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POVZETEK  

V diplomskem delu z naslovom Vloga vzgojitelja pri posredovanju pravljic 

predšolskim otrokom sem se osredotočila na posredovanje pravljic predšolskim 

otrokom v vrtcu. V teoretičnem delu sem opredelila termin pravljica, na kratko opisala 

njen izvor, opisala osnovno delitev pravljic in nato značilnosti posamezne vrste. 

Razjasnila sem tudi vprašanje, zakaj bi morali predšolskim otrokom brati (ljudske) 

pravljice. Nadaljevala sem s književno vzgojo v vrtcih, pri čemer sem opisala tri vrste 

ciljev književne vzgoje: izobraževalne, funkcionalne in vzgojne. Zadnji del sem 

namenila vlogi vzgojitelja. Opisala sem korake za pripravo na posredovanje pravljice, 

kako naj bi potekalo posredovanje pravljice, kakšni so načini posredovanja, pogoste 

napake ob posredovanju in zakaj bi morali posredovanje pravljic predšolskim 

otrokom ponavljati. Z raziskavo sem dosegla cilj diplomskega dela in napisala 

primere priprav ter preverila smiselnost zapisanih meril za posredovanje pravljic. 

Ugotovila sem, da se lahko spremeni njihov namen, saj se jih lahko uporablja za 

posredovanje vseh besedil v predšolskem obdobju. Ugotovila sem, da pride do razlik 

v posredovanju pravljic med 1. in 2. starostnim obdobjem. Razlika je v dolžini 

posredovanega besedila ali pravljice.  

Med pisanjem evalvacije sem ugotovila, da so faze interpretacije zelo koristne, saj 

nam dajo osnovne smernice, kako moramo načrtovati dejavnost posredovanja 

besedila: uvodna motivacija, premor pred branjem/poslušanjem, branje/poslušanje, 

premor po branju/poslušanju, nove naloge.  

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, pravljica, vloga vzgojitelja, književna vzgoja.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

In the diploma thesis with entitle Preschool Teacher´s Role in Telling Fairy Tales to 

Preeschool Children, I focused on spreading fairy tales to pre-school children in 

kindergarten. In the theoretical part I defined the fairy tale, I shortly describe its origin, 

the basic distribution of fairy tales and the characteristics of individual species. I also 

clarified why we should read (folk) fairy tales to pre-school children and then I 

continued with literary education in kindergartens, where I described three types of 

literary education goals: educational, functional and upbringing goal. The last part I 

devoted to the role of educator. I have described steps to prepare for the 

transmission of the fairy tale, how this transmission should look like, which are the 

ways of transmission, the frequent mistakes at transmission, and why the fairy tale to 

the pre-school children should be repeated.  

With the research I reached the goal of the diploma work and wrote examples of 

preparations and I checked the meaningfulness of the written criteria for the 

transmission of fairy tales. I have found that their purpose can be changed, since 

they can be used for the transmission of all texts in the pre-school period.   

I have found that there are differences in the transmission of fairy tales between the 

1st and 2nd age periods at the kindergarten. Of course, there is a difference in the 

length of the text or fairy tale. During the writing of the evaluation, I realized that the 

phases of interpretation are very useful, since they provide us with basic guideline on 

how to plan the activity of the text transmission: introductory motivation, pause before 

reading/listening, pause after reading/listening, new tasks.   

 

KEY WORDS: pre-school child, fairy tale, the role of educator, literary education. 
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I. UVOD 

»V vrtcu mora biti dovolj časa za pogovor, pripovedovanje, razlago, opisovanje, 

dramatizacijo, igro vlog. Za otroka in njegov čustveni, socialni in spoznavni razvoj je 

bistvenega pomena, da razvije jezikovno zmožnost, torej zmožnost tvorjenja in 

razumevanja besedil v različnih govornih položajih za različne potrebe. Jezikovna 

zmožnost pa ne pomeni le otrokove zmožnosti sporazumevati se z okoljem, namreč 

implicira še mnogo več. Stopa v interakcijo z igro, umetnostjo, mislijo« (Kurikulum za 

vrtce, 2011, str. 22). 

Ena izmed osnovnih nalog vzgojitelja na področju jezika je, da otrokom nudi dovolj 

spodbud, ki jim omogočajo zmožnosti tvorjenja in razumevanja besedil. To dosežemo 

tako, da dajo otrokom dovolj časa, da opisujejo, se pogovarjajo, razlagajo, hkrati pa 

jih moramo tudi navajati na poslušanje, sledenje in razumevanje besedil. Njim morajo 

slediti v vsakdanjih situacijah in pogovorih, otrokom pa moramo omogočiti tudi, da se 

srečajo in spoznajo z umetnostnimi in neumetnostnimi besedili. Ko omenjamo 

umetnostna besedila, so to pravljice, izštevanke, basni, rime, šaljivke, uganke, 

besedne rime … (Kurikulum za vrtce, 2011).  

Ena izmed razvojnih faz predšolskega otroka je egocentričnost. Ker otrok dojema 

svet, kot da je usmerjen samo vanj, pričakuje, da se bodo predmeti pogovarjali z njim 

o stvareh, ki so njemu pomembne. Ravno to počnejo živali oz. predmeti v pravljicah, 

otrok pa takrat, ko se igra in pogovarja s svojimi igračami. Zato je za otroka pravljica 

tako prepričljiva, ker je skladna z njegovim razmišljanjem (notranjim dogajanjem) in 

doživljanjem sveta (zunanje zaznave) (Zalokar Divjak, 2002).  

Z. Zalokar Divjak (2002) in Bettelheim (2001) v svojih delih pomembnost pravljice pri 

odraščanju otrok povezujeta s smislom življenja. Oba se strinjata, da je pri vzgoji 

otrok pomembna predvsem pomoč pri iskanju smisla življenja. Pot do odraslosti ni 

lahka, med odraščanjem posameznik spoznava sebe in druge. Z. Zalokar Divjak 

(2002) piše, da so pravljice za otroke pomembne tudi zato, ker se lahko poistovetijo z 

literarnimi junaki. 

L. Jenče (2006b) pravi, da pravljica opogumlja, krepi, daje moč in vero, kar otrok 

nujno potrebuje. S pripovedovanjem pravljic mu skrajšamo pot do spoznanja, kam je 

prišel, kako je na tem svetu, kakšne naloge bo srečal in jih bo mogel rešiti … Med 



Gutnik, U. (2019). Vloga vzgojitelja pri posredovanju pravljic predšolskim otrokom. Diplomsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

 

2 
 

poslušanjem ves čas podoživlja in izbira, kaj bi on storil, torej ves čas vadi in dela, se 

uči za življenje. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 PRAVLJICA 

1.1 KAJ JE? 

V SSKJ (2000) je geslo pravljica razloženo kot »pripoved, v kateri se dogajajo 

neverjetne, samo v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno zmaga dobro«.  

Natančneje je geslo pravljica obrazloženo v Leksikonu (2000): »Krajša pripoved v 

prozi, lahko tudi v verzih, zasnovana predvsem na domišljiji; dogajanja ne postavlja v 

določen čas in prostor, ukinja veljavo naravnih zakonov, v ospredje postavlja 

fantastiko in čudežnost, uveljavlja preprosto etiko dobrega in zla. Takšne so 

predvsem ljudske pravljice (brata Grimm). Umetna pravljica ima od romantike naprej 

simboličen ali alegoričen pomen (H. C. Andersen, O. Wilde idr.).«  

Zgornja opredelitev je zelo splošna. A. Goljevšček (1991) se v svojem delu Pravljice, 

kaj ste? sprašuje, kaj sploh so pravljice in opisuje, da težko najdemo poenoteno 

opredelitev. Izpostavlja tudi problematiko rabe besede v vsakdanji rabi, saj se je v 

Sloveniji uporabljala v različicah, ki nimajo enakega pomena. Nekateri izrazi so 

poudarjali ustno izročilo, torej, da so pravljice tisto, kar se govori; drugi izrazi na 

dogajanje v njej (npr. storija = zgodba). Oba načina rabe besede sta značilna za 

pravljico, vendar ne samo zanjo, zato ju ne smemo uporabiti za orientacijo (prav 

tam).  

Z energetsko platjo pravljice, torej z njenim dogajanjem, se ukvarja tudi Z. Zalokar 

Divjak (2002), ki nasprotno od A. Goljevšček ne išče neke definicije pravljice, ampak 

njeno vsebino. Z. Zalokar Divjak v svojem delu Brez pravljice ni otroštva raziskuje, 

zakaj so bile pravljice skozi tisočletja zanimive in so si jih ljudje vedno znova 

pripovedovali. Odgovor najde v vsebini pravljice, ki vsebuje pomembna življenjska 

sporočila, vrednote, različna čustvena stanja, simbolična oblika oseb in motivov … 

Take vsebine so po njenem mnenju vedno aktualne, saj ljudi navdajajo z upanjem, 

da je lahko naše življenje lepše, bolj pravljično (prav tam).  

V nadaljevanju A. Goljevšček opisuje tudi vsebinsko in dogajalno plat pravljice, ki je 

že bližja in se deloma prekriva z razumevanjem pravljic, kot ga opisuje Z. Zalokar 

Divjak. Piše o tem, da imajo pravljice posebnosti, izmed katerih najbolj izstopa 
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njihova svobodnost. Po mnenju avtorice pravljica ni zadolžena stvarnosti kot 

pripovedka in ni odvisna od predloge, ki bi jo razjedala in ironizirala kakor burka. Od 

povsod lahko jemlje, a bo to zmeraj prilagodila svojim zakonom. Za pravljico je 

značilno ignoriranje individualnosti (junaki nimajo imen), prostora (le shematični 

prostor akcije), časa (tristo let mine kot en dan), njegovega minevanja (Trnuljčica se 

zbudi enako sveža in mlada, kljub stoletnemu spancu). Pravljični junaki se nenehno 

srečujejo s čudežnim in demonskim, vendar ju jemljejo brez presenečenja ali strahu. 

V pravljičnem svetu človek vedno zmaga nad demonskim, tam se vse ujema, vse je 

na pravem mestu in ob pravem času. Pravljični liki so površinske in 

enodimenzionalne figure brez duše, telesa, družine in okolja, brez odnosov do 

soljudi, preteklosti in prihodnosti itd., a prav zato sposobne, da se srečajo z vsem, se 

z njim povežejo. Tudi na koncu ne ostane nič nedoločenega, skrivnostnega, 

negotovega. Pravljica se konča, ko glavnega junaka privede do zveze z drugim 

junakom (Goljevšček, 1991).  

Tudi Bettelheim (2001) v svojem delu Rabe čudežnega ne opisuje pravljice z 

enostavno definicijo. Avtor poudarja, da vsak človek, ne glede na starost, išče svoj 

smisel življenja. Vedno potrebujemo neki smisel, ki nas žene naprej. Da oseba 

oblikuje smisel, potrebuje različne življenjske izkušnje, ki morajo biti tako prijetne kot 

neprijetne. To lepo obrazloži z naslednjim odstavkom: »Pravljice na najrazličnejše 

načine otrokom sporočajo ravno to, da se v življenju ni mogoče izogniti spopadanju z 

resnimi težavami, da je ta boj bistveni del človekovega obstoja – toda če človek pred 

njim ne beži, temveč se neomajno postavlja po robu nepričakovanim in pogosto 

nezasluženim težavam, premaga vse ovire in na koncu zmaga (Bettelheim, 2001, str. 

13).« 

In ker so del ljudskega slovstva, so se skozi čas spreminjale, so dinamične tvorbe, ki 

jih z nobeno opredelitvijo ne moremo popolnoma opredeliti. Zvrsti se dostikrat stikajo, 

prehajajo, polno je zvez, medsebojnih vplivanj, istih motivov, vse skupaj pa je 

podvrženo tudi vplivom časa. Zato pravljice včasih ne moremo ločiti od drugih oblik, 

pomeša se lahko z legendo in takrat ne vemo, ali bi govorili o pravljični legendi ali 

legendarni pravljici. Velike spremembe se dogajajo tudi zaradi napredujoče 

racionalizacije. V pravljice je začela vdirati moderna tehnologija in moderni svet. 

Vendar ni nujno, da tehnika uničuje pravljični svet, zaradi nje se lahko začnejo 



Gutnik, U. (2019). Vloga vzgojitelja pri posredovanju pravljic predšolskim otrokom. Diplomsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

 

5 
 

dogajati različne kombinacije (npr. pravljice lahko tehniko raz-tehnizirajo in jo 

spremenijo v pravljični čudež) (Goljevšček, 1991).   

