem to opazila, 

sem jih motivirala in spodbujala. Ves čas sem jim pripovedovala, kaj vse lutka potrebuje (obraz, 

roke, noge, rep, tačke, kremplje…). Ob koncu izdelave smo igralnico pospravili, nato pa smo 

se usedli v krog, kjer so otroci predstavili svoje lutke. Dala sem jim nalogo, da jo animirajo in 

na ta način kratko predstavijo.  

 

Slika 45: Izdelava lutk oziroma 

junakov iz slikanice 
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Pri sami animaciji sem ugotovila, da so bili 

osredotočeni na to, kar se je dogajalo v slikanici. 

Ugotovila sem, da so vsebino dobro razumeli in 

si jo zapomnili. Najpogostejši stavek, ki ga je 

rekla lutka Lola, je bil: »Sem Lola, nisem zaspana 

in ne bom šla spat.« Tisti, ki so si izdelali lutko 

leva, so govorili predvsem naslednje: »Požrl sem 

zobno ščetko, haha.«  

 

Otroci so se zelo zabavali. Lutko so si izdelali po svojih zmožnostih in pri tem uporabili svojo 

domišljijo. Izdelava lutke je bila zanje zanimiva in zabavna.  

6.7. Izdelovanje ure iz papirnatega krožnika 

Cilji: 

- otrok sodeluje v pogovoru o uri; 

- otrok se seznani z urnim, minutnim ter sekundnim kazalcem; 

- otrok spozna števila od 1 do 12, ki so na uri; 

- otrok samostojno ustvarja; 

- otrok si izdela uro. 

Metode:  

- pogovor, praktično delo. 

Oblika:  

- skupna, individualna.  

Sredstva:  

- ure;  

- papirnati krožniki; 

- tempera barve; 

- moosgumi;  

- flomastri; 

- škarje; 

Slika 46: Izdelane lutke 
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- lepilo;  

- razcepke.  

Dejavnosti: 

- pogovor o uri in o tem, kje Lola omeni uro; 

- prepoznavanje številk na uri; 

- spoznavanje kazalcev; 

- barvanje papirnatih krožnikov; 

- izdelovanje urinih kazalcev in pisanje številk; 

- izdelava ure. 

Potek dejavnosti  

Pred zajtrkom z otroki pobarvamo papirnate krožnike. Na voljo jim dam modro in roza barvo. 

Po zajtrku se z otroki na začetku posedemo v krog, kjer se pogovorimo o slikanici Nisem 

zaspana in ne bom šla spat. Tu otroke napeljem, da ugotovijo, da se bomo pogovarjali o urah. 

Spoznamo števila od 1 do 12, ki se nahajajo na uri, ter se seznanimo s tremi kazalci, ki so na 

uri. Nato sledi izdelava ur. V enem od kotičkov je otrokom na voljo tudi igra s slanim testom. 

Evalvacija dejavnosti 

Pred zajtrkom sem mizo zaščitila z zaščitno folijo. Pripravila sem modro in roza barvo ter 

čopiče. Otroci so pobarvali papirnat krožnik, iz katerega so si kasneje izdelali uro. Po zajtrku 

smo se posedli v krog in najprej obnovili slikanico Nisem zaspana in ne bom šla spat. S pomočjo 

mojih vprašanj in otrokovih odgovorov nanje smo ugotovili, da bo ura osrednja tema naše 

dejavnosti. . Pred njih sem položila tri različne ure (stensko, namizno ter ročno). Na sliki sem 

imela pripravljene še nekatere druge vrste ur.  

 

 

 

 

 

Slika 47: Pogovor o urah 
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Otroci so hitro ugotovili, da niso vse ure enake. Na sliki so prepoznali peščeno uro, sončno uro 

in uro na zvoniku ter budilko. Ogledali smo si ure, ki sem jih prinesla s seboj. Hitro smo 

ugotovili, da je na urah 12 števil, ki smo jih skupaj tudi prešteli. Otrokom sem nato zastavila 

vprašanje, koliko kazalcev je na uri. Hitro so ugotovili, da so na uri trije kazalci, o katerih smo 

se nato pogovorili. Predstavila sem jim najkrajši kazalec, ki prikazuje polne ure, dolg, 

počasnejši kazalec, ki prikazuje minute, ter dolg, hiter kazalec, ki šteje sekunde. Z otroki smo 

nato spremljali krog sekundnega kazalca. Dala sem jim nalogo, da pozorno opazujejo, kaj se 

bo zgodilo. Deklica X je takoj opazila, da se je dolg, počasnejši kazalec, nekoliko premaknil. 

Tako smo z otroki naredili zaključek, da ko sekundni kazalec naredi en krog, se minutni kazalec 

nekoliko premakne, in sicer za eno minuto.  

Po pogovoru o urah in seznanitvi z uro, 

številkami in kazalci, so si otroci izdelali ure iz 

papirnatih krožnikov, ki so jih predhodno 

pobarvali. Otrokom sem pripravila moosgumi, 

flomastre, škarje, buciko in razcepke. Vsak otrok 

je obrisal kazalce na moosgumi in jih nato 

izrezal.  

Zatem je vsak otrok napisal številke od 1 do 12. 

To sem z otroki delala postopno, saj vem, da nimajo dobre predstave, kje začeti pisati, da bo 

krog pravilno zapolnjen. Začeli smo s številko 12 zgoraj, nato pa smo naredili številko 6 spodaj. 

Sledila je številka 3 na desni strani in nato številka 9 na levi strani. V vmesne prazne prostore 

so otroci napisali še ostale številke. Z buciko so naredili luknjico skozi papirnat krožnik ter 

skozi oba kazalca. Nato so razcepko namestili v oba kazalca in nato skozi papirnat krožnik ter 

jo razprli, da so se kazalci lahko premikali. Uro so lahko nato še poljubno okrasili. Ko so imeli 

ure izdelane, so imeli možnost, da se z njo 

rokujejo. Vztrajno so vrteli kazalce in se 

pogovarjali o tem, koliko je ura. Vsi so me 

spraševali tudi, ali bodo uro lahko odnesli 

domov. Menim, da so bili nad izdelavo ur 

navdušeni in so jo z veseljem izdelali. 

 

Slika 48: Obrisovanje in risanje kazalcev 

Slika 49: Ure iz papirnatih krožnikov 
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6.8. Izdelava knjižnega kotička ter postavitev bralnega kotička 

Cilji: 

- otrok utrjuje pojem avtorska slikanica; 

- otrok sodeluje pri oblikovanju in urejanju prostora; 

- otrok pripravlja knjige v knjižnem kotičku; 

- otrok sodeluje pri postavitvi bralnega šotorčka. 

Metode:  

- pogovor, praktično delo. 

Oblika:  

- skupna, skupinska. 

Sredstva:  

- avtorske slikanice Lauren Child; 

- slovenske avtorske slikanice; 

- zavesa;  

- ščipalke; 

- lučke; 

- svetlobna tabla; 

- preproga; 

- dva vzglavnika; 

- dva tabureja.  

Dejavnosti: 

- utrjevanje pojma slikanica in spoznavanje avtorskih slikanic; 

- priprava prostora za knjižni kotiček; 

- izdelava knjižnega kotička; 

- priprava prostora za bralni kotiček; 

- izdelava bralnega kotička.  