Vsem omenjenim opredelitvam je skupno to, da težko pravzaprav povemo, kaj je. Je 

nekaj čudežnega, prijetnega, ki nas navdaja z upanjem. In ravno zaradi pravljičnih 

oseb, motivov, dogodkov, kraja in časa njenega dogajanja (ki nista nikoli jasno 

postavljena), zmaga dobrega nad zlom je tako posebna, da v njej vedno znova 

najdemo novo, za nas zanimivo in aktualno dogajanje, ki bogati naše notranje 

življenje.  

1.2 IZVOR PRAVLJICE 

Pravljice so se ves čas spreminjale glede na razmere, v katerih so nastajale in 

kasneje glede na zapisovalce, ki so si lahko privoščili umetniško svobodo (Zalokar 

Divjak, 2002).  

Skozi zgodovino raziskovanja pravljic so ugotovili, da je ta oblika ustne tradicije 

skupna vsem ljudstvom zemeljske oble (Goljevšček, 1991). Vendar težko določimo 

»začetke« pravljice, saj si tudi pri tem avtorji niso enotni.  

Za ljudsko slovstvo ne moremo določiti datuma nastanka, zato se začnejo prvi zapisi 

pravljic datirati šele kasneje.  

A. Goljevšček (1991) opisuje različne teorije, kako so pravljice nastale in se širile. 

Zagovorniki indogermanske teorije zagovarjajo, da je domovina pravljic Indija. Od 

tam naj bi se pravljice zaradi migracijskih tokov razširile v ostale dele sveta. 

Zastopniki antropološke teorije so temu ugovarjali, češ, da so pravljice nastale v 

različnih, med seboj neodvisnih središčih (naj bi lahko nastale kjerkoli, saj je struktura 

človeškega duha vsepovsod ista).  

Prvo teorijo opisuje tudi Z. Zalokar Divjak (2002). Pravi, da naj bi bila prvotna 

domovina pravljic na Daljnem vzhodu (Indija) s knjigo pravljic Pančatantra, ki so stare 

več kot 2000 let. Ali pravljice iz Kitajske, Perzije in Arabije, med njimi je najbolj znana 

Tisoč in ena noč, ki so ravno tako zelo stare, vendar so v Evropo prišle šele v 18. 

stoletju.   

A. Goljevšček (1991) se zgodovine loti bolj sistematično in kot prvo navede letnico 

1550, ko je izšla zbirka pripovedi z naslovom Prijetne noči (Giovan Francesco 
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Straparola). Ravno tako je v Italiji med leti 1634−36 izšel Pantameron (Giambattist 

Basile). Ker so bile vse pripovedi večinoma povzete iz ljudskega izročila, jih je med 

njimi tudi nekaj takih, ki so jih kasneje našli v zbirki bratov Grimm. Nato so sledile 

zbirke pravljic Charlesa Perraulta. V 18. stoletju so bile pravljice »prava moda«. 

Dame francoskega dvora so ustvarjale fantastične vilinske zgodbe (Mme D´Aulnoy, 

Mlle Lheritier, Mme de Murat, Mlle de la Force), med leti 1704−1712 je izšla zbirka 

Tisoč in ena noč po francosko (Jean Antoine Galland), kasneje se je med leti 

1782−86 Johan Karl August Musӓus, ogorčen nad izumetničenostjo zbirke Tisoč in 

ena noč po francosko, vrnil k ustnemu izročilu, čeprav se tudi on ni popolnoma 

odrekel predelavam (Nemške pravljice). Sledi 19. stoletje, ko znamenita brata Grimm 

pravljice dvigneta v območje literature in obenem postanejo predmet znanosti. Zanju 

so bile pravljice pomembne zaradi neprecenljive zgodovinske vrednosti. Postavila sta 

koncept, da mora biti zapis pravljic absolutno zvest ljudski pripovedi, vendar je bila ta 

absolutnost v praksi precej relativna. Kasnejše raziskave so dokazale, da sta odkrila 

svoj lastni jezik in stil in ustvarila poseben tip književne pravljice. Njuno delo je 

ustvarjalno umetniško dejanje. Kasneje so izhajale zbirka za zbirko, veliko 

posameznikov je začelo zbirati dragocene zaklade lastnega proznega izročila (prav 

tam).  

1.3 ZNAČILNOSTI PRAVLJIC 

Bettelheim (2001) pravi, da pravljice govorijo v jeziku simbolov, ki predstavljajo 

nezavedno vsebino. Le-ti hkrati nagovarjajo našo zavestno in nezavedno duševnost, 

vse tri njene vidike (ono, jaz in nadjaz) in tudi našo potrebo po idealih jaza. Pravljice 

so tako učinkovite, ker vsebina pravljic v simbolični obliki uteleša notranje psihološke 

pojave.  

Značilnost pravljice (Bettelheim, 2001) je tudi, da otroka usmerja k odkrivanju lastne 

identitete in poklicanosti, pokaže mu tudi, katere izkušnje potrebuje za nadaljnji 

razvoj značaja.1 

Bolj konkretna je A. Goljevšček (1991), ki je začela kot prvo stalnico (značilnost) 

pravljic iskati v vprašanju dobrega in zla. Z mnogimi primeri je ugotovila, da dobro in 

zlo ter stalen boj med njima ne moreta biti stalnica, ki bi nam dovolj natančno oz. na 

zadovoljiv način opredelile občutljivo tkivo pravljic.  

                                            
1
 Več o tem nadaljujem v poglavju 2.1.7. Zakaj moramo otrokom brati (ljudske) pravljice. 
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O dobrem in zlem v pravljicah piše tudi A. Zalokar Divjak (2002), vendar se v njenem 

delu veliko vsebine podvaja iz dela Bettelheima: Rabe čudežnega, O pomenu pravljic 

in A. Goljevšček: Pravljice, kaj ste? Avtorica problem dobrega in zla v pravljicah 

povezuje s tem, kako vsebina pravljice vpliva na človeka (lahko tudi otroka). Tako kot 

v vsakdanjem življenju tudi v pravljicah nekateri liki in dejanja vodijo k dobremu, drugi 

k zlu. To je moralni problem, ki ga je treba rešiti. V pravljicah je tako vedno prisotna 

dvojnost, ki nam skozi pravljico »pove«, kaj je za nas bolje, da storimo, npr.: čeprav 

človek svoji naravi večkrat podleže, je bolje, da se ne prepustimo trenutnim željam.2 

O moralnem problemu enako piše Bettelheim (2001), ki pravi, da dvojnost ustvarja 

moralni problem in za njegovo razrešitev se je treba boriti. V mnogih pravljicah 

vsiljivcu (ki predstavlja zlo) uspe vsaj začasno zasesti mesto, ki po pravici pripada 

junaku. Enako kot v življenju tudi v pravljicah kazen ali strah le v majhni meri 

preprečujeta zločin. Učinkovitejše je znanje, da se zločin ne splača in tudi zato v 

pravljicah hudobnež vedno izgubi oz. potegne kratko.  

Kot naslednjo (Goljevšček, 1991) zelo pomembno značilnost je izpostavila vprašanje 

motivacije. Z besedo motivacija označuje, koliko so glavni liki motivirani oz. 

nemotivirani za določeno dogajanje v njej. Ponovno z različnimi primeri ugotavlja, da 

je motivacija v pravljicah ena najmanj obstojnih pravljičnih elementov in najbolj 

podvržena različnim vplivom in spremembam.  

S podrobnejšim pregledom pravljic odkrije in zapiše vsebinske modele oz. sheme, ki 

so po njenem mnenju stalni (Goljevšček, 1991).  

Prvi je izročenost pravljičnega junaka. Za pravljičnega junaka je značilno, da ni 

subjekt, ni enkraten od vsega ostalega različen individuum, samostojna in avtonomna 

oseba. Subjekt je predvsem k določenemu cilju usmerjena dejavna volja, avtonomna, 

iz sebe izvirajoča akcija. In ker pravljičnemu junaku ta opredelitev ne ustreza, se za 

nalogo in cilj ne odloča sam iz svojega spoznanja ali volje, ampak je na neki način 

izbran ali določen. Ravno tako ne obvladuje sam sebe, nad njim vlada usoda, ki 

določa vsak njegov korak. Če se junak teh navodil ne drži in dela po svoji volji, to 

povzroči težave in zaplete. Torej je odločilna poteza junaka odsotnost volje, poslušno 

podrejanje. Še ena značilnost je izrazito dvojna struktura pravljičnega junaka. Po eni 

                                            
2
 Več o tem, kako vprašanje dobrega in zla vpliva na otroka, v poglavju 2.1.7, Zakaj moramo otrokom 

brati (ljudske) pravljice.  
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strani je arhaičen (ujet v globoko mrežo participacije, predstavlja delček organizma-

rodu, plemena, bratovstva itd.), po drugi strani pa ga iz usodne pripadnosti trgajo 

(npr. pravljica nam ga prikazuje v trenutku izločitve-zapušča družino). Ta dvojnost 

istega in hkrati povsem različnega, ko junak ni izročen le bratstvu (njemu predstavlja 

teror), ampak tudi svoji vlogi, mu predstavlja hkrati svobodo in ujetništvo, igrivost in 

togost, razzemljenost in ozemljenost, izoliranost in povezanost … Vse to pa dela 

pravljico posebno in čarobno (prav tam). 

Naslednja značilnost je selstvo (Goljevšček, 1991). Z besedo selstvo označuje 

nomadstvo, ki je prisotno v pravljičnem tkivu. Pravljice se začnejo z nekim stanjem 

ravnotežja, ki se zaradi nekega vzroka poruši. Reakcija na to je odhod junaka od 

doma, ki sproži dogajanje oz. potek pravljice. Vzroki za odhod od doma so lahko 

različni, ti pa ne vplivajo na formo pravljice. Potovanje junaka je lahko tudi neizbežen 

del njegovih preizkušenj. Preden se junak odpravi na pot, si priskrbi določeno 

opremo. To po navadi obsega kruh, palico in škornje (iz železa, kar zadovolji težnjo 

po metaliziranju predmetov). Torej je celotno pravljično dogajanje prepleteno s 

simbolom poti. Te poti so različne, nikakor pa niso podobne prostoru, kakršnega smo  

navajeni danes. Prostor v pravljicah ni enovit, temveč se kvalitativno lomi. V njem 

smeri niso enakovredne: levo je lahko krivo, skrivnostno, tuje; desno je pravo, 

udomačeno, znano; zgoraj je zvestoba, moč, red; spodaj mrak, pošasti, čudovite 

pokrajine, ki niso del tega sveta; zahod je smer smrti; vzhod smer rojstva in vstajenja. 

Za pravljice so zelo značilna križišča, prostor brazdajo razpoke, v morju nastajajo 

otoki. Dostikrat v njih nastopa simbol meje. Prostor, kamor junak potuje, je navadno 

tuj, skrivnosten, nenavaden (to je lahko temen gozd, nenaseljena puščava, strma 

skalnata gora, dežela pod zemljo, konec sveta, drugi svet, onstran) (prav tam).  

Tretja stalnica je zajedalstvo (Goljevšček, 1991). Junak v pravljicah ni individuum, niti 

subjekt. Zaradi tega tudi nikoli ne nastopa kot gospodar in spreminjevalec. Njegova 

naloga je, da se v svet vključi, mu zleze pod kožo in tako zadovolji svoje potrebe. Pri 

tem se je sposoben srečati z različnimi oblikami sveta in prehajati v druga področja 

bivanja. Pri tem je delo, kot sredstvo preživljanja, v pravljičnem svetu muka, ki 

človeku vzame mladost in lepoto ter ga spreminja v bednega sužnja. Zaradi tega 

junaki pri takem delu nikoli ne vztrajajo, temveč se podajo v svet. Še bolj nemilostni 

so, kadar gre za delo kot pridobitniško dejavnost, saj naj bi tako delo rojevalo pohlep, 

ki človeka spremeni v zver, s tem pa postane hudoben, ničvreden, brezčuten, z 
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zakrknjenim in brezčutnim srcem. V odnosu do dela in njegovih rezultatov se 

pravljice zavzemajo za enakomerno porazdelitev dobrin. Neusmiljene so do tistih, ki 

se vedejo kot individuumi; pravilen odnos do dobrin pa je opredeljen kot dolg 

(človeku je vse podarjeno, zato naj bi tudi on sam stalno vračal). Blagostanje 

(nasprotje prejšnje revščine) je dostikrat skrito v predmetu in njegovem delovanju, ki 

enkrat postane last junaka (s krajo ali daritvijo). Pri tem ima do tatvine poseben 

odnos, saj jo jemlje kot pravičnejši pretok dobrin – od tistega, ki ima, k tistemu, ki 

nima. Sreča, ki je glavna kategorija in organizira pravljično dogajanje, ni rezultat dela. 

Ker delo ni proizvodna sila, ne more ustvariti novih vrednot, je od njega 

neprimernejše uspešnejša magija. Le ta po naravi ni samostojna, črpa iz tistega, kar 

že obstaja (npr. čarovna beseda, ime ali postopek). Če to povzamemo, ugotovimo, 

da je človek v pravljicah opredeljen kot potrošnik ali bolje rečeno zajedavec. To 

ugotovimo, ker ogorčeno odklanja lastno delo, pripravljen pa je živeti od tujega. To 

zajedavstvo se velikokrat stopnjuje, a pravljice glavnega junaka ne obsojajo, temveč 

z velikim užitkom prikazujejo preigravanje nasprotnika, zvitost v iskanju lastnega 

dobička, prilastitvi tistega, kar ni tvoje. Opisan odnos do dela in lastnine v pravljicah 

izvira iz sveta, ki je bil strukturiran bistveno drugače; njegovo dogajanje poteka v 

krogu: kot premeščanje od enega k drugemu. Primerjamo ga lahko z menjavo, ki ne 

prinese ničesar zares novega, drugačnega (prav tam). 

Zadnja, četrta stalnica je milenarizem (Goljevšček, 1991). Milenarizem je vera v 

tisočletno kraljestvo, v odrešitev na zemlji. Z nastankom blaženega kraljestva ob 

koncu vseh časov bodo zadnji postali prvi in ponižani bodo povišani. Ta stalnica je 

vezana na čas, ki je v pravljicah vedno vezan neposredno na bitje (t. i. »življenjski 

čas«) ali na določeno dogajanje. Vendar dogajanje ni enakovredno. Nekateri dogodki 

so pomembni za usodo sveta in človeka. Tem pripada močni, sveti čas, ki je 

kvalitativno različen od potekanja vsakdanjosti. Čas kot prostor ni kontinuum, saj ga 

določeno bitje, ki razpolaga z magičnimi močmi, vedno lahko prikliče v trenutek 

sedanjosti s posebnimi postopki. Čas je tudi reverzibilen, je večno vračanje enakega, 

zato ni predmet spomina (vsaj ne v našem smislu pomena besede). Najpomembnejši 

dogodek, kar jih je bilo, je stvarjenje sveta. Najpomembnejši dogodek, kar jih bo, bo 

konec sveta. Začetek in konec sta v pravljicah zamenljivi točki na krožnici in v bistvu 

isto. Zato skoraj v vseh razvitih mitologijah stojijo na začetku miti stvarjenja in se 

podvajajo v mitih o koncu sveta. Doba začetka je prikazana kot izgubljeni raj, doba 
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vsesplošne identitete in harmonije, ko je bilo vse drugače v primerjavi s trenutno 

sedanjostjo. Tako podobo idealnega začetnega stanja imenujemo »prej-mitologem«. 

Na koncu, ki je nov začetek, bo izgubljeni raj spet dosežen. Ker je svet v pravljicah 

stabilen in količina sreče ali moči stalna, je pred nastopom junaka ta moč že 

razdeljena. Z dogajanjem v pravljicah se to obstoječe stanje poruši in s tem ustvari 

vrzel, ki jo bo junak lahko zasedel in s tem dobil svoj prostor pod soncem. S tem se 

nam milenarizem v pravljicah pokaže kot mehanizem prerazporeditve moči. To moč 

prerazporedi tako, da se dela, da je stanje res tako, kakršnega si želi. V tem primeru 

je pravljica povezana z magijo, ki uporablja isti princip: s ponavljanjem zahtev skuša 

stvarnost prisiliti, da jih bo izpolnila. Vendar pa so pravljice danes magija, ki ji ne 

verjamemo več, saj je beseda pravljica v večini jezikov razumljena kot izmišljena, 

neresnična zgodba, ki se lahko dokončno odvije le v svetu želja in domišljije (prav 

tam). 

1.4 DELITEV OZ. KLASIFIKACIJA PRAVLJIC 

Tako kot ni enostavne »definicije« za pravljico in ne moremo povsem natančno 

raziskati njenega izvora, je tudi pri klasifikaciji pravljic možnih več načinov, ki se 

razlikujejo glede na avtorje in teorije. Glede na do sedaj zapisane ugotovitve, seveda 

ne moremo vseh pravljic razporediti v enotno klasifikacijo, vendar obstaja zelo 

enostavna in tudi osnovna delitev na ljudske/folklorne in umetne/avtorske pravljice, 

med katere sodita tako klasična kot sodobna pravljica (Čretnik, 2010).  

Ljudska/folklorna pravljica je ena najstarejših in najbolj razširjenih literarnih vrst. Ker 

so te pravljice najprej nastajale v ustnih družbah, jim ne moremo določiti točnega 

datuma nastanka, ravno tako niso znani njeni avtorji. Ena od njenih značilnosti je 

enodimenzionalnost dogajanja, kar pomeni, da ni meje med resničnostjo in 

čudežnostjo, ampak skupaj predstavljata celoto. Zaradi tega za literarne like čudeži in 

ostali nadnaravni pojavi niso nič posebnega, saj je njihov svet kot celota magičen. V 

ljudskih pravljicah nastopajo tudi rekviziti, za katere je značilno, da so neživi (to so 

predvsem kovinski (zlati, srebrni) in rudninski predmeti (diamanti, kamniti) (Kobe 

1987, str. 117, v Čretnik, 2010, str. 30). 

Že sama beseda avtorske (umetne) pravljice nam pove, da poznamo njihovega 

avtorja. Mednje uvrščamo klasične umetne in sodobne umetne pravljice. Kot klasične 

umetne pravljice danes označujemo vse vzorce avtorske pravljice, ki se lahko 



Gutnik, U. (2019). Vloga vzgojitelja pri posredovanju pravljic predšolskim otrokom. Diplomsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

 

11 
 

neposredno opirajo na modele ljudske pravljice ali vztrajajo v tradiciji izvornega 

vzorca avtorske pravljice iz 19. stol. (predvsem različice, ki se bolj ali manj opirajo na 

modele ljudske pravljice) (Kobe, 1999). Sodobna umetna pravljica se od klasične 

umetne pravljice ločuje predvsem po dvodimenzionalnosti dogajanja. To pomeni, da 

glavni literarni lik (ki je večinoma otrok) prehaja med realnim in irealnim svetom, pri 

čemer praviloma prihaja do vdora fantastičnih prvin v realni vsakdan glavnega 

junaka. Irealna raven glavnemu otroškemu literarnemu liku omogoča reševanje 

psihičnih stisk in problemov, ki jim otroški lik v realnosti ni kos. Kot glavna tema je 

izpostavljen doživljajski svet otroka in njegova igra (Kobe, 1999).  

1.5 ZNAČILNOSTI LJUDSKE PRAVLJICE 

Ljudske pravljice sodijo med najstarejše in najbolj razširjene literarne žanre. V tako 

imenovanih ustnih družbah so se te zgodbe širile prek ustnega izročila in se v 

podrobnostih ves čas spreminjale in prilagajale. Edina cenzura je bilo poslušalstvo s 

svojim odzivom. Ker so bile pravljice sprva namenjene odraslim, so lahko 

pripovedovalci in pripovedovalke imeli precejšnjo svobodo pri izbiri tematike in njeni 

obdelavi. Zato v ljudskih pravljicah ni manjkalo spolnosti, brutalnih prizorov, smrti in 

grobega humorja. Na starih pravljičnih prizoriščih so bili redko v ospredju bogati kralji 

in kraljice, kadar so bili, so nastopili kot nesrečni ali kako drugače prikrajšani (npr. 

niso mogli imeti otrok, so bolehali za neozdravljivo boleznijo). Zaradi tega so 

»kraljevali« deprivilegirani člani populacije: siromaki, otroci, ženske (Ilc, 2002). 

M. Kobe (1987, v Čretnik, 2010) kot značilnost ljudske pravljice poudarja eno-

dimenzionalnost dogajanja, kar pomeni, da celotno dogajanje poteka na eni ravni. 

»Torej resničnost in čudežnost ne predstavljata dveh ravni, temveč sta povsem 

prepleteni oz. šele skupaj tvorita celoto oz. edina raven, ki sploh obstaja je raven 

čudežev, tako ni nobenega preskoka iz doživljajskega/realnega v domišljijski svet 

(Čretnik, 2010: 30)«. Enodimenzionalnost pravljic izpostavlja tudi V. Bokal (1980), ki 

se naslanja na Lüthija ter opisuje, da so nenavadne osebe in čudeži v pravljici 

samoumevni pojavi; njeni junaki se ne čudijo prikazovanju nadnaravnih bitij, ker se 

vse dogaja v enem svetu, na eni ravni, kjer je vse mogoče.  

V. Bokal (1980) pravi, da je oblika ljudske pravljice abstraktna, linearna in stilizirana 

(po Lüthiju). To izhaja iz ploskega značaja junaka, ki nima lastnosti ali čustev; izhaja 

tudi iz mentalnega in mineralnega predmetnega sveta pravljice, ki nima nobene 
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zveze z lastnostmi realnega sveta; kot zadnje pa izhaja iz poteka zgodbe pravljice, ki 

se ne razvije sama iz sebe, temveč popolnoma zunanje iz oblike, ki je lastna pravljici, 

kot npr. zakonitost stopnjevanja, trištevilčnosti, ponavljanja itn.  

Za dejanja v pravljici je običajno, da se razvijajo od zunaj, o čemer priča kopica 

nalog, prepovedi, pogojev, tabujev in nasvetov (Bokal, 1980).  

L. Jenče (2006a) ljudske pravljice opisuje veliko bolj subtilno. Piše, da so pravljice 

srčika duhovnega izročila. Tisti, ki so pravljice pripovedovali (pravljičarji), so s tem 

izražali skrb in ljubezen do sveta in otrok; z njimi so tudi krepili rod, kar je pomenilo 

preživetje. Pripovedovanje pravljic je bilo gibalo vzgoje srca in so jih pripovedovali v 

vseh domovih. S pripovedovanjem so krepili duha, si lajšali dušo, povezovali ljudi v 

skupnost. Ljudske pravljice imajo v sebi sporočila o skrivnostih življenja, notranja 

jedra resnice, ljubezni in življenjske moči. Nekatere so predstavljale skrbno čuvano 

rodbinsko skrivnost, ki jo je oče sinu predal šele na smrtni postelji; druge so bile 

šaljive živalske povedke in hkrati prispodobe človeških lastnosti.  

Prva značilnost so osebe v pravljici, ki so tipi, kar pomeni, da nimajo individualnih 

značajskih lastnosti in so brez osebnega doživljajskega sveta. Značilno je tudi črno-

belo slikanje (dobro-zlo), torej imamo junaka in nasprotnika. Pri posameznem liku je 

izbrana temeljna lastnost, ki je potem močno potencirana. Lik je po navadi imenovan 

po poklicu, družbenem položaju ali kakšni drugi lastnosti, velikokrat je že sam lik 

prispodoba za določeno lastnost (mačeha je prispodoba za zlobo, pastorko 

povezujemo z dobroto, lik kraljične z lepoto itd.). Vsi liki so prikazani plosko in ne-

individualizirano (Kobe, 1987, v Čretnik, 2010:30).  V. Bokal (1980) pri likih v ljudskih 

pravljicah dodaja še to, da se vse pomembne osebe v pravljici opirajo na junaka (so 

odvisni od njega) kot njegovi soigralci, škodljivci, pomočniki ali kot nasprotni liki.  

Za ljudsko pravljico je značilno kopičenje dogajanja, nagel razvoj dogodkov, pri tem 

pa so junaki in rekviziti skopo označeni. O junakih v ljudskih pravljicah sem že pisala; 

za rekvizite je najbolj očitno, da v ljudskih pravljicah nastopajo kot neživi predmeti. 

Največkrat so uporabljeni kovinski (zlati, srebrni in bakreni) ali rudninski (diamantni, 

kamniti) predmeti (Bokal, 1980).  

V. Bokal (1980) začetke in konce pravljic opisuje kot pravljične obrazce. A. 

Goljevšček (1991) za uvodni stavek pravljic: »Nekoč pred davnim časom …« pravi, 
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da ne uprizarja preteklosti, ampak vračanje vedno znova enakega. Z. Zalokar Divjak 

(2002) jih našteje več: nekoč, v deveti deželi, pred davnimi časi, ko so živali še znale 

govoriti idr. Ti začetki po njenem kažejo na to, da se tisto, kar sledi, ne bo nanašalo 

na sedanji čas, ampak veljajo za katerikoli čas. Ta namerna nejasnost začetka 

pravljic kaže na to, da jih konkretna stvarnost pravzaprav ne zanima (prav tam).  