Potek dejavnosti  

V vrtec prinesem knjige in otrokom povem, da bomo izdelali knjižni kotiček iz avtorskih 

slikanic, ki jih obravnavamo, ter iz slovenskih avtorskih slikanic. Pogovorimo se, kaj pomeni, 



Univerza v Ljubljani                                                                                            Urška Vidmar; 

Pedagoška fakulteta                                                                                         diplomska naloga 
 

69 
 

da je slikanica avtorska (pisec besedila in ilustrator je en človek). Dogovorimo se, kje bo naš 

kotiček stal. Ko je knjižni kotiček postavljen, otrokom povem, da potrebujemo tudi prostor, kjer 

lahko v miru beremo oziroma si ogledujemo knjige. Otrokom predlagam, da si izdelamo bralni 

kotiček, v katerega namestimo lučke, da je ta še bolj čaroben.  

Evalvacija dejavnosti 

Za začetek sem na tla položila slovenske avtorske slikanice ter avtorske slikanice o Čarliju in 

Loli. Z otroki smo ponovili izraza slikanica in avtorska slikanica. Spodbudila sem jih, da mi 

povedo, katera je glavna razlika. To razliko mi je zelo lepo razložila ena izmed deklic, ki je 

rekla: »Avtorsko slikanico je napisal in narisal en človek, slikanico pa dva.« Potrdila sem njen 

odgovor in ga še enkrat ponovila, da so se tudi ostali otroci spomnili ključne razlike med 

slikanico in avtorsko slikanico. Zatem smo si ogledali slikanice, ki smo jih imeli pred seboj. 

Otroci so ugotovili, da se razlikujejo po velikosti, po naslovu, po avtorjih, po barvi in po vsebini. 

Vsak naslov sem jim prebrala in povedala tudi, kdo je avtor. Ko smo se pogovorili o vseh 

slikanicah, je sledila izdelava knjižnega kotička. Dogovorili smo se, da knjige postavimo tako, 

da bodo vidne. Otrokom sem nato dovolila, da sami opremijo kotiček s knjigami. Tu niso imeli 

večjih težav. Dobro so se že znali dogovoriti, kam bodo postavili kakšno knjigo in zakaj. Ko je 

bil naš knjižni kotiček postavljen, pa sem otroke postavila pred nov izziv, kje bomo brali. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrokom sem predlagala, da si izdelamo bralni kotiček v gradu, ki ga v vrtcu uporabljajo za 

kotiček dom. Pred njih sem postavila ves potreben material, in sicer: zaveso, ščipalke, vrvico 

in vzglavnike. Za začetek smo vrvico napeljali z enega na drugi konec. Nato smo nanjo obesili 

zaveso, ki smo jo pritrdili s ščipalkami. V kotiček smo položili še dva vzglavnika ter dva 

tabureja. Za konec sem otrokom dala še lučke ter svetlobno tablo. Nad tem so bili najbolj 

navdušeni in so komaj čakali, da se kotiček odpre. 

Slika 50: Knjižni kotiček z avtorskimi 

slikanicami 
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Pred tem smo postavili še pravila. Dogovorili smo 

se, da sta v bralnem kotičku lahko hkrati le dva 

otroka. Z otroki smo se dogovorili tudi, da je 

kotiček namenjen branju in ne uničevanju lučk ter 

vsem ostalim stvarem. Prav tako smo se dogovorili, 

da vse lučke ugasnemo, ko v kotičku ni nikogar. Na 

ta način ne praznimo baterij in podaljšamo čas 

delovanja lučk. Ker smo prejšnjič spoznavali uro, 

sem jih zaposlila še s tem, da sem jim v kotiček 

namestila uro in so morali spremljati, kdaj bo minilo deset minut in bo menjava v kotičku. 

Moram reči, da so bili na to zelo pozorni. Spoloh tisti otroci, ki so čakali, da bo menjava, so me 

hodili opozarjat, da je deset minut že mimo. Kotiček za branje je torej mesto, kamor so se otroci 

lahko umaknili, ko so potrebovali svoj čas za branje.  

Ugotovila sem, da so bili otroci nad bralnim 

kotičkom zelo navdušeni. To je bilo za njih 

nekaj povsem novega. Najbolj navdušeni pa so 

bili nad lučkami, saj so povedali, da so čarobne 

in da je zdaj vse zelo pravljično.  

 

Knjige v knjižnem kotičku: 

- Amalietti, M. (2012). Maruška 

potepuška. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

- Child, L. (2015). Ena stvar. Jezero: Morfem.  

- Child, L. (2010). Malce nevidna. Jezero: Morfem.  

- Child, L. (2012). Nisem zaspana in ne bom šla spat. Jezero: Morfem.  

- Child, L. (2012). Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila. Jezero: Morfem.  

- Child, L. (2013). Za šolo sem absolutno še premajhna. Jezero: Morfem.  

- Doria, Ž. (2010). Pripovedka o morski deklici. Ljubljana: Atelje Doria.  

- Manček, M. (2013). Mucek Mjav. Šmarje-Sap: Buča.  

- Manček, M. (2013). Piščanček Pik. Šmarje-Sap: Buča.  

- Manček, M. (2013). Zajček Uh. Šmarje-Sap: Buča.  

- Osojnik, M. (2001). Hiša, ki bi rada imela sonce. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Slika 52: Bralni kotiček 

Slika 51: Ogledovanje slikanic v bralnem 

kotičku 
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- Osojnik, M. (2003). Polž Vladimir gre na štop. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

- Praprotnik, L. (2013). Mačji zakaji. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

- Praprotnik, L. (1999). Male živali. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

- Praprotnik, L. (2007). Moj očka. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

- Praprotnik, L. (2002). Zakaj? Ljubljana: Mladinska knjiga.  

- Spacal, A. (2018). Kako ti je ime? Maribor: Bajalka. 

- Spacal, A. (2018). Modre ptičje misli. Maribor: Bajalka.  

- Stupica, M. (2014). Čudežno drevo. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

6.9. Individualna obnova slikanice ob ilustracijah iz zgodbe 

Cilji: 

- otrok samostojno ob ilustracijah pripoveduje zgodbo; 

- otrok obnovi slikanico; 

- otrok se pogovarja o vsebini, glavnih junakih, prizorišču, zapletu in razpletu zgodbe. 

Metode:  

- pogovor, pripovedovanje. 

Oblika:  

- individualna. 

Sredstva:  

- slikanica Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila; 

- list za beleženje. 

Dejavnosti: 

- pripovedovanje zgodbe ob ilustracijah.  

Potek dejavnosti  

Z vsakim otrokom zunaj igralnice na mali mizi opravim pogovor. Najprej otroka spodbudim, 

da samostojno poskuša povedati obnovo slikanice Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila s 

pomočjo ilustracij. Nato vsakemu otroku zastavim še vprašanje, če mi v obnovi ni naštel vseh 

detajlov. Individualno torej otrok opiše zgodbo in s pomočjo ilustracij pove vsebino slikanice. 
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Tu bom preverjala, kako so otroci sledili sami zgodbi in ali so jo razumeli ter jo znajo obnoviti 

ob slikah. 

Evalvacija dejavnosti 

Individualno obnovo slikanice sem opravila z 19-imi otroki, ki so bili prisotni v vrtcu. Slikanico 

mi je obnovilo 8 dečkov in 11 deklic. Zadala sem si cilje in pričakovala, da jih bodo dosegli. 

Predvidevala sem, da bodo vsi otroci znali povedati naslov slikanice. Prav tako sem 

predvidevala, da bodo vsi otroci znali povedati, kako je ime glavnima junakoma v zgodbi. 

Predvidevala sem, da bo vsaj polovica otrok znala obnoviti zgodbo ob ilustracijah brez spodbud 

ter da jim slikopis s hrano v slikanici, ne bo delal težav in bodo znali našteti vso hrano, ki je 

prikazana.  