1.6 ZNAČILNOSTI UMETNE PRAVLJICE  

V 16. oz. 17. stoletju se je začel proces, v katerem so predvsem izobraženi moški, na 

primer Charles Perrault ali brata Grimm (Jacob in Wilhelm), iz ogromnega korpusa 

prozne folklore izbrali nekaj zgodb. Te so temeljito predelali in prilagodili moralnim in 

drugim zahtevam takratnega časa. Tako so začele nastajati pravljice, ki jih danes 

poznamo pod pojmom »klasične pravljice«. Te naj bi mlado bralstvo seznanjale z 

univerzalnim in brezčasnim, se pravi z nevprašljivimi modrostmi, resnicami in 

vrednotami in ga tako vzgajale (Ilc, 2002).  

M. Kobe (1999) termin »klasična umetna pravljica« (ali samo klasična pravljica) 

razlaga kot vzorec avtorske pravljice, ki se bodisi neposredno naslanja na model 

ljudske pravljice ali vztraja v tradiciji izvornega vzorca avtorske pravljice iz 19. 

stoletja, predvsem tistih različic, ki se bolj ali manj odmikajo od modela ljudske 

pravljice.  

Klasična umetna pravljica ima splošno shemo (Bokal, 1980), ki je podlaga evropske 

ljudske pravljice, in to je premagati težave. Boj in zmaga, naloga in rešitev 

predstavljajo osrednje dogajanje v njej.  

Tako kot v ljudski pravljici se tudi v klasični umetni pravljici pogosto pojavi dvojni ali 

trojni ritem (Bokal, 1980). S tem označujemo dvodelnost ali trodelnost pravljice. Tak 

ritem nastane iz izvirne situacije, ko se dva ali trije bratje odpravijo v svet, da bi se 

pomerili in rešili določene naloge. Pri tem je pomembno, da je vsaka epizoda 

izolirana od druge (torej vsak brat reši eno nalogo, dogajanje se med seboj ne 

prepleta) (prav tam). 

Model klasične umetne pravljice se je v 2. pol. 20. stoletja umaknil v ozadje; čeprav 

še vedno nastajajo, predvsem po »andersenovskem vzorcu« klasične umetne 

pravljice (Kobe, 1999). Od 2. pol. petdesetih let se je začel uveljavljati termin 
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sodobna pravljica. Prilastek sodobna opozarja na dejstvo, da je dogajanje v teh 

zgledih literarnega vzorca praviloma vpeto v sodobni prostor in čas (prav tam).  

O umetni pravljici V. Bokal (1980) pravi, da se ne ozira na potek dejanja kakršnega 

pozna ljudska pravljica, ne pozna ploskih likov ljudske pravljice, niti ne uporablja 

pristnih pravljičnih rekvizitov. Zanjo (tj. umetno pravljico) je značilen pojem enega 

sveta pravljice, v katerem lahko pride do čudežne spremembe (vendar to ni nujno).  

Termin sodobna pravljica V. Kobe (1999) pojmuje kot krovno poimenovanje za dva 

vzorca besedil: kratka sodobna pravljica in fantastična pripoved. 

Avtorica (Kobe, 1999) pravi, da kratko sodobno pravljico od fantastične pripovedi 

najprej ločimo po dolžini, saj obsegajo od 1,5 do 10 strani. Z dolžino besedila je 

povezana tudi stopnja zgodbene razvitosti in s tem bralna oz. doživljajska zahtevnost 

besedil.  

Sodobne pravljice večinoma vsebujejo glavnega junaka, ki je otrok. Vendar M. Kobe 

(1999) v svojem delu opiše več različic sodobne pravljice, ki se delijo glede na 

glavnega junaka: z otroškim glavnim literarnim likom; z oživljeno igračo ali 

predmetom kot glavnim likom; s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom; s 

poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom; s poosebljenim nebesnim 

telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom; z glavnim literarnim likom, ki je znan iz 

ljudskega pravljičnega izročila. Na koncu izpostavlja, da osrednjo mesto med 

navedenimi različicami zavzema kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim 

literarnim likom (v tej točki se stika z ostalimi avtorji).  

Za umetno pravljico z otroškim glavnim literarnim likom je značilna (Kobe, 1999) 

temeljna snov, ki je otroški doživljajski svet in njegova igra. Dogajanje se v njej 

pogosto skrči na droben izsek iz otrokovega vsakdanjika, ki se dogaja v sodobnosti. 

V njej je glavni literarni lik otrok, ki je v starostnem razponu od predšolskega do 

zgodnje šolskega obdobja, ko še doživlja realni in irealni svet kot dve enakovredni 

resničnosti. V njej nastopajo tudi odrasli liki, ki se lahko tudi umaknejo, imajo stransko 

vlogo ali sekundarno funkcijo. Ker dogajanje poteka na dveh ravneh (realni in irealni), 

je značilna stalnica vdor irealnih/ iracionalnih/ fantastičnih prvin v realni vsakdanjik 

glavnega otroškega literarnega lika. To vzpostavi dve ravni dogajanja, ki ji pravimo 

dvodimenzionalnost. Začetek in konec dogajanja sta umeščena v resnični vsakdanjik 
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literarnega lika, vendar je svet irealnega za otroški svet eksistencialno pomembnejši 

kot realnost. Irealna raven dogajanja otroku omogoča razreševanje vsakršnih 

psihičnih stisk in problemov, ki jih otroški lik v realni vsakdanjosti ni kos. Na tej ravni 

se mu izpolnijo tudi vse potrebe in želje, ki jih v realni ravni ne more uresničiti. Kadar 

pride do soočanja realne in irealne ravni, se to lahko zgodi na dva načina. Prvi način 

je, da se dogajanje odvija dvodimenzionalno v enem samem svetu, v njem irealno 

raven dogajanja kreira glavni otroški literarni lik. Drugi način: dogajanje se odvija 

dvodimenzionalno v dveh med seboj ločenih svetovih, otroški lik ni ustvarjalec irealne 

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

irealni svet. Vendar pa je glavna razlika med bivanjskimi sposobnostmi glavnega 

otroškega literarnega lika in odraslih, ki nastopajo v sodobni pravljici ravno v tem, da 

odrasli običajno ostajajo realno na tleh, v realni ravni dogajanja.  

Za kratko sodobno pravljico je praviloma značilno, da ne pozna moralnega nauka 

(Kobe, 1999).  

1.7 ZAKAJ MORAMO OTROKOM BRATI (LJUDSKE) PRAVLJICE? 

Bettelheim (2001) in Z. Zalokar Divjak (2002) v svojih delih pomembnost pravljice pri 

odraščanju otrok povezujeta s smislom življenja. Oba se strinjata, da je pri vzgoji 

otrok pomembna predvsem pomoč pri iskanju smisla življenja. Pot do odraslosti ni 

lahka, med odraščanjem posameznik spoznava sebe in druge. Bettelheim (2001) je 

še bolj natančen in piše, da morajo med odraščanjem otroci biti v vsaki starosti 

sposobni poiskati drobec smisla, ki ustreza njihovi razvojni stopnji. Najde ga lahko 

samo preko različnih izkušenj, ki jih pridobiva tekom vsakdanjih situacij. Pri tem je 

pomembno tudi, da se naučijo presegati ozke meje sebičnega obstoja (obdobje 

egocentričnosti) in verjeti, da bodo nekoč lahko pomembno prispevali k življenju. To 

lahko vzpostavimo takrat, ko bogatimo njihovo notranje bogastvo. S tem se lahko 

začnejo njihova čustva, domišljija in razum medsebojno podpirati. Kadar imajo otroci 

(tudi mi sami) pozitivna čustva, imajo moč za vero v boljšo prihodnost, torej imajo 

upanje.  

Z. Zalokar Divjak (2002) piše, da so pravljice za otroke pomembne tudi zato, ker se 

lahko poistovetijo z literarnimi junaki. V pravljicah glavni lik pogosto premaga duha, 

zmaja, pošast idr. Tako situacijo otrok lahko doživlja kot pozitivno, saj mu daje 

upanje, da bo tudi on lahko premagal odrasle. Otrok si lahko ustvari takšno sliko, saj 
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so osebe in liki v pravljicah prikazani dovolj izmišljeno/fantastično; če bi bile 

realistične, bi se jih otrok lahko »prestrašil«. 

M. Kordigel je v svojem delu Otroci potrebujejo kič: otroci potrebujejo pravljice (1994) 

postavila tezo, da »tudi pravljice (klasične ljudske pravljice) zadovoljujejo otrokove 

potrebe po močnih dražljajih, logični zgodbi, intenzivnih čustvenih doživetjih in tudi 

predvsem, da imajo pravljice sposobnost zadovoljevanja otrokove potrebe po 

varnosti (str. 51).«  

Pravljice zadovoljujejo otrokovo potrebo po močnih dražljajih (Kordigel, 1994), saj v 

njej ni preobilja podatkov, dogajalni prostori in literarni liki so opisani skopo, ni daljših 

opisov itd. In ravno ta skromnost pravljice motivira otrokovo domišljijo, da si ozadje 

zgodbe lahko oriše, si jo predstavlja sam. S tem se strinja tudi Bettelheim (2001) in 

pravi, da morajo zgodbe pritegniti otrokovo pozornost, ga zabavati in predramiti 

njegovo radovednost. S takimi spodbudami krepimo njegovo domišljijo, kar mu 

pomaga razvijati tudi razum in pojasnjevati njegova čustva. Pravljice morajo biti take, 

da razumejo otrokove strahove in prizadevanja; priznavati morajo njegove težave in 

mu pokazati možne rešitve. S tem mu pokažejo vso resnost, vendar hkrati 

spodbujajo njegovo zaupanje vase in v njegovo prihodnost.  

Pravljice zadovoljujejo tudi otrokovo potrebo po povezanosti in logičnosti (Kordigel, 

1994). To mu omogoča videz pravljice, ki daje otroku občutek, da so njeni junaki 

otroci; čeprav s tehtnim premislekom ugotovimo, da temu ni tako. Kljub temu otroci 

literarne like jemljejo kot sebi enake. Za nastopajoče osebe je značilno delovanje pod 

vplivom čustvene motivacije, kar velikokrat povzroči iniciativo za odločilne premike v 

pravljici: ljubosumje, samovšečnost (zaradi njega mora Sneguljčica z gradu), 

maščevalnost (Trnuljčica je zaradi njega prekleta), jeza. To so vsebine, ki so otroku 

blizu, saj se tudi on pogosto ravna afektivno in instiktivno. Ker so otroku zaradi tega 

osebe, dogodki, način mišljenja literarnih likov itd. tako blizu, se mu zdi pravljično 

dogajanje logično, povezano in zato tudi lepo (prav tam).  

Pravljica otroku nudi intenzivno čustveno zadovoljstvo (Kordigel, 1994). Intenzivno 

čustveno zadovoljstvo ob branju pravljic predstavlja proces fantaziranja. To je tudi 

eden od človekovih obrambnih mehanizmov, saj ljudje pogosto fantaziramo takrat, ko 

svojih želja in motivov ne moremo doseči v realnem življenju in si jih tako zamišljamo 

kot že dosežene. Otroci tega še niso sposobni, vendar lahko opazimo njihovo 
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zasnovo duhovnega življenja. Zanjo otroci potrebujejo močne dražljaje, ki jih v 

pravljicah imenujemo čudeži. S tem, ko otrok pričakuje, da se mu v življenju mora 

zgoditi nekaj posebnega, nenavadnega, kar ga bo dvignilo iz pustih okvirjev 

vsakdanjosti, mu nudi intenzivno čustveno zadovoljstvo.  

Pravljica otroku nudi tudi občutek varnosti (Kordigel, 1994). Pravljica s svojo formo, ki 

je vedno predvidljivo podobna, omogoča formiranje otrokovega pričakovanja. Ker se 

vzorec zgodbe ponavlja, lahko otrok (vsaj nezavedno) ve, kaj se bo zgodilo. Ko se to 

predvidljivo zgodi, otroku hkrati nudi olajšanje, saj mu daje občutek, da je kljub 

vsemu svet do neke mere smiselno urejen, funkcionira po pravilih, njegovo delovanje 

je predvidljivo, saj se za dobre in iskrene vedno dobro izteče. Tudi svet v pravljici je 

smotrno urejen. Ta občutek dobi otrok s tipičnimi mehanizmi (prepovedi, zapovedi, 

prerokbe), ki umirjajo dogajanje v pravljici in utrjujejo vero, da se nič ne zgodi po 

naključju. Pomembno vlogo ima tudi ponavljanje v pravljici, ki je sredstvo za 

vzpostavljanje ravnovesja in umirjanje dogajanja, saj nekatere pravljice ponujajo 

dvojno ali trojno ponavljanje iste teme (ali njene variacije). Ponavljanje ima tudi 

psihološko funkcijo, saj poslušalcem posreduje občutek varnosti, ker zagotavlja, da 

se bodo dogodki zvrstili po njihovem predvidevanju, če pa bi do njih slučajno prišlo, 

ima pravljica na voljo čudeže, ki vse ponovno spravijo v pravi red.  

Kot pomembno vrednost pravljic izpostavljata Bettelheim (2001) in L. Jenče (2006a), 

njihovo prenašanje kulturne dediščine. Bettelheim (2001) ga samo omenja, L. Jenče 

(2006a), ki je sicer osredotočena na slovenski prostor, piše, da so stara mojstrska 

znanja in globoka vedenja o življenju v našem prostoru izročilo prednikov, ki se ne 

sme pozabiti. Ker pravljice označuje kot srčika duhovnega življenja, so po njenem 

zelo pomembne tudi v sodobnem času.  

L. Jenče (2006b) pravi, da pravljica opogumlja, krepi, daje moč in vero, kar otrok 

nujno potrebuje. S pripovedovanjem pravljic mu skrajšamo pot do spoznanja, kam je 

prišel, kako je na tem svetu, kakšne naloge bo srečal in jih bo mogel rešiti … Med 

poslušanjem ves čas podoživlja in izbira, kaj bi on storil, torej ves čas vadi in dela, se 

uči za življenje. Zato izpostavlja tudi, da mora otrok večkrat slišati pravljico, da si jo 

bo lahko zapomnil, jo podoživel in premislil.  
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2 KNJIŽEVNA VZGOJA V VRTCU 

2.1 KAKO OBLIKOVATI KNJIŽEVNO VZGOJO V VRTCU 

V Kurikulumu za vrtce, ki je nacionalni dokument, na katerem sloni javna predšolska 

vzgoja v Sloveniji, ni zapisano veliko o tem, kako naj bi oblikovali književno vzgojo. 

Nekaj splošnega sem zapisala v naslednjih odstavkih: 

»V vrtcu mora biti dovolj časa za pogovor, pripovedovanje, razlago, opisovanje, 

dramatizacijo, igro vlog. Za otroka in njegov čustveni, socialni in spoznavni razvoj je 

bistvenega pomena, da razvije jezikovno zmožnost, torej zmožnost tvorjenja in 

razumevanja besedil v različnih govornih položajih za različne potrebe. Jezikovna 

zmožnost pa ne pomeni le otrokove zmožnosti sporazumevati se z okoljem, namreč 

implicira še mnogo več. Stopa v interakcijo z igro, umetnostjo, mislijo« (Kurikulum za 

vrtce, 2011, str. 22). 

Ena izmed osnovnih nalog vzgojitelja na področju jezika je, da otrokom nudi dovolj 

spodbud, ki jim omogočajo zmožnosti tvorjenja in razumevanja besedil. To dosežemo 

tako, da damo otrokom dovolj časa za opisovanje, pogovor, razlago … Hkrati pa jih 

moramo tudi navajati na poslušanje, sledenje in razumevanje besedil. Njim morajo 

slediti v vsakdanjih situacijah in pogovorih, otrokom pa moramo omogočiti tudi, da se 

srečajo in spoznajo z umetnostnimi in neumetnostnimi besedili. Ko omenjamo 

umetnostna besedila, so to pravljice, izštevanke, basni, rime, šaljivke, uganke, 

besedne rime … (Kurikulum za vrtce, 2011).  

Bolj konkretno se književne vzgoje dotika v kratkem odstavku (Kurikulum za vrtce, 

2011): »Prav tako pomembno je zbliževanje s knjigo kot s pisnim prenosnikom ter 

zgodnje navajanje na rabo knjige. V širšem pomenu sodi sem vključevanje v pisno 

kulturo kot pomembno sestavino demokratizacije družbe.«  

Več o književni vzgoji je zapisano v priročniku h Kurikulu za vrtce: Otrok v vrtcu (ur. 

L. Marjanovič Umek, 2001). Poglavje Jezik sta zapisala Saksida in S. Kranjc, ki sta 

kot temeljne priročnike za književno vzgojo v vrtcu zapisala naslednja dela: Književna 

vzgoja v vrtcu (Kordigel in Jamnik, 1999), starejša Knjižna vzgoja v vrtcu (Jamnik, 

1994) in Predšolska bralna značka (1998).  

V nadaljevanju dela Otrok v vrtcu (Marjanovič Umek, 2001) so zapisana načela, ki 

nam lahko že nekoliko pomagajo pri načrtovanju književne vzgoje. Zapisanih je pet 



Gutnik, U. (2019). Vloga vzgojitelja pri posredovanju pravljic predšolskim otrokom. Diplomsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

 

19 
 

načel: povezovanje sprejemanja književnosti v vrtcu in doma; vpetost v celotno 

zasnovo pouka književnosti; načelo izbirnosti in dopolnjevanja; prvotni način 

sprejemanja besedil je poslušanje glasnega branja; načelo igre kot besedilo-tvorna 

prvina in kot način odziva na besedilo.  

M. Kordigel in T. Jamnik (1999) pravita, da se je o tem, kako naj bi oblikovali 

književno vzgojo v vrtcu, skoraj nemogoče poučiti, tudi iz književno-didaktične 

literature. To je problem zaradi tega, ker se začne o otroku in književnosti razmišljati 

šele takrat, ko otroci že znajo brati. Ker moramo torej odgovore na to vprašanje iskati 

na začetku, to pomeni, da moramo opredeliti cilje, se odločiti, na katera teoretična 

izhodišča bomo naslonili metodični sistem primeren za doseganje zastavljenih ciljev 

in nato oblikovati nekaj metodičnih modelov oz. konkretnih rešitev, kako organizirati 

otrokovo srečevanje s književnostjo v vrtcu. In ravno to sta onidve storili v svojem 

delu Književna vzgoja v vrtcu (1999), kjer sta zapisali tudi nekaj rešitev oz. idej, ki 

seveda niso edine možne, saj je vsako književno delo (tudi pravljica) enkratno in 

neponovljivo. Poleg tega smo tukaj še vzgojitelji, na katerih je pomembna naloga, da 

vedno znova iščemo in preizkušamo nove ideje in možnosti.  

Vzpostavili sta nekaj smernic (Kordigel in Jamnik, 1999), ki nam pomagajo pri 

oblikovanju književne vzgoje:  

  glede na občo raven didaktike sta cilje razdelili na: izobraževalne, 

funkcionalne in vzgojne; 

  glede na starost otrok sta zapisali metodične rešitve: v 1. letu starosti: bibarije, 

uspavanke, prstne igre; v 2. letu starosti: prve knjige, igralne knjige; v 3. letu: 

knjige za bogatenje besednega zaklada, opazovanje ilustracij kot spodbuda za 

besedno in likovno ustvarjanje; od 4. leta naprej: pesmi, uganke, pravljice, 

pravljično-literarne uganke, branje v nadaljevanju, praznovanje z literaturo, 

Cicido in Ciciban (revije za najmlajše), obisk knjižnice, predšolska bralna 

značka, babica in dedek pripovedujeta (ob pripovedovanju se srečujejo otroci 

in starejši).  
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2.1.1 IZOBRAŽEVALNI CILJI 

Pojem znanje je pri delu s predšolskimi otroki mišljeno v smislu prepoznavanja 

posameznih pojmov. To osvetlimo z Bloomovo taksonomijo usvajanja znanja, ki 

pravi, da lahko vsebino usvojimo do različnih stopenj: stopnja prepoznavanja, 

reprodukcije, razumevanja, uporabe, analize, sinteze in evalvacije. Torej so 

izobraževalni cilji v predšolski vzgoji usmerjeni k prepoznavanju in priklicitvi 

posameznih vsebin. Pri književni vzgoji v vrtcu gre za tri skupine znanj: 

prepoznavanje komunikacijske situacije pri poslušanju književnosti; spoznavanje 

kanona mladinske književnosti; prepoznavanje formalnih značilnosti nekaterih 

književnih vrst (Kordigel in Jamnik, 1999).  

Pri prepoznavanju komunikacijske situacije pri poslušanju mladinske književnosti gre 

za dve stvari: otroci naj razlikujejo dve vlogi poslušalca/sprejemnika v komunikacijski 

situaciji (vloga poslušalca v pragmatični govorni situaciji in vlogo poslušalca v 

literarno-estetski govorni situaciji). Ko se človek znajde v vlogi poslušalca v 

pragmatični govorni situaciji, mu sporočevalec lahko sporoča dva tipa sporočil: skuša 

mu nekaj povedati o realnem svetu, ali govorec poskuša naslovnika o nečem 

prepričati, vplivati nanj. V literarno-estetski govorni situaciji gre za pripovedovanje 

zgodb (pesmi), ki naslovniku nudijo estetski užitek. Pomembno je, da otroci zaznajo 

in vejo, da jim govorec literarno besedilo prenaša (torej je avtor besedil nekdo drug, 

govorec/vzgojiteljica le prenaša avtorjevo sporočilo) (Kordigel in Jamnik, 1999).  

Drugi cilj, spoznavanje kanona mladinske književnosti, je v resnici dokaj preprost. 

Otroci naj bi že zgodaj spoznali temeljna dela slovenske in svetovne mladinske 

književnosti. Spoznali naj bi književne osebe in književno dogajanje del najvidnejše 

slovenske in svetovne književnosti. Že od nekdaj so za predšolske otroke 

najpomembnejše pravljice. V ta cilj spada tudi pomnjenje pesmi, pri tem je posebej 

pomembno, da otroci med učenjem uživajo (Kordigel in Jamnik, 1999).  

Zadnji cilj je spoznavanje formalnih značilnosti nekaterih književnih vrst. V to 

kategorijo spada spoznavanje formalnih značilnosti pravljic, ki jih naj bi otrok 

oblikoval preko različnih izkušenj s pravljicami in naj bi vedno znova oblikoval nove 

predstave o njej. Otroci naj bi spoznali naslednje značilnosti ljudske pravljice: naslov 

in tipična uvodna fraza; pripoved v pretekliku; zaključna fraza; izbor posebne 

intonacije in barve glasu; jasno izraženo prizadevanje, da bi bile osebe in dogajanje v 



Gutnik, U. (2019). Vloga vzgojitelja pri posredovanju pravljic predšolskim otrokom. Diplomsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

 

21 
 

pravljici kar se da verjetni; za pravljico tipične književne osebe; za pravljico tipičen 

način zapletanja in razpletanja zgodbe. Drugi del je spoznavanje formalnih 

značilnosti poezije. Ker je spoznavanje lastnosti poezije za otroke težko, imamo v 

pomoč naslednje štiri sestavine, ki nam pomagajo: zvok je enako pomemben ali 

pomembnejši kot besedni pomen (primer različne izštevanke, Enci benci na 

kamenci); ritem; rima; ponavljanje. Pri tem moramo paziti in se zavedati, da razvoja 

spoznavanja formalnih značilnosti poezije pri predšolskih otrocih ne moremo 

namerno pospešiti, potrebno je samo veliko izkušenj (Kordigel in Jamnik, 1999).  

2.1.2 FUNKCIONALNI CILJI 

Temeljni funkcionalni cilj književne vzgoje v vrtcu je razvijanje recepcijske 

sposobnosti. To je sposobnost zaznavanja komunikacije s književnim besedilom; 

sposobnost zaznavanja, razumevanja in vrednotenja književne umetnine; je 

sposobnost zavedanja, da književno delo nekaj pove prav tebi, je sposobnost preseči 

svoj lastni izkušenjski svet in vendarle v nekom drugem (literarni osebi) poiskati 

košček samega sebe (iz neke nove perspektive); je torej tudi sposobnost sestavljanja 

svojega lastnega besedilnega pomena. Za razvijanje recepcijske sposobnosti je  

pomembna strategija branja/poslušanja leposlovnih besedil. Ker jo pri otrocih šele 

razvijamo, je pomembno, da razvijamo tudi potrpežljivost pri sestavljanju besedilnega 

pomena in ozaveščanje zakonitosti, kako prezrti ali neupoštevani besedilni segment 

lahko spremeni podobo besedilnega sveta. Lažje povedano to pomeni, da je 

pomembno, da otroke navajamo na to, da je pomembno literarno delo poslušati do 

konca, saj se ob vsakem besedilnem podatku lahko sesuje pomen in ga moramo na 

novo oblikovati. Šele tako lahko ustvarijo dokončni pomen ob recepciji leposlovnega 

besedila (Kordigel in Jamnik, 1999).  