Od 19-ih otrok so mi vsi znali povedati 

naslov slikanice Paradižnika ne bom 

nikoli niti pokusila. Prav tako so vsi 

otroci znali poimenovati dva glavna 

junaka v slikanici. To sta bila Čarli in 

Lola. Tako naslov kot glavna junaka so si 

otroci zapomnili. Predvidevam, da je k 

temu pripomoglo to, da smo slikanico 

natančno prebrali in si jo večkrat pregledali ter jo večkrat omenili. S pripovedovanjem oziroma 

z obnovo zgodbe ob ilustracijah prav tako ni bilo težav. Nekatere otroke je bilo potrebno le 

spodbujati z vprašanji, kot npr. Kam je šla Lola? Kaj je Lola zagledala? Kaj sta storila? 

Samostojno in brez spodbud je slikanico obnovilo 15 otrok, kar je več kot polovica. Cilj, da 

otroci popolnoma samostojno pripovedujejo, je torej dosegla več kot polovica otrok. Ostali 

štirje otroci so s postavljanjem vprašanj prav tako znali obnoviti avtorsko slikanico. Pri 

poimenovanju hrane večina otrok ni imela večjih težav. Znali so jo pokazati in poimenovati. 

Težave so imeli s poimenovanjem gore Fuji. To je brez težav znala poimenovati le ena deklica. 

Vsi otroci so znali povedati, da je Lola paradižnik poimenovala kot rdeči mesec. Bolj podrobna 

analiza individualnih obravnav slikanice pa sledi v nadaljevanju. To, da so otroci znali povedati 

naslov ter poimenovati glavna junaka, pa sem že zapisala.   

 

Slika 53: Slikopis s hrano iz slikanice 
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Deček 1 je začel pripovedovati samostojno in brez spodbud. Celotno slikanico je obnovil 

samostojno s pomočjo ilustracij. Začel je z naslovom in nato s samo vsebino. Kazal je 

posamezno hrano in jo poimenoval, pri tem pa ni imel nobenih težav. Pri obnovi je uporabljal 

dolge in lepo sestavljene stavke. Zapomnil si je vsa preimenovanja hrane, ki jih je uporabil 

Čarli, da je Lolo prepičal, da je hrano poskusila. Bil je zbran in skoncentriran ter osredotočen 

na slikanico. Dogodke v slikanici je našteval v pravilnem vrstnem redu, kot so se zgodili. 

Težave je imel le pri poimenovanju gore Fuji, ki jo Čarli omeni v slikanici. Deček 2 je slikanico 

obnovil samostojno s pomočjo ilustracij. Pri tem ni potreboval dodatnih vprašanj. Na koncu je 

povedal tudi, kaj si je nabolj zapomnil, in sicer to, da je paradižnike Lola poimenovala kot rdeče 

mesece. Naštel je vso hrano in jo tudi pravilno poimenoval. Ob ilustracijah je zgodbo smiselno 

povezal v celoto. Zanimivo je bilo to, da je šel s prstom po besedilu in se pretvarjal da bere, ob 

tem ko je obnavljal vsebino. Deček 3 je začel pripovedovati obnovo slikanice samostojno, 

kasneje pa me je vprašal, kaj se je tukaj zgodilo. Pokazal mi je ilustracijo, preden se Lola 

odpravi v vesolje. Ko sem mu povedala, je zopet začel pripovedovati samostojno in je sam 

obnovil slikanico ob ilustracijah. Z naštevanjem hrane ni imel težav. Pravilno jo je poimenoval 

in jo s prstom tudi pokazal. Spustil je poimenovanje gore, saj je imel s tem težave, tako kot 

večina otrok. Deček 4 je znal opisati dogajanje ob ilustracijah. Zgodbo je samostojno obnovil 

od začetka do konca. Znal je poimenovati hrano in jo v slikanici tudi pokazati. Zopet se je 

pojavilo pretvarjanje, da bere. Ob tem, ko je obnavljal zgodbo s pomočjo ilustracij, je šel s 

prstom po besedilu in se pretvarjal, da bere. Deček 5 ni znal začeti samostojno pripovedovati. 

S postavljanjem podvprašanj sem ga spodbudila, da obnovi zgodbo. Postavila sem mu tri 

podvprašanja, nato pa je sam do konca obnovil zgodbo. Rabil je torej malo spodbude z 

vprašanji. Hrano je našteval brez težav, zataknilo se mu je le pri razlikovanju cvetače in zelja. 

Stavki so bili kratki, a je povedal bistvene informacije, tako da je bila obnova smiselna in 

ustrezna. Deček 6 je za obnovo slikanice potreboval mojo pomoč. Postavljala sem mu 

vprašanja, kaj se je na posamezni ilustraciji zgodilo in kako se je razpletla zgodba. Deček je 

znal odgovoriti na vprašanja in s tem ni imel težav. Kot se je izkazalo, je rabil le vprašanja, da 

je zgodbo lahko obnovil. Ni je znal obnoviti samostojno. Deček pri poimenovanju hrane ni imel 

težav, saj jo je znal našteti. Le za paradižnik je uporabil izraz »paradajz«, saj je to pogovorni 

izraz za paradižnik. Predvidevam, da ga doma tako imenujejo in si je ta izraz zapomnil. Znal je 

povedati, kako je Čarli preimenoval hrano. Deček 7 je začel samostojno ob ilustracijah 

pripovedovati obnovo slikanice. Stavki so bili bogati in smiselni. Zelo pozoren je bil tudi na 

detajle. Pri obnovi ni potreboval nobene pomoči. Znal je našteti vso hrano, jo poimenovati in 
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pokazati. Ko je Čarli našteval, česa vsega 

nimajo, si je pomagal s stranjo, na kateri je 

slikopis. Deček 8 je samostojno obnovil 

slikanico s pomočjo ilustracij. Znal je 

poimenovati hrano in jo pokazati. Poimenoval je 

tudi hrano, ki jo je Čarli preimenoval.  

 

 

Deklica 1 je samostojno obnovila slikanico s 

pomočjo ilustracij. S poimenovanjem hrane ni imela težav, znala jo je tudi pokazati. Zamenjala 

je grah in fižol, na strani, ko Lola reče, da je grah premajhen in prezelen. Tu sem jo popravila. 

Ko je naštevala, česa vsega Čarli in Lola nimata, si je pomagala s prejšnjo stranjo. Imela pa je 

nekaj težav s poimenovanjem preimenovanih jedi. Slikanico je smiselno in v celotni obnovila. 

Deklica 2 je slikanico obnovila samostojno. Uporabljala je kratke stavke, a so bili ti razumljivi. 

Razložila je tudi, kaj si je najbolj zapomnila. Kot je povedala, si je najbolj zapomnila to, ko sta 

šla Čarli in Lola v trgovino pod morjem. Z naštevanjem hrane ni imela težav, znala jo je 

poimenovati in pokazati. Težave je imela pri poimenovanju gore Fuji, tu sem ji zato pomagala. 

Deklica 3 je na začetku predstavila glavna junaka Čarlija in Lolo. Zgodbo je samostojno 

obnovila s pomočjo ilustracij. Naštela je vso hrano in jo tudi pravilno pokazala. Uporabljala je 

smiselne stavke in šla v podrobnosti. Znala je dobesedno povedati nekatere stvari, ki sta jih v 

slikanici rekla Čarli in Lola. S prstom je šla po besedilu in se pretvarjala, da bere. Deklica 4 je 

pri obnovi zgodbe rabila spodbudo. Najprej je slikanico le listala in začela pripovedovati šele 

pri 4. strani, ko je Lola naštevala hrano, ki je ne mara. Hrano je pravilno poimenovala in jo tudi 

pokazala. Postavljala sem ji podvprašanja, in sicer, Kaj se je v slikanici zgodilo?, Kam sta šla 

Čarli in Lola? Kaj je rekla Lola? S pomočjo vprašanj je znala zgodbo smiselno povedati. Bolj 

kot da bi zgodbo pripovedovala, je deklica opisovala posamezne prizore oziroma ilustracije. 

Šele nekje na sredini je zgodbo začela pripovedovati. Deklica 5 je samostojno pripovedovala 

zgodbo. Hrano je naštevala in jo ustrazno pokazala. Težave so se zopet pojavile pri paradižniku. 

Tu je deklica uporabila izraz »paradajz«. Stavki so bili bogati in smiselni. Deklica 6 je 

samostojno pripovedovala obnovo s pomočjo ilustracij. Naštevala je hrano in jo ustrezno 

poimenovala in pokazala. Smiselno je povezovala stavke. Znala je poimenovati preimenovano 

hrano. Bila je edina od otrok, ki je samostojno in brez pomoči poimenovala goro Fuji. Deklica 

7 je samostojno pripovedovala obnovo slikanice. S prstom je šla po besedilu in se pretvarjala, 

Slika 54: Individualna obravnava slikanice 

Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila 
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da bere. Zgodbo je povezala v smiselno celoto. Znala je poimenovati in pokazati vso hrano. 

Deklica 8 je samostojno obnovila slikanico s pomočjo ilustracij. Znala je našteti in pokazati 

vso hrano. Približno na sredini se ji je nekoliko zataknilo. Zastavila sem ji eno vprašanje, nato 

pa je zopet samostojno do konca obnovila zgodbo. Deklica 9 je samostojno obnovila zgodbo. 

S prstom je šla po besedilu in se pretvarjala, da bere. Znala je poimenovati vso hrano, težavo je 

imela le z rižem, saj je narisan nekoliko nejasno. Deklica 10 je znala samostojno obnoviti 

zgodbo od začetka do konca. Poimenovala in pokazala je vso hrano. Pri naštevanju hrane, ki jo 

Čarli in Lola nimata, si je pomagala s slikopisom hrane. Stavki so bili smiselni. Nekaj težav je 

imela s poimenovanjem gore Fuji, zato sem ji tu pomagala. Deklica 11 je samostojno obnovila 

slikanico s pomočjo ilustracij. Pri naštevanju hrane ni imela težav, ustrezno jo je tudi pokazala. 

Njeni stavki so bili zelo bogati in šla je tudi v podrobnosti. Dobesedno je znala povedati tudi 

nekatere stvari, ki sta jih rekla Čarli in Lola.  

6.10. Obravnava slikanice s pomočjo gledališča kamišibaj 

Cilji: 

- otrok spozna namizno gledališče (kamišibaj); 

- otrok spozna, da slikanico lahko beremo na različne načine; 

- otrok se pogovarja o vsebini, glavnih junakih, prizorišču, zapletu in razpletu zgodbe. 

Metode:  

- pogovor, pripovedovanje, opazovanje. 

Oblika:  

- skupna. 

Sredstva:  

- namizno gledališče (kamišibaj); 

- ilustracije iz slikanice Za šolo sem absolutno še premajhna na A3 formatu; 

- slikanica Za šolo sem absolutno še premajhna. 

Dejavnosti: 

- poslušanje pripovedovanja slikanice s pomočjo namiznega gledališča; 

- pogovor o vsebini slikanice Za šolo sem absolutno še premajhna; 

- obnova slikanice Za šolo sem absolutno še premajhna. 



Univerza v Ljubljani                                                                                            Urška Vidmar; 

Pedagoška fakulteta                                                                                         diplomska naloga 
 

76 
 

Potek dejavnosti  

Obravnavali bomo tretjo slikanico, in sicer s pomočjo gledališča kamišibaj. Otrokom dam 

možnost, da si kamišibaj pobliže ogledajo in se seznanijo ter rokujejo z njim. Po predstavitvi 

slikanice sledi obnova slikanice ter pogovor o vsebini, junakih, prizorišču, zapletu in razpletu 

zgodbe. Slikanico bomo torej skupaj analizirali po petih kriterijih. 

Evalvacija dejavnosti 

Z otroki smo se posedli v krog. Pokazala sem jim namizno gledališče oziroma kamišibaj ter jih 

vprašala, če so ga že kdaj videli. Odgovorili so mi, da ne. Predstavila sem jim, kaj to je, nato pa 

sem jim s pomočjo kamišibaja predstavila 

slikanico Za šolo sem absolutno še premajhna. 

Kamišibaj sem postavila na mizo, sama pa sem 

se usedla na stol za mizo. Preselili smo se v 

gledališče in pripovedovanje slikanice se je 

začelo.  

 

 

 

Ugotovila sem, da so bili otroci med pripovedovanjem slikanice Za šolo sem absolutno še 

premajhna zelo skoncentrirani. Sledili so sami zgodbi brez težav. Predvidevam, da je k temu 

pripomoglo to, da sem jim slikanico predstavila na drugačen način. Otrokom se je videlo, da so 

komaj čakali, kaj se pripeti Loli in Čarliju na naslednji strani. Slikanico so pozorno in natančno 

spremljali. Po končanem pripovedovanju sem otroke najprej vprašala, o čem je slikanica 

govorila. Takoj so mi znali odgovoriti, da je slikanica govorila o tem, kako Lola noče v šolo, a 

na koncu vseeno gre in ugotovi, da je hoditi v šolo prav zabavno. Zatem sem jim zastavila 

naslednje vprašanje: »Ali ste v slikanici zasledili kaj nenavadnega?« Otroci so dvigovali roke. 

Pozvala sem jih, naj mi povedo, kaj jim je bilo nenavadno. Imeli so veliko odgovorov, kaj vse 

je nenavadno. Ena izmed deklic je rekla, da to, da gre Lola v šolo. Nekemu dečku se je zdela 

nenavadna pošast, ki je bila prikazana v slikanici. Zelo nenavadno se jim je zdelo tudi to, da se 

je Lola oblekla v aligatorja. Otroci so tako razlagali in iskali nenavadne stvari v slikanici. In 

takrat se je oglasila ena izmed deklic, ki je rekla: »Meni se je zdelo najbolj nenavadno to, da 

ima Lola svojega nevidnega prijatelja.« Za tem sem otroke vprašala, če so ga slučajno videli na 

Slika 55: Namizno gledališče - kamišibaj 
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kakšni izmed ilustracij, ko sem pripovedovala zgodbo. Odgovorili so, da ne. Res ga niso mogli 

videti, ker se je na ilustracijah pri namiznem gledališču slabo videl. Otrokom sem nato dala 

nalogo. Slikanica je potovala v krogu in otroci so jo pogledali. V slikanici so morali poiskati 

nevidnega Lolinega prijatelja Sorena Lorensena. Dala sem jim tudi navodilo, da ko ga najdejo, 

podajo knjigo naprej in ne govorijo, kje se ta prijatelj nahaja. Tako je slikanica potovala v krogu 

in otroci so jo gledali eden za drugim. Na koncu sem jih vprašala, če so našli Lolinega prijatelja. 