To ni edina sestavina recepcijske sposobnosti, ki so jo včasih imeli za nedeljivo 

celoto, temveč je sestavljena iz sposobnosti, ki jih lahko razporedimo v tri skupine: 

sposobnost odkrivanja »vrat za identifikacijo«, sposobnost domišljijskega 

sooblikovanja književnega sveta ter sestavljanje individualnega besedilnega pomena 

(Kordigel in Jamnik, 1999).  

Kot prvo moramo otroku omogočiti izkušnje, ki bodo krepile »sposobnost odkrivanja 

vrat za identifikacijo«. Strokovno povedano bi rekli, da se otrok identificira s književno 

osebo. Gre za pojav, ko se otrok (poslušalec) za čas recepcijske situacije, v mislih 
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preseli iz svojega realnega življenja v neki fiktivni, nerealni, knjižni svet. Njegova 

vpetost v književno dogajanje je tako intenzivna, da se postavi v eno izmed oseb in 

po njegovem dojemanju sooblikuje književno dogajanje. Če želimo, da otrok najde 

vrata za identifikacijo, moramo poiskati zunanjo podobo, življenjske okoliščine, 

probleme, s katerimi se spopada, značajske lastnosti, želje, socialno situacijo, 

psihološke stiske katere lahko prepoznava kot svojim podobne ali kot njegove lastne. 

Ne smemo mu neposredno povedati ali pokazati vrat identifikacijo (s katero osebo 

naj se identificira), ampak se samo osredotočimo na prej zapisane sestavine, da 

otrok lažje sam poišče, s kom oz. čim se bo identificiral (Kordigel in Jamnik, 1999). 

Druga sposobnost je »sposobnost domišljijskega sooblikovanja književnega sveta«.  

Pravljica (tudi mladinska književnost) ne vsebuje natančnih opisov oseb in dogodkov, 

saj je naloga poslušalca, da s svojimi notranjimi domišljijskimi slikami dopolni 

besedilne podatke. Spajanje avtorjevih podatkov o videzu književnih oseb in podobi 

dogajalnih prostorov ter poslušalčevih dopolnil je t. i. domišljijsko-čutna predstava. 

Otroci praviloma povezujejo zunanji videz literarne osebe z njenim značajem. Zato 

dobimo predstave, kot so slaba, hudobna oseba ne more biti lepa, kar je nasprotno 

od dobre osebe, ki je običajno lepa. To je povezano tudi z njihovim dojemanjem 

sveta, saj takrat še ne poznajo vmesnih vrednosti, ampak samo dobre in slabe. 

Književnim osebam otroci »dodajo« predmete, ki v njihovi okolici veljajo za najlepše 

(dragulji, zlati lasje, bela obleka …) ali najgrše (temne, razcapane obleke, štrleča 

ušesa …). Tudi za nastajanje vizualne domišljijske predstave dogajalnega prostora 

lahko trdimo, da otroci po vsej verjetnosti v književni svet projicirajo elemente iz 

realnega sveta. V prvi fazi to pomeni, da otrok lahko iz književnosti izbira le 

sestavine, ki jih pozna kot svoje (iz njegove bližnje okolice); nekoliko kasneje preidejo 

v fazo »naivnega pravljičnega obdobja«3 svojega razvoja, ko reči, ki jih ne zaznava 

kot svojih, ko se ne zanima več samo zase, začne projicirati svoja okolja v književna 

okolja. Šele takrat, ko ima otrok v realnem spominu in v domišljijskem pomnilniku 

večje število istovrstnih ali podobnih predstav, lahko za oblikovanje domišljijsko-čutne 

predstave književnega prostora odbere književnemu dogajanju najbolj ustrezno 

predstavo. Malo kasneje ga spremeni tako, da izvede analogni premik; šele v 

šolskem obdobju lahko izvede postopek kombiniranja značilnosti dveh ali več 

                                            
3
 Več o »naivnem pravljičnem obdobju« v odstavku z opisom cilja Sestavljanje individualnega 

besedilnega pomena (poglavje 2.1.2. Funkcionalni cilji). 
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domišljijskih prostorov kot nov, samo njegov književni dogajalni prostor. Če želimo, 

da otrok pravljici doda bogatejše domišljijsko-čutne predstave, mu moramo pravljico 

čim večkrat brati. Z vsakim ponavljanjem otrok pravljico bolj pozna, vsakič se spomni 

prejšnjega dogajanja in lahko doda druge predstave. S takim poslušanjem bo 

pravljica postala njegova (Kordigel in Jamnik, 1999).  

Zadnji od funkcionalnih ciljev je »sestavljanje individualnega besedilnega pomena«. 

Za razumevanje pojma »besedilni pomen« avtorici ponazarjata dve veliki pomenski 

polji. Prvo je pomensko polje besedila, v katerem je vse, kar je v književno besedilo 

zapisal avtor. Nemogoče je, da bi kdo zaznal popolnoma vse pomene avtorja, saj ne 

moremo vedeti, kaj je avtor mislil, čutil, si predstavljal. Drugo je bralčevo pomensko 

polje (lahko tudi: horizont pričakovanj), v njem je vse, kar bralec (poslušalec) ve, zna, 

občuti, se spominja … Vse, kar je v njegovi zavesti in podzavesti. Ti dve pomenski 

polji se seveda lahko prekrivata bolj ali manj, odvisno od bralca (poslušalca), s tem 

pa nastane vsakič drugačen rezultat, drugačen pomen. V vrtcu so besedilni pomeni 

tipično otroški. Če vzgojiteljica pozna otroke, lahko načrtuje in si zamisli, kakšen 

pomen bodo najbrž sestavili otroci. Otroci v vrtcu so v skupinah 1–2 leti na senzo-

motorični stopnji (po Piagetu; prib. do konca 2. leta), večina pa jih je na 

predoperacionalni stopnji (po Piagetu; traja prib. od 2. do 7. leta) (Kordigel in Jamnik, 

1999). 

Predoperacionalno obdobje je značilno za otroke od 2. do 7. leta starosti in je 

povezano z njihovim bralnim razvojem, ta je povezan s stopnjo razvoja otroškega 

besedilnega pomena.   

Na začetku predoperacionalnega obdobja otrok še ne pozna sistema jezikovnih 

znakov dovolj, da bi lahko z njegovo pomočjo komuniciral z okolico ali s pomočjo 

jezika razmišljal o svetu. Ravno tako ne pozna dovolj besed in mehanizmov za 

sestavljanje besed v povedi in sporočila, s katerimi bi zadovoljeval vse svoje 

spoznavne, socialne in čustvene potrebe. Piaget je ugotovil (Kordigel in Jamnik, 

1999), da ima zaradi tega otrok na razpolago štiri posredne načine za reševanje 

problemskih situacij:  

 odloženo posnemanje, ponavljanje: ker otrok nima jezika, s katerim bi 

ponovno priklical dogodke in se jih spomnil, jih preprosto gibalno še enkrat 

ponovi in »premisli« na tak način;  
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 simbolna igra: otrok pri posnemanju uporablja nekaj namesto nečesa drugega; 

ločimo štiri tipe simbolne igre:  

 posploševanje prvih vzorcev miselne predstave na nove predmete (npr. 

čevelj uporabi namesto telefona, v igro pa vključi tudi punčko in druge 

predmete);  

 otrok s svojim telesom ponazarja druge stvari, ljudi;  

 vklapljanje prejšnjih delov igre v podaljšanih nizih in pri tem vključuje 

domišljijske spremljevalce (to je višja stopnja, ti pogovori se kasneje 

ponotranjijo in postanejo del dnevnega sanjarjenja);  

 nadomestna igra otroku dovoljuje, da izrazi dejanja, ki so sicer 

prepovedana, v domišljiji lahko predela tudi neprijetno situacijo;  

− otroška risba: z njeno pomočjo otrok lahko izrazi več in globlja čustva ter 

predstave, ki jih ne more še popolnoma jezikovno izraziti;  

− notranje slike, to so miselna kopija slik, ki jih je otrok že videl v realnem svetu, 

ali konstrukcija novih slik; 

− t. i. diferencirani znaki, ki tvorijo jezik (Kordigel in Jamnik, 1999).  

Pri tem se nam postavi vprašanje, ali je sploh smiselno govoriti o otrokovi recepciji 

književnosti v fazi, ko ima otrok še pomanjkljivo poznavanje jezika, književnost pa je 

besedna umetnost? Avtorici odgovor najdeta v ritmu, ki ga otroci začutijo in se nanj 

odzivajo že v najzgodnejšem obdobju. Otroci se kmalu naučijo ločiti dva tipa govora 

odraslih (govor, s katerim z njim stopamo v socialno komunikacijo in govor, pri 

katerem od njega ničesar ne pričakujemo). To pomeni tudi začetek ločevanja 

pragmatične in recepcijske situacije. S tem napreduje in začne prepoznavati 

značilnosti recepcijske situacije (posebna, tipična barva glasu in posebne vrste 

stavčna intonacija, književni ton). Nato bo verjetno opazil, da je v recepcijski situaciji 

govor drugače ritmično organiziran kot govor, s katerim stopajo odrasli z njim v 

pogovor in od otroka pričakujejo odziv. Opazil bo, da je pesemski govor podoben 

sunkovitemu ritmičnemu poskakovanju ali enakomernemu počasnemu valovanju. 

Počasi se bo začela utrjevati asociativna zveza: da je ritmični pesemski govor 

povezan s pozibavanjem zibelke, s toplino naročja, maminem dihanjem, prijetno 

zaspanostjo in spanjem; da pesem prinaša tolažbo (ki jo uporabijo odrasli), kadar je 

otrok žalosten, razburjen; da je pesem povezana s prijetnim druženjem ob igri. Ob 

ritmični gibalni poeziji in ob uspavanki se pesem povezuje z občutkom varnosti. Ta je 
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na začetku povezana izključno s fizičnim impulzom, kasneje opaža posredovanje 

občutka varnosti že na nekoliko zahtevnejši ravni. To lahko ponazorimo z gibalnimi 

igrami, v katerih je ritmično besedilo praviloma povezano z zmeraj istimi gibi. Tok 

dogodkov je v določeni gibalni igri zmeraj enak. Vedno isti tok dogodkov lahko 

primerjamo s strukturo pravljice, za katero sem že zapisala, da je značilna togost in 

večna enakost. Tako kot pravljica dajejo tudi gibalne igre otroku občutek urejenosti 

sveta v skladu s trdnimi pravili, ki ščitijo male in drobne, kar da otroku občutek 

pomirjanja. Iz zmeraj iste kombinacije besed in gibanja otrok črpa tudi estetski užitek. 

Iz navidezne dvojnosti, ko ima otrok v miselno strukturo vtisnjen vzorec pričakovanj, 

vendar ga zanima, če se bo tudi tokrat vse skupaj končalo tako kot vedno, je 

izpolnjeno izredno intenzivno ugodje, ko se pričakovanje uresniči (Kordigel in Jamnik, 

1999).  

Obdobje intuitivne inteligence z vidika otrokove recepcijske sposobnosti delimo na 

dve obdobji: 1. obdobje egocentrične recepcije (otrok v veliki meri zaznava besedilne 

signale po kriteriju njegove enakosti ali velike podobnosti z realnim okoljem); 2. 

naivno pravljično obdobje (značilno je preseganje egocentričnega izbora besedilnih 

elementov in otrokovo odpiranje domišljijskim svetom) (Kordigel in Jamnik, 1999).  

V dobi intuitivne inteligence začenja otrok dojemati tudi vsebinski segment 

književnosti. Da bi lahko sledil najpreprostejši zgodbi, mora razpolagati z določenim 

številom notranjih slik ali fantazem, s katerimi lahko upravlja in jih kombinira. Na 

začetku ima na voljo malo takih slik, ki so vezane na njegovo neposredno okolico, 

kasneje to število predstav raste in njegov predstavni svet se širi. Te predstave, ki so 

pridobljene z neposrednimi izkušnjami, lahko tudi kombinira, povezuje med seboj v 

nove predstavne komplekse. Obe miselni shemi (realna in fantastična) se začneta 

istočasno razvijati in delujeta vzporedno. Zato ne moremo govoriti o realnih in 

fantastičnih obdobjih otrokovega razvoja in dojemanja. V tej fazi bralnega razvoja 

otrok iz književnosti prepoznava elemente, ki jih dojema kot »svoje«, druge pa 

preprosto spregleda (Kordigel in Jamnik, 1999).  