Več kot polovica otrok je prijatelja našlo. Eden izmed dečkov je rekel: »Jaz sem ga našel na 

treh straneh. Prvič je stal pri vratih pred dnevno sobo, drugič je sedel za mizo ob Loli in tretjič 

je na koncu sedel na fotelju v sredini.« Deček je seveda ugotovil pravilno. Lolin prijatelj se res 

pojavi v vseh treh situacijah, poleg tega pa se pojavi še enkrat, in sicer takrat, ko gresta Čarli in 

Lola v šolo, Soren Lorensen pa hodi za njo. Na tej ilustraciji se Sorena Lorensena najslabše 

vidi, saj je podlaga bela, on pa je prozoren in je potrebno biti zares pozoren, da ga opaziš. Zatem 

smo Sorena opisali. Otroci so ugotovili, da je zelo podoben Čarliju. Je približno enako velik, 

ima enako frizuro in je podobno oblečen. Ko smo se pogovorili o Sorenu, je sledila analiza 

slikanice. Najprej smo z otroki ponovili, kaj bomo v slikanici določili. Takoj so se spomnili, da 

bomo določili, kdo v slikanici nastopa, kaj se zgodi, da se slikanica zaplete in potem razplete, 

nekaj težav pa so imeli, da so ugotovili, da bomo določali tudi prostor in čas.  

Otrokom sem slikanico najprej še enkrat prebrala. Želeli so, da jo pripovedujem s pomočjo 

gledališča kamišibaj. Po branju sem jih vprašala, kdo v njej nastopa. Ugotovili so, da se tokrat 

v slikanici pojavijo štiri osebe, in sicer Čarli, Lola, nevidni prijatelj Soren Lorensen, na koncu 

pa še deklica, ki ni poimenovana. Prostor, kjer se slikanica odvija, so otroci omejili na domače 

okolje, torej hišo oziroma stanovanje. Prav tako so znali določiti, da se slikanica odvija zunaj, 

ko se Čarli in Lola odpravita v šolo, in v šoli, ko Čarli išče Lolo. Čas, ko se zgodba dogaja, so 

otroci omejilji na jutro, ko Čarli Lolo najprej prepričuje, da gre v šolo. Zatem se zgodba odvija 

v dopoldanskem času, ko je Lola v šoli in jo Čarli išče. 

Zgodba pa se konča sredi dneva, ko Lola pride domov 

in pije roza mleko s Sorenom in novo prijateljico. Z 

določanjem zapleta in razpleta zgodbe otroci niso imeli 

večjih težav. Rekli so, da se zgodba zaplete, ko mora 

Čarli Lolo prepričati, da gre v šolo. Tu se trudi in išče 

vse možne načine, da bi mu to uspelo. Čarli reče Loli, 

da se bo v šoli naučila brati, pisati in računati. Lola 

najde veliko izgovorov, da ne bi šla v šolo, a Čarliju jo uspe vseeno prepričati, da v šolo tudi 

Slika 56: Pogovor o slikanici 
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gre. Kot so rekli otroci, se zgodba na koncu razplete tako, da Lola sedi na fotelju in reče, da je 

bilo v šoli zabavno. Lola torej ugotovi, da je hoditi v šolo prav zabavno.  

6.11. Likovni problem: Kako bi izgledal tvoj namišljeni prijatelj?  

Cilji: 

- otrok prepozna Lolinega nevidnega prijatelja Sorena Lorensena; 

- otrok si zamisli svojega nevidnega prijatelja in ga opiše; 

- otrok nariše namišljenega prijatelja s svinčnikom. 

Metode:  

- pogovor, opisovanje, praktično delo. 

Oblika:  

- individualna. 

Sredstva:  

- slikanica Za šolo sem absolutno še premajhna; 

- risalni listi A4 formata; 

- svinčniki. 

Dejavnosti: 

- pogovor o Sorenu Lorensenu; 

- opis otokovega prijatelja, s katerim bi se skupaj igrala; 

- risanje namišljenjega prijatelja za igro.  

Potek dejavnosti  

Najprej z otroki ponovimo, kakšen je bil Lolin nevidni prijatelj. S štirimi otroki najprej začnem 

dejavnost, otroci pa se medtem menjajo. Otrokom zastavim naslednji likovni problem: Kako bi 

izgledal tvoj namišljeni prijatelj, s katerim bi se skupaj igrala. Ponudim jim risalne liste ter 

svinčnike, da narišejo svojega prijatelja. 
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Evalvacija dejavnosti 

Na začetku smo se z otroki pogovorili o Lolinem nevidnem prijatelju. Otroci so ga opisali in 

povedali, kako izgleda. Ponovno smo ponovili, da mu je ime Soren Lorensen in je zelo podoben 

Čarliju – ima enako frizuro, je približno enako velik in 

podobno oblečen. Za tem je sledila dejavnost, kjer so 

otroci risali svojega prijatelja. Odločila sem se, da to 

izvajam s štirimi otroki naenkrat, da se z njimi lahko 

pogovorim o prijatelju in da jih lahko ves čas spodbujam 

pri risanju, saj vem, da če ne bi bila ves čas prisotna tu, bi 

otroci naredili nekaj na hitro. Najprej sem vsakemu otroku 

ponudila list. Če je želel, si je prijatelja lahko najprej 

skiciral. Potem sem vsakega otroka prosila, da mi je 

prijatelja tudi opisal in naštel njegove lastnosti. Za tem 

sem otrokom ponudila svinčnike ter risalne liste, da so 

svojega prijatelja lahko narisali.  

Vsak otrok je brez težav naštel lastnosti, ki 

naj bi jih imel njegov prijatelj. Lastnosti, ki 

so bile naštete največkrat, so naslednje: 

prijaznost, poštenost in dobrovoljnost. 

Večina otrok si je torej želela prijatelja, ki je 

prijazen, pošten in dobre volje. Vsak otrok 

mi je opisal, kako bo njegov prijatelj ali 

prijateljica izgledal/-a. Veliko otrok, 

predvsem deklice, so te svoje prijatelje za 

igro našle v vrstnikih iz vrtca. Odločile so se, da si želijo, da bi njihovi prijatelji izgledali kot 

določen otrok v skupini. To so tudi narisale, saj jih nisem želela omejevati. Večina otrok si je 

za prijatelja izbralo osebo oziroma človeka. Nekaj je bilo tudi takšnih otrok, ki so si želeli za 

svojega prijatelja imeti Čarlija ali Lolo. Le dva dečka sta se odločila, da bi za prijatelja imela 

žival. Eden si je zaželel prijatelja ptička, ki bi ga vsako jutro zbudil, drugi pa si je zaželel 

prijazno kačo, ki bi živela na drevesu v njegovi sobi. Seveda sem dovolila, da sta to tudi narisala. 

Otroci so se hitro spomnili, kako si predstavljajo svoje prijatelje. Na koncu so te prijatelje 

predstavili tudi drugim otrokom.  

Slika 58: Risbe prijateljev 

 

Slika 57: Risanje prijatelja 
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6.12. Dejavnosti po kotičkih: matematični in jezikovni kotiček 

Cilji: 

- otrok prešteva do 15; 

- otrok prepoznava števila do 8; 

- otrok razvršča števila od 1 do 8 po vrstnem redu; 

- otrok prireja 1-1;  

- otrok razvršča po velikosti (velik, srednje velik in majhen); 

- otrok razvršča po barvi; 

- otrok prepoznava prve glasove v besedah; 

- otrok se igra z glasovi in črkami; 

- otrok doživlja ritem besed. 

Metode:  

- pogovor, praktično delo, igra. 

Oblika:  

- skupna, skupinska in individualna. 

Sredstva:  

- sličice narisanih predmetov; 

- ščipalke; 

- številčni žepki; 

- papirnati metulji; 

- papirnati lončki;  

- gumbi; 

- lističi z barvami; 

- sličice predmetov; 

- črke abecede; 

- sličice parov, ki se rimajo. 

Dejavnosti: 

- preštevanje do 15 in označevanje predmetov s ščipalko; 

- vstavljanje metuljev v številčne žepke; 

- razvrščanje gumbov po velikosti in barvi; 

- iskanje prvih glasov v besedah; 
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- iskanje parov, ki se rimajo. 

Potek dejavnosti  

Najprej se usedemo v krog, kjer se pogovorimo, kaj vse bi se Lola naučila v šoli. Nato se igramo 

igro Poišči rimo. Na tla položim sličice in kličem otroke, da pridejo poiskat rime. Pripravim 

kotičke z matematičnimi dejavnostmi, kjer otroci preštevajo predmete na sliki in s ščipalko 

označijo, koliko je predmetov. Pri drugi dejavnosti 

pripravim velike, srednje in male gumbe, ki jih 

razvrščajo v lončke po velikosti in nato še po barvi. 

Pri tretji dejavnosti pripravim žepke z metulji. V 

vsak žepek dajo toliko metuljev, kolikor kaže 

številka na žepku. Za jezikovni kotiček pripravim 

sličice in črke, s katerimi se besede na sličici 

začnejo. Otroci tu iščejo prve glasove. Pripravim 

dva takšna kompleta.  

Evalvacija dejavnosti 

Za začetek smo z otroki ponovili, kaj vse bi se Lola v šoli lahko naučila. Ker je skupina, kjer 

sem izvajala nastope, tik pred šolo, sem se odločila, da jim pripravim dejavnosti s področja 

matematike in jezika. Najprej smo v krogu vsi skupaj iskali pare, ki se rimajo. Povedala sem 

jim, da je Lola vse to pomešala, zato je naša naloga, da te pare ustrezno povežemo. Pripravila 

sem naslednje pare: krt –prt, dežnik – glavnik, noga – žoga, luč – ključ, med – sladoled, luža – 

kuža, buška – hruška, pica – kraljica, šola – Lola, slon – balon, most – kost, lopata – kravata, 

krava – trava, zvonec – lonec. Najprej smo si vse sličice ogledali in jih poimenovali. Razložila 

sem jim, kakšna je njihova naloga. Poiskati so morali torej par, ki ima čim bolj podobne končne 

glasove in se rima. Delo sem jim olajšala tako, da so glasno ploskali, ko so mislili, da to spada 

skupaj. Na tak način smo poiskali vse pare. Otroci z iskanjem niso imeli večjih težav. Iz izbranih 

parov sem namreč naredila dve skupini. Najprej smo iskali pare ene skupine in nato pare druge 

skupine, da ne bi bila naloga pretežka. Če je kateri izmed otrok našel napačen par, je s tem, ko 

je ploskal in glasno izgovarjal, hitro ugotovil, da par ni ustrezen. Pri tem so mu pomagali tudi 

ostali otroci. Za to nalogo lahko rečem, da so jo otroci dobro opravili. Rime so iskali tudi v 

enem izmed kotičkov. Pri tej dejavnoti sem dosegla cilj, da se otrok igra z glasovi in črkami ter 

išče pare, ki sodijo skupaj. 

Slika 59: Iskanje parov, ki se rimajo 
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Pri prvi matematični dejavnosti so morali otroci preštevati predmete na sliki. Predmeti, ki so 

bili prikazani, so bili v povezavi s slikanico oziroma šolo. Naloga otrok je bila, da preštejejo, 

koliko je predmetov na sliki, nato pa s ščipalko označijo število, ki prikazuje količino 

predmetov. Pri tem otroci niso imeli težav. Do številke deset so znali šteti vsi otroci in so to 

tudi ustrezno označili s ščipalko. Nekateri so imeli težave s štetjem do 15. Pomagala sem jim 

tako, da so najprej prešteli 10 predmetov, nato pa sem 10 predmetov zakrila in so prešteli še 

ostale. Ko so našteli še 5 predmetov, sem ostalih 

10 odkrila. Pokazala sem 10 prstov, otrok pa 5 

prstov in nato sva skupaj štela prste. Na ta način 

so otroci potem ugotovili, da je na sliki 15 

predmetov. Tu mi je uspelo doseči cilj, da zna 

otrok prešteti do 15.  

 

 

 

Druga matematična dejavnost je od otrok zahtevala, da v žepek vstavijo toliko metuljev, kot 

piše številka na žepku. Rekla sem jim, da se Lola igra z metulji in jih lovi. V vsak žepek želi 

dati toliko metuljev, kot piše na žepku. Otroci so torej morali prepoznati številke, nato pa v 

žepek vstavljati metulje. Njihova naloga je bila tudi ta, da so nato žepke razvrstili od številke 1 

do številke 8 po vrstnem redu. Najprej smo skupaj prepoznali vse številke, nato pa so v žepke 

vstavljali metulje. Pri sami dejavnosti otroci niso imeli večjih težav. Znali so prepoznati številko 

na žepku in vanj tudi ustrezno dati pravilno količino metuljev. Spodbujala sem jih, da so sproti 

glasno šteli, ko so metulje vstavljali v žepke. Ko so z dejavnostjo končali, sem jih prosila, da 

metulje izpustijo iz žepkov. Dejavnost je bila 

otrokom zanimiva in zabavna, saj so jo večkrat 

ponavljali. Metulje so dajali v žepke in nato iz njih. 

Tu sem dosegla cilj, da otroci prepoznavajo števila 

do 8 in vstavljajo ustrezno količino metuljev. Prav 

tako sem dosegla cilj, da otroci razvrščajo števila od 

1 do 8 po vrstnem redu.  

 

Slika 60: Preštevanje predmetov in 

označevanje s ščipalko 

Slika 61: Žepki z metulji 
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Tretja matematična dejavnost je od otrok zahtevala, da razvrstijo gumbe, ki so Loli po nesreči 

padli iz mamine škatle. Otrokom sem pripravila tri lončke. V prvi lonček so dali velike gubme, 

v drugi lonček so dali srednje velike gumbe in v tretji lonček so dali male gumbe. Pri 

razvrščanju gumbov otroci niso imeli težav z ravrščanjem največjih gumbov. Brez težev so jih 

prepoznali in dali v ustrezen lonček. Nekateri otroci so imeli nekaj več težav z razvrščanjem 

srednje velikih in malih gumbov. Pri tem so potrebovali nekaj pomoči, potem pa jim je tudi te 

gumbe uspelo ustrezno razvrstiti. Tu je bil dosežen cilj, da otroci razvrščajo po velikosti (velik, 

srednje velik, majhen). Po končanem razvrščanju po velikosti je sledilo še razvrščanje po barvi. 

Otroci so morali razvrstiti gumbe na lističe ustrezne barve. Razvrščali so po roza, modri, zeleni, 

črni, oranžni, rjavi, rumeni in rdeči barvi. Pri tej nalogi otroci niso imeli težav. Gumbe so 

razvrstili na ustrezen listič in znali povedati tudi to, koliko gumbov je na posameznem lističu. 