V zvezi s prepoznavanjem in predelovanjem problemskih situacij iz realnega življenja 

ob mladinski književnosti je treba omeniti dva psihološka mehanizma: proces 

identifikacije in proces projekcije (Kordigel in Jamnik, 1999).  
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Identifikacija je mehanizem, ki je globoko zakoreninjen v človekovih instinktih in ga 

lahko sprožimo z natančno določenim dražljajem (ali več dražljajev). Njena funkcija 

je, da omogoči človeku prilagajanje svetu in s tem prevzemanje vedenjskih vzorcev in 

sisteme veljavnih vrednosti, ki veljajo za družbo, v kateri otrok živi. Proces 

identifikacije s književnim junakom omogoča otroku podoživljanje načina ravnanja 

književne osebe in pridobivanje pomembnih spoznanj. S tem otroka na nek način 

razbremenjuje, saj mu nudi jasnejšo sliko, poglabljanje in razumevanje lastnih 

doživetij (Kordigel in Jamnik, 1999). 

Proces projekcije otrokove notranjosti na književne osebe po navadi poteka 

vzporedno z identifikacijo. Zgodba otroku omogoči, da ob njej v svoji fantaziji 

ponovno doživlja, kar je v realnosti že doživel. Pri tem postajajo njegove predstave 

jasnejše, doživetja se poglobijo. Namesto da bi svoje želje potiskali v podzavest, jih 

prenašajo na književne junake ter namesto sebe obsodijo njih. Del želja, ki so jim jih 

starši prepovedali, so postale neprijetne. Le-te otrok projicira na književne osebe, jih 

potem opazuje in presoja kot tuje, na koncu pa so jih skupaj z odraslim zmožni ostro 

obsoditi in jih strogo kaznovati (Kordigel in Jamnik, 1999).   

Drugo obdobje intuitivne inteligence z vidika otrokove recepcijske sposobnosti sta 

avtorici poimenovali »naivno pravljično obdobje« (Kordigel in Jamnik, 1999). Najprej 

se zastavi vprašanje: »Zakaj naivno?« Zato, ker otroci verjamejo, da je pravljično 

dogajanje del njihovega realnega sveta. Pravljično pa zato, ker je otrokov način 

dojemanja sveta, razmišljanja in čustvovanja podoben tistemu, ki ga najdemo v 

pravljici. Zato je tudi pravljica na tej stopnji razvoja njegove osebnosti najustreznejša 

književnost. Ker pa je nujno, da otrok pripovedni lok spremlja kot celoto, je otrok zrel 

za poslušanje pravljic šele po četrtem letu. Pri tem je pomembno, da ima sposobnost, 

da ponotranji sicer navzven usmerjeno in po navadi na vse strani pršečo energijo za 

ves čas trajanja pravljičnega loka (npr. volk požre rdečo kapico, to na otroka deluje 

frustrirajoče, ker jo lahko doživlja izolirano in ne v zvezi s celotno pravljico). Če 

pogledamo pravljice, se le-te izrazito razlikujejo od mladinske književnosti in 

književnosti za odrasle po pravljičnih osebah, dogajalnem prostoru, času in 

socialnem okolju, pravljičnih motivih, motivacije v pravljici. Te elemente sem že 

opisovala v poglavju 1.6. Značilnosti ljudske in umetne pravljice, zato jih na tem 

mestu ne bom ponavljala.  
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2.1.3 VZGOJNI CILJI 

M. Kordigel in T. Jamnik (199) v uvodu pišeta o pomembnosti komponent 

književnega dela. Vsako književno delo je sestavljeno iz treh komponent: spoznavne 

(vsi koščki resničnosti, ki jih avtor uporabi za sestavljanje zgodbe); estetske (vse, kar 

je pomembno in avtor potrebuje, da iz besed nastane besedna umetnina) in etične 

(idejno sporočilo književnega dela). Če katero od komponent iztrgamo iz celote 

književnega dela, lahko le-ta postane nepravilna, narobe razumljena. S takim 

načinom književna umetnina ni več to, kar bi morala biti, ampak postane nekaj 

drugega. V veliko primerih se zgodi, da če posamezno komponento iztrgamo iz 

književnega dela, dobimo radikalno vzgojno sredstvo, grožnjo, popači se v sporočilo, 

ki ga avtor ni želel predati.  

Poleg tega pa nekateri edukacijski sistemi nalagajo mladinski književnosti cilj: »Ob 

književnosti naj se otroci učijo ceniti in ljubiti svojo domovino in temelje njenega 

družbenega sistema.« Ob tem jasno zapišeta, da to ni ustrezno, saj če bi hoteli, da bi 

poezija otroke naučila ceniti ideologijo države, je to z vidika mladinske književnosti 

nesprejemljivo, ne glede na to, za katere temelje družbe in katero ideologijo gre. Če 

bi to želeli početi, bi morali grobo posegati v književno delo, s tem pa bi prišlo do 

sprememb, ki so opisane v prejšnjem odstavku. Opozarjata tudi na to, da se čustev 

ljubezni in spoštovanja ne da naučiti, torej bi bil celoten namen cilja zgrešen (Kordigel 

in Jamnik, 1999).  

Ali naj otroci ob književnosti spoznavajo svet in naravne zakonitosti ter temelje 

zdravstvene in prometne vzgoje? Ponovno najprej pomislimo na problematiko 

komponent književnega besedila. Če vzamemo za primer poezijo, hitro ugotovimo, 

da vse zakone narave, sveta, upošteva le deloma. Zanjo je značilno, da so v njej 

zakoni subjektivne miselne sheme, torej potrebe in želje lastnega jaza−pesnikovega 

in bralčevega. Zato ima običajno poezija povsem poljuben odnos do resničnosti. V 

književnih delih je značilno poosebljanje junakov, kar lahko otroke privede do 

napačnih spoznanj, saj npr. žabe pojejo v zborih, oblaki se združujejo v vlak, žabe 

govorijo … Zato je vedno, kadar želimo uresničevati cilje s področja narave, 

spoznavanje sveta, naravne zakonitosti, zdravstvena vzgoja in prometna vzgoja 

najbolj ustrezno samostojno opazovanje resničnosti (ali branje ustrezne, strokovne 

literature), saj lahko drugače otroke privedemo do razočaranja nad književnostjo 

(Kordigel in Jamnik, 1999).  
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Eden od pomembnih vzgojnih ciljev je, da naj književnost s pozitivnimi zgledi služi 

otrokovemu osebnostnemu razvoju. S tem je mišljen predvsem moralni razvoj. 

Vendar ne v smislu podrejanja pravil, temveč o otrokovih spoznanjih o tem, kaj je 

prav in kaj ne, na njegovo spoznanje etičnih načel, ki urejajo medsebojno bivanje 

ljudi. Pomembno je, da se vsa spoznanja odvijajo spontano, saj bi kakršno koli 

poudarjanje etične funkcije dela imelo ravno nasproten učinek (Kordigel in Jamnik, 

1999). Ta cilj se povezuje tudi s privzgajanjem občutka tolerance do drugih in 

drugačnih. Po prebrani knjigi nam postane jasno, da je tukaj jaz, ki je tukaj in zdaj, in 

na drugi strani nek potencialni jaz, ki živi med stranmi knjige, ki smo jo ravnokar brali. 

To vodi do spoznanja nas samih in spoznanja tistega drugega jaza, ki vzpostavlja vir 

tolerance in razumevanja do drugih, tistih, ki so drugačni kot mi. Toda tudi za ta cilj 

velja, da se morajo otroci spontano srečati s književnostjo in domišljijskim 

popotovanjem po književnih svetovih (prav tam).  

Kot najbolj pomemben vzgojni cilj v vrtcu je ukvarjanje s književnostjo, v smislu 

otrokovega odkrivanja ljubezni do književnosti in spoznanja, da je srečanje s 

književnostjo prijetno doživetje (Kordigel in Jamnik, 1999).  

 

3 VLOGA VZGOJITELJA 

3.1 POSREDOVANJE PRAVLJIC 

3.1.1 PRIPRAVA NA POSREDOVANJE PRAVLJICE 

Preden vzgojitelj4 posreduje pravljico otrokom, jo mora sam dobro poznati in se na 

posredovanje pripraviti. O tem piše L. Marjanovič Umek (2001), ki poudarja, da mora 

najprej vzgojitelj vzpostaviti stik z besedilom, šele nato lahko besedilo (pravljico) 

preda naprej. Zelo pomembno je, da najprej vzgojitelj sam in na svoj način prebere 

pravljico, jo doživi, se z njo poveže. Šele nato jo prebere tudi otrokom, vendar na 

drugačen način, da ji bodo lahko otroci sledili in jo doživeli čim bolj polno tudi oni. O 

tem več kasneje, sedaj si še podrobneje oglejmo, kako naj poteka priprava na 

posredovanje pravljic.  

                                            
4
 Ali vzgojiteljica, zaradi posplošitve tudi v nadaljevanju uporabljam samo moško obliko. 
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L. Marjanovič Umek (2001) našteva in opisuje pet korakov vzgojiteljevega 

strokovnega branja otroškega besedila:  

− branje odraslega (vzgojitelja) in lastno razumevanje besedila,  

− predvidevanje hipotetične recepcije otrok,  

− strokovna priprava z razčlembo besedila,  

− postavitev cilja,  

− izbira metod poučevanja. 

Pri 1. koraku je pomembno, da vzgojitelj vzpostavi osebno razumevanje mladinskega 

dela (v našem primeru pravljice), saj bodo lahko tako tudi otroci razumeli besedilo. 

Če temu ni tako, se zna zgoditi, da bo njegovo branje s skupino otrok zapadlo v 

šablono ali bo ostalo površinsko, nedoživeto in shematično (prav tam).  

Naslednji, 2. korak je predvidevanje hipotetične otroške recepcije. Naloga vzgojitelja 

je, da besedilo nato prebere »skozi oči otrok« in s tem smiselno prilagodi sporočilnost 

besedila otrokom, ker je, kot že večkrat povedano, najpomembnejše otrokovo 

doživljanje besedila. Ker so si otroci med seboj različni, je predvidevanje njihove 

recepcije domena posameznega vzgojitelja, ki najbolje ve (oz. bi mogel vedeti), kako 

bo posamezen otrok sprejel besedilo glede na njegovo starost, predhodna literarno-

estetska doživetja, interese, izkušnje ipd.  

Sledi 3. korak, ki je strokovna priprava, kar pomeni razčlembo določenega dela, ki ga 

opravi vzgojitelj samostojno ali s pomočjo strokovne literature. Eno od možnosti 

razčlembe besedila avtorica opisuje tako:  

− določitev teme besedila: o čem govori besedilo (pravljica), to je eden od 

najtežjih korakov, saj, če zgrešimo temo, je lahko tudi besedilo »neustrezno«;  

− iskanje osrednje besede: beseda ali besedna zveza, ki je bistvena za 

sporočilo, lahko tudi povzema vsebino oz. temo;  

− opazovanje prvin za razvijanje bralne sposobnosti: besedilnih slik, književne 

osebe, prostora in časa, potek zgodbe;  

− predvidevanje možnosti za aktualizacijo besedila: kako besedilo (pravljico) 

povezati s predstavnim svetom, torej z drugimi kurikularnimi področji 

(Marjanovič Umek, 2001).  
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Predzadnji, 4. korak zajema postavitev cilja/ciljev. Vzgojitelj načrtuje in izbira cilje 

(kurikularne), ki jih bo realiziral in pri tem načrtuje tudi dejavnost, s katerimi jih bo 

uresničeval. Pomembno je, da kurikularne cilje konkretizira in jih načrtuje čim bolj 

konkretno; npr. ni dovolj »rad posluša pravljico«, temveč »se identificira s književno 

osebo (Pedenjpedom)«, »se igra z besedami« … (prav tam).  

V zadnjem, 5. koraku je treba razmisliti o izbiri metod. Podrobneje bom o njih pisala v 

nadaljevanju. Na tem mestu bi samo izpostavila, o čemer piše tudi L. Marjanovič 

Umek (2001), da je pomembna predvsem izbira metod, ki omogočajo ustvarjalnost in 

samostojnost čim večjemu številu otrok ter nekatere skupinske oblike metod, ki 

spodbujajo komunikacijo med otroki.  

3.1.2 POSREDOVANJE PRAVLJIC 

O tem, da je pomembno, da najprej sami začutimo pravljico, jo preberemo in 

predelamo sem pisala že v prejšnjem odstavku, kjer je to prvi korak vzgojiteljevega 

strokovnega branja otroške literature (Marjanovič Umek, 2001). S tem se strinja in na 

to opozarja tudi T. Jamnik v dveh svojih člankih: Otrok in knjiga. Ura pravljic v 

knjižnici (2006) in Kako otrokom posredovati pravljice (1998). Pravi, da je treba 

otrokom pripovedovati le pravljice, ki jih imamo tudi sami radi, ki nas vznemirijo, 

pretresejo in razočarajo. Seveda ni edini kriterij, da imamo pravljice radi sami, 

upoštevati moramo tudi želje otrok (Jamnik, 1998). 