Tu je bil torej dosežen cilj, da otroci razvrščajo gumbe po barvi.  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Pri jezikovni dejavnosti so imeli otroci nalogo, da poimenujejo predmet na sliki, nato pa mu 

poiščejo ustrezen prvi glas, torej črko, s katero se predmet na sliki začne. Nekatere sličice so 

bile v povezavi z obravnavanimi slikanicami. Otroci pri tej dejavnosti niso imeli težav, saj so 

se s prepoznavanjem prvih glasov v besedi 

ukvarjali že vse vrtčevsko leto. Znali so 

poimenovati predmet, ki je na sličici, in nato 

temu predmetu poiskali tudi ustrezen prvi glas. 

Pri tej dejavnosti je bil torej uspešno dosežen 

cilj, da otrok prepozna prvi glas v besedi.  

 

Slika 62: Razvrščanje gumbov po 

barvi 

Slika 63: Razvrščanje gumbov po velikosti 

Slika 64: Prepoznavanje prvih glasov v besedi 
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6.13. Izdelava avtorske slikanice  

Cilji: 

- otrok našteje pet značilnosti, ki jih slikanica potrebuje; 

- otrok opiše dogajanje v slikanici; 

- otrok samostojno izdela slikanico; 

- otrok si izbere naslov slikanice. 

Metode:  

- pogovor, razgovor, praktično delo. 

Oblika:  

- individualna.  

Sredstva:  

- risalni listi; 

- listi za naslovno stran; 

- flomastri; 

- barvice;  

- škarje;  

- vrvica;  

- luknjač. 

Dejavnosti: 

- pogovor o elementih v slikanici; 

- zamisel in predstvaitev ideje o slikanici; 

- izdelava avtorske slikanice. 

Potek dejavnosti  

Z otroki se v krogu pogovorimo o tem, kaj je slikanica in kaj vse vsebuje. Nato jim ponudim 

risalne liste, ki jih predhodno razrežem na četrtine. Vsak otrok dobi toliko listov, kolikor jih 

potrebuje. Najprej jim ponudim navaden A4 list, kamor narišejo svojo idejo oz. skico. Ko idejo 

imajo, začnejo z izdelavo slikanice. Otroke spodbujam in jim po potrebi tudi pomagam. Na 

koncu slikanico zvežemo v knjigo.  
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Evalvacija dejavnosti 

Pred izdelavo slikanice smo se z otroki pogovorili o tem, katere elemente vsebuje slikanica. 

Otroci so znali povedati, da slikanica vsebuje glavnega junaka, čas in prostor, kjer se dogaja. 

Prav tako vsebuje zaplet in na koncu razplet zgodbe. Kot so povedali, vsaka slikanica vsebuje 

tudi naslov in avtorja. Sliknice smo izdelovali postopno in ne vsi naenkrat. Začela sem s skupino 

štirih otrok. Vsak otrok je dobil nalogo, da si najprej zamisli, kako bi njegova slikanica 

izgledala, oziroma o čem bo govorila. Ko so si otroci zamislili idejo, so mi jo predstavili. Z 

vsakim otrokom sem se pogovorila, kaj bo na posamezni strani prikazal. Tako so otroci pred 

začetkom izdelave točno vedeli, kaj morajo narediti. Vsak otrok je začel s predstavitvijo 

glavnega junaka v slikanici. Sledil je zaplet oziroma dogodek, ki je spremenil dogajanje v 

zgodbi. Nato se je ta zaplet skozi zgodbo začel razpletati in se je na koncu tudi razpletel. 

Nekateri otroci so imeli z izdelovanjem nekaj težav, saj niso imeli idej, kdo bi bil glavni junak 

v slikanici. Spodbujala sem jih, da je to lahko žival, predmet, oseba, rastlina itn. Z dodatno 

spodbudo so otroci dobili ideje, o kom bo govorila slikanica. Otroke sem spodbujala, da so pri 

risanju uporabljali barve, saj sem ugotovila, da običajno rišejo le z eno barvico in barv ne 

menjajo. Spodbujala sem jih na ta način, da naj bodo slikanice čim bolj pisane. Nekateri otroci 

so se pri izdelavi zelo potrudili in narisali tudi vse detajle, spet drugi pa so naredili slikanico 

bolj površno, a je imela rdečo nit. Nekaj otrok je za glavnega junaka izbralo tudi Čarlija ali 

Lolo. Predvidevam, da zaradi tega, ker smo pozornost namenili ravno njima, pa tudi zato, ker 

so jim bile slikanice o Čarliju in Loli zanimive. Pri izdelavi slikanice sem ugotovila, da so otroci 

uporabili svojo domišljijo in izdelovali slikanice, ki niso bile povezane z vsakdanjim 

življenjem. Tukaj sem torej dosegla cilj, da so pri izdelavi uporabili svojo domišljijo, k temu 

pa so pripomogle tudi slikanice o Čarliju in Loli, ki prav tako uporabljata svojo domišljijo, da 

razrešujeta probleme, ki se pojavijo. Za glavnega junaka v slikanici je pet deklic izbralo 

princesko, trije otroci so izbrali živali, trije otroci Čarlija, tri deklice Lolo, en deček je prikazal 

pojav, štirje dečki so za glavnega junaka izbrali 

avtomobil in ena deklica je kot glavno junakinjo 

upodobila sebe. Ko je imel vsak otrok slikanico 

narisano, sem mu pomagala, da sva napisala 

naslov ter ime in priimek. Slikanico sva še 

preluknjala z luknjačem ter napeljala vrvico ter jo 

zavezala. Tako je bila avtorska slikanica izdelana.  

 
Slika 65: Izdelovanje avtorskih slikanic 
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6.14. Predstavitev avtorskih slikanic 

Cilji: 

- otrok predstavi svojo avtorsko slikanico; 

- otrok samostojno pripoveduje;  

- otrok navede glavnega junaka, čas, prostor, zaplet ter razplet zgodbe;  

Metode:  

- pogovor, pripovedovanje, poslušanje. 

Oblika:  

- skupna.  

Sredstva:  

- avtorske slikanice otrok. 

Dejavnosti: 

- predstavitev avtorske slikanice. 

Potek dejavnosti  

Posedemo se v krog in ponovimo, kaj vsaka slikanica vsebuje. Otroci nato predstavijo svojo 

slikanico in jo analizirajo.  

Evalvacija dejavnosti 

Takoj po zajtrku smo se posedli v krog. Pogovorili smo se o tem, kaj smo delali prejšnjič. Nato 

smo skupaj z otroki ponovili, kaj vsaka slikanica vsebuje. Njihova naloga je bila, da svojo 

slikanico predstavijo, povedo naslov, opišejo glavnega junaka, povedo, kje in kdaj se zgodba 

dogaja, kako se zaplete in kako se na koncu konča. Tisti otrok, ki je bil na vrsti, je dobil svojo 

avtorsko slikanico. Najprej je povedal naslov. Zatem je predstavil vsebino in na koncu slikanico 

tudi analiziral. Določil ji je glavnega junaka, čas, prostor, zaplet ter razplet. Analiziranje 

slikanice tokrat otrokom ni delalo težav. Slikanico so dobro poznali, saj so jo sami izdelali. Vsi 

so znali določiti glavnega junaka, čas in prostor. Nekateri so imeli nekaj težav pri razlagi zapleta 

zgodbe, zato sem jim tu pomagala. S koncem oziroma razpletom zgodbe otroci zopet niso imeli 

težav in so sami povedali, kaj se je zgodilo. Otroci so torej usvojili pojem slikanice in njeno 

analizo. Spoznali so pet pomembnih kriterijev, ki so v slikanici pomembni. Pri izdelovanju 
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slikanice je veliko otrok uporabilo svojo domišljijo in niso izhajali le iz vsakdanjega življenja. 

Menim, da je k temu pripomoglo tudi to, da je deklica Lola v slikanicah uporabljala svojo 

domišljijo, kar so otroci prepoznali in nato prenesli na svoje slikanice. Pri izdelovanju so bili 

iznajdljivi, znali so določiti junaka, ki bo nastopal, ter čas in prostor, kjer se bo zgodba odvijala.  

Naslovi slikanic, ki so jih izdelali otroci: 

- Izgubljena dirka 

- Draka se izgubi v dirki 

- Lola in čebela 

- Čarli razbije skodelico 

- Lola in metulj 

- Šopek rož 

- Lola se dotakne mavrice 

- Princeska in metulj 

- Zmaj direndaj 

- Princeska in metulji 

- Princeska na ledu 

- Vulkan Etna 

- Povodni konj v morju 

- Princeska sanja morje 

- Draki poči guma 

- Maja sreča mavrico 

- Lev in ptič 

- Kuža, Čarli in Lola 

- Čarli in Lola 

- Draki je počila guma 

 

 

 

 

 

 

Slika 66: Avtorske slikanice 

Slika 67: Avtorske slikanice 
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7. OPAZOVANJE VZGOJITELJICE 

»Pravljice so več kot resnične: ne samo, da nam pripovedujejo o tem, da zmaji živijo, temveč 

nam povedo, da jih lahko premagamo.« 

(Neil Gaiman) 

Urška si je izbrala predstavitev avtorskih slikanic Lauren Child. Otroke je seznanila s pojmom 

slikanice, poslušanjem, pripovedovanjem slikanice in vsebino predstavila tudi preko risanke. 

Urška je oplemenitila pripovedovanje in branje. Kot vemo, je branje izrednega pomena za 

otrokov jezikovni in intelektualni razvoj. Otroci so si ob dejavnostih obogatili besedni zaklad, 

razvijali domišljijo in pridobili nova znanja. 

V času, ko je Urška obiskovala skupino se je med njo in otroci stkala prav posebna prijetna vez, 

ki jih je povezovala. Vsakodnevno si je prizadevala, da bodo posamezniki posegali za knjigo, 

z željo po globljem razumevanju sebe in sveta okoli sebe. Zavedala se je, da preko branja razvija 

močno povezanost med otroci in vzgojiteljico. Pogosto je vzpostavljala interakcije med junaki 

v zgodbi in otroci. Otroci so tako vsakodnevno razvijali komunikacijske sposobnosti. 

Izbrala je ustrezne zgodbe in bila občutljiva na posamezne otroke, ki so z določeno vsebino 

lažje prebrodili stresno situacijo. Otroci so od obnavljanja vsebine knjige nezavedno vstopali v 

pripovedovanje, ki ga sicer zadržijo zase. Otroci so se vsakodnevno navduševali. Bili so 

pobudniki za nastanek inovativnih dejavnosti, v katere so vključevali tudi starše in jih 

nagovarjali, da imajo bralni kotiček tudi doma. Posledično so tudi otroci začeli prinašati 

različne knjige od doma. 

Ob spremembi bralnih kotičkov se je podaljšala samodisciplina, podaljšal pa se je tudi čas 

pozornosti. Otroke je spodbujala, da je bralni kotiček primeren za odmik, vanj pa si lahko otrok 

vzame knjigo, kadar to želi. Ustvarjala je didaktične igre za spodbujanje bralne pismenosti: 

iskanje parov – spomin, naštevanje predmetov, ki se začnejo na isti glas, iskanje rim itn.  

Na koncu so otroci ustvarili svojo slikanico. Ob pripovedovanju svojih slikanic so otroci 

uživali. Prve zgodbe so bile predvsem o sebi in dogajanju v svojem okolju, nato pa so nastajale 

vedno bolj vsebinsko in jezikovno povezane zgodbe. 
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8. SKLEPNA UGOTOVITEV 

Knjiga je pomemben sestavni del vzgoje otroka. Z njeno pomočjo lahko otroku pomagamo, da 

spoznava svet okoli sebe. To je možno le, če je otroku knjiga predstavljena na tak način, da do 

nje razvija pozitiven odnos. Pomembno je torej, kakšno knjigo otroku ponudimo ter na kakšen 

način mu posredujemo njeno vsebino.  

Menim, da sem otrokom v vrtcu avtorske slikanice predstavila na tak način, da sem pri njih 

razvijala pozitiven odnos do knjige oziroma slikanice. To, da otroci razlikujejo med slikanico 

in avtorsko slikanico, sem dosegla, saj so ob koncu znali povedati, v čem se ti dve slikanici 

razlikujeta. Slikanice Paradižnika ne bom nikoli niti pokusila, Za šolo sem absolutno še 

premajhna ter Nisem zaspana in ne bom šla spat sem za obravnavo izbrala zato, ker gre za 

domišljijske slikanice in sem želela pri otrocih razvijati njihovo domišljijo, saj menim, da so 

pri tem velikokrat omejeni. Izkazalo se je, da mi je to uspelo, saj so ob koncu izvajanja 

dejavnosti nastale avtorske slikanice izpod otroških rok, ki so imele domišljijsko vsebino in 

niso prikazovale le dogodkov iz vsakdanjega življenja. Pri otrocih sem želela spodbuditi 

sposobnost opazovanja in prepoznavanja razlik, zato sem se odločila za primerjavo slikanice in 

risanke. Otroci so me tu presenetili, saj so našli veliko razlik. Nisem pričakovala, da jih bodo 

opazili tako veliko. Poleg tega sem želela, da se otroci naučijo preproste analize slikanic in jih 

znajo razčleniti. Tako smo slikanicam določali junake, prostor, čas, zaplet ter razplet. Ko smo 

s tem začeli, se je otrokom zdelo to težko. Z utrjevanjem in večkratnim ponavljanjem pa jim je 

to postalo zanimivo in so radi sodelovali pri analiziranju slikanic. Zanimalo me je tudi, ali znajo 

otroci samostojno obnoviti zgodbo ob ilustracijah. Izkazalo se je, da jim to ne dela večjih težav, 

če je slikanica dovolj podrobno predstavljena in prikazana.  

Vse hipoteze, ki sem si jih zadala pred izvajanjem dejavnosti v vrtcu, lahko potrdim. Otroci so 

namreč po končanem projektu ločili med avtorskimi in soavtorskimi slikanicami. Menim, da 

sem pri vseh otrocih razvijala pozitiven odnos do branja in knjig. Večina otrok je znalo slikanico 

s pomočjo ilustracij samostojno obnoviti, med risanko in slikanico pa so otroci našli več kot 

deset razlik. Pri izdelavi avtorske slikanice so otroci uporabljali svojo domišljijo.  
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10. PRILOGA 

ČAROBNI PIŠKOTI 

500 g moke 

žlička pecilnega praška 

1 vanilijev sladkor 

250 g margarine 

200 g sladkorja v prahu 

1 rumenjak 

2 jajci 

limonina lupina 

V skledo presejemo moko s pecilnim praškom, dodamo maslo ter z rokami gnetemo. Nato 

dodamo sladkor, vanilin sladkor in limonino lupino ter premešamo. Dodamo še jajci in 

rumenjak ter umesimo gladko testo. Testo razvaljamo in nato iz njega oblikujemo piškote s 

pomočjo modelčkov. Piškote zložimo na pekač, pečico pa segrejemo na 190 stopinj. Piškote 

pečemo toliko časa, da postanejo zlatorumene barve.  

Dober tek! 

 

 