Naslednje vodilo je, da naj otrokom posredujemo pravljice ob ilustracijah. Tukaj sem 

naletela na različna mnenja. T. Jamnik v svojih delih pravi (1998 in 2006), da so 

ilustracije koristne, saj otroku povejo več kot tekst. V drugi literaturi Z. Zalokar Divjak 

povzema različne avtorje in na koncu ugotovi, da ilustracije niso tako dobrodošle, saj 

otroke odvračajo od samostojnega doživljanja zgodbe, ker si ne morejo ustvariti 

lastne slike. Po njenem mnenju pravljica izgubi veliko pomena, ko njenih oseb in 

dogodkov ne ustvarja otrokova, ampak ilustratorjeva domišljija.  

Ko pripovedujemo ali beremo pravljico, moramo to delati tako, da nam otroci lahko 

sledijo. Ves čas moramo spremljati njihove odzive in se jim, po potrebi prilagajati 

(Jamnik, 2006). Z. Zalokar Divjak (2002) opozarja na to, da ima pripovedovanje 

številne prednosti pred branjem. Ena od njih je ravno ta, da ko pripovedujemo, lažje 

spremljamo otrokove odzive. Poudarja tudi, da je bralec vezan na besede, stavke, 

odstavke in zaradi tega ne more vzpostaviti popolnega telesnega in duhovnega stika, 
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ki je za odnos med odraslim in otrokom zelo pomemben. Če se vzpostavi takšen stik, 

se vzpostavi tudi način doživljanja pravljice, ki je globok in pristen.  

Pomemben je tudi izbor pravljic, ki naj bodo kakovosten. Če upoštevamo Kurikularne 

cilje s področja jezika in cilje književne vzgoje v vrtcu, bomo otrokom brali ljudske in 

umetne pravljice. Naloga vzgojitelja je, da sam najde ravnovesje med njimi. Pri tem je 

pomemben tudi vpliv njegovega prikritega kurikuluma. Nekateri avtorji (npr. 

Bettelheim, Z. Zalokar Divjak, A. Goljevšček idr.) poudarjajo predvsem pomembnost 

ljudske pravljice za otroka in njegov razvoj, dejstvo pa je, da se more otrok srečati z 

vsemi vrstami pravljic (ljudske, klasične, sodobne).  

Z. Zalokar Divjak (2002) v svojem delu piše tudi o pomembnosti ponavljanja pravljice, 

saj le tako otroku omogočimo poistovetenje s pravljico. Opisuje, da vzgojitelji 

velikokrat delamo napake, ko skušamo otrokom pravljico razložiti in obnoviti. Tukaj 

spet naletimo na problem, da si v takem primeru otrok ne more sam ustvariti lastne 

slike. Otrok mora iz pravljice izvzeti tisto, kar je zanj aktualno v tistem trenutku. Če 

pravljico razlagamo ali obnavljamo, jo uničimo.  

Vendar za posredovanje pravljic v vrtcu ni dovolj, da se držimo zgoraj opisanih, 

splošnih »načel«. Književno vzgojo v vrtcu je treba tudi načrtovati. Kako se načrtuje 

dejavnosti, sem opisala v prejšnjem poglavju5, vzgojitelji pa morajo upoštevati tudi 

faze interpretacije besedila (Marjanovič Umek, 2001).Te faze naj bi bile stalnica. Ob 

vsaki izvedbi te posamezne faze prilagajamo vsebini.  

Faze interpretacije, ki odgovarjajo na vprašanje, kako izvesti dejavnost poslušanja in 

ustvarjalnega dialoga z besedilom, so (Marjanovič Umek, 2001):  

− uvodna motivacija; 

− premor med branjem/poslušanjem, branje/poslušanje in premor po 

branju/poslušanju;  

− pogovor o besedilu in ponovno pranje/poslušanje;  

− nove naloge – dejavnosti za poglabljanje literarno-estetskega doživetja.  

Prva faza je uvodna motivacija. Temu lahko rečemo tudi prvi korak pri vzpostavljanju 

dialoga med besedilom in otrokom. Z motivacijo otroka pripravimo na literarno-

estetsko doživetje, v njem vzbudimo določene predstave in čustva, ki so povezana s 
                                            
5
 3.1.1. Priprava na posredovanje pravljic. 
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temo ali vsebino besedila. Najboljšo motivacijo bomo dosegli z metodo igre, 

napovedovanjem odraslih ali sodelovanjem odraslih (prav tam).  

Igre, ki se navezujejo na vsebino besedila, so:  

− domišljijsko potovanje npr. s predmetom, ki ga opisuje umetnostno besedilo, 

potovanje ob glasbi;  

− igra z besedami: glasovi, rime, nenavadne besede;  

− uporaba igrač (»žive« igrače);  

− kaj bi se zgodilo (če npr. nekega dne ne bi šli spat?) (prav tam). 

− Napovedovanje vsebine: 

 pripoved o doživetjih, povezanih s temo;  

 pogovor ob ilustracijah; 

 pogovor o besedilih (npr. kaj so pravljice, kdo so pravljični junaki); 

 izražanje doživetja ob posebnih dogodkih (npr. o rojstnem dnevu, 

potovanju); 

 pripovedovanje o odnosih; 

 uporaba lažjih ugank; 

 predstavitev avtorja in knjig; 

 navezava novega besedila na že znana besedila, ki so mu po vsebini 

podobna (prav tam).  

− Sodelovanje odraslih:  

 pripovedovanje o igrah, ki so se jih odrasli igrali v otroštvu; 

 pripoved vzgojiteljice o svojih doživetjih v otroštvu, zlasti tistih, ki so 

povezani s književnostjo;  

 spoznavanje običajev, izročila (prav tam).  

Druga faza je premor pred poslušanjem. To je kratka faza, traja toliko časa, da se 

otrok pripravi na doživetje. Pri tem se mora umiriti in usmeriti pozornost na besedilo. 

Sledi posredovanje besedila (največkrat pripovedovanje/branje). Med branjem je 

pomembno, da ni izumetničeno, temveč dinamično, zanimivo. To pomeni, da 

bralec/pripovedovalec prilagaja branje/pripovedovanje glede na lastnosti književnih 

oseb in na razpoloženje, ki ga vzbuja besedilo. Pomembne so tudi okoliščine, v 

katerih poslušalec sprejema besedilo (ureditev igralnice, pravljični stol, poseben 

kotiček itd.). Po branju oz. poslušanju sledi premor po poslušanju. To je ponovno 
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kratka faza, toliko da si otrok uredi svoja doživetja (nekaj sekund). S tem ne bomo 

prekinili spontanega otroškega besedila že takoj z analizo besedila (prav tam).  

Tretja faza je pogovor o besedilu, ki je tudi zelo pomembna faza za razvijanje dialoga 

med otrokom in besedilom. Strategije poslušanja lahko razvijamo tako, da otroke 

navajamo in spodbujamo k naslednjim dejavnostim:  

− razlaga neznanih besed in nenavadnih besednih zvez;  

− pogovor o književnih osebah;  

− opisovanje izrazitih podob (npr. pravljičnih dežel);  

− napovedovanje nadaljevanja zgodbe (kadar beremo v odlomkih);  

− pogovor o razpoloženju, ki ga vzbuja besedilo (prav tam).  

Predzadnja, četrta faza je ponovno poslušanje besedila. Na podlagi pogovora bo 

otrok pri drugem branju besedilo doživljal globlje, opazil prezrte prvine, lahko bo dobil 

nov zorni kot ali vsebinski odtenek. Tudi ponovnemu branju sledi krajši premor (prav 

tam).  

Zadnja, peta faza je poglabljanje doživetij. V sklepni fazi otrokom zastavimo 

ustvarjalne in poustvarjalne nove naloge. Možnosti so različne, tako individualne kot 

skupinske:  

− ilustracija podobe; 

− tvorjenje besedila po vzorcu (iskanje rim); 

− nadaljevanje pravljice, ustvarjanje narobe pravljice (z uporabo igre); 

− obnavljanje besedila ob nizu slik;  

− pisanje »odgovora« osebi iz besedila;  

− skupno učenje pesmice na pamet;  

− dramatizacija besedila;  

− poslušanje oz. petje pesmice s podobno vsebino;  

− ples, pantomima, gibalne igre, ki vsebujejo iste osebe;  

− izdelava knjige;  

− obisk knjižnice (prav tam).  

Če povzamem zapisane smernice posredovanja pravljic, ugotovimo, da se avtorji 

osredotočajo na podobne vidike, vendar se v marsikaterem ne strinjajo med seboj. 

Nekateri izpostavljajo, da morajo vzgojitelji brati tiste pravljice, ki so všeč njim samim, 
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pri tem pa upoštevajo tudi želje in izbor otrok. Ravno tako večina poudarja 

pomembnost izbora kakovostnih pravljic. Vsi se strinjajo, da je treba brati oz. 

pripovedovati počasi, jasno, doživeto … Nekaj jih poudarja, da je pravljice treba 

ponavljati, saj si samo tako lahko otrok ustvari popolno sliko dogajanja, s tem pa 

postane pravljica »njegova«. Največji razkorak med avtorji sem zaznala pri smernici, 

da je treba pravljice posredovati ob ilustracijah. T. Jamnik (1998) zagovarja, da so 

ilustracije ob besedilih dobrodošle tudi zato, ker včasih otroku »povejo« več kot 

besedilo samo. Na drugi strani npr. Z. Zalokar Divjak (2002) piše, da ilustracije ne 

pripomorejo k razumevanju besedila in da »škodijo« otrokovi domišljiji, saj si poleg 

ilustracij ne zmore sam ustvariti lastnih slik. Podoben razkorak sem opazila tudi za 

razlago in obnavljanje pravljic, ko na eni strani Z. Zalokar Divjak (2002) povzema 

druge avtorje in piše, da z razlago ali obnavljanjem tudi uničimo otrokovo doživljanje 

literarno-estetskega besedila. Če pogledamo faze interpretacije besedila (Marjanovič 

Umek, 2002), pa je ena od bistvenih faz ravno pogovor o besedilu. S tem ni mišljeno 

razlaganje vzgojiteljice, ampak da se z otroki pogovarja o določenih komponentah 

pravljice in jim tako osvetli nekatere vidike. Po njenem mnenju, naj bi otroci na tak 

način, ob drugem branju, poglobili svoje doživljanje pravljice in dogajanja ob njej (ali 

drugo literarno delo). Torej je od posredovanja pravljic v veliki meri odvisno tudi 

vzgojiteljevo strokovno znanje in prepričanje, kako bo lahko s svojim posredovanjem 

pravljic najbolje vplival in dajal najboljše izkušnje otrokom.  

3.2 NAČINI POSREDOVANJA PRAVLJIC 

Najpomembnejša in bistvena načina posredovanja pravljic sta pripovedovanje in 

branje. V vrtcu se tega tudi največ poslužujemo, poznamo pa še druge načine, kot so 

lastna dramatizacija vsebine oz. predstava (lahko lutkovna, plesna, dramaturška idr.), 

posredovanje pravljice prek avdio-/videosredstev (npr. radio, računalnik, televizija 

idr.). Pomemben je tudi prostor, v katerem posredujemo pravljice. Zagotovo je bolj 

prijetno poslušanje, če smo v prezračenem prostoru, primerno osvetljenem (ne 

pretemen ne presvetel), za vzdušje se lahko uporablja kakšne posebne efekte (npr. 

lučke, svečke), za poslušanje imajo lahko otroci posebno mesto (npr. kotiček) ali 

posebne pripomočke (npr. stoli, blazinice, obroči), tudi vzgojitelj lahko pri tem 

uporablja posebne pripomočke (npr. pravljično ogrinjalo, paličico, stol, obleko, lutko, 

oder) in s tem vzpostavit tudi močno motivacijo za poslušanje …. Vsak vzgojitelj 

lahko pri pripravi prostora uporabi svojo domišljijo, še bolj dobrodošlo je, da mu z 
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idejami pomagajo otroci in skupaj ustvarijo okolje, v katerem bodo radi poslušali 

pravljice.  

Da ni pri posredovanju pravljice aktiven samo vzgojitelj, moramo vedno vanj vključiti 

tudi otroke. Ker ni naša naloga učenje branja otrok, jih seveda ne moremo vključiti na 

takšen način, lahko pa poiščemo druge načine, ki vključujejo predvsem igro. T. 

Jamnik (1998) piše, da moramo vpletati igro in različne oblike otrokove ustvarjalnosti; 

doživljanje pravljice poglabljamo in razširjamo z domišljijskimi, verbalnimi, 

glasbenimi, likovnimi in drugimi dejavnostmi otrok; otroke spodbujamo k ustvarjanju 

lastnih pravljic (lastne knjige); pomembna je tudi simbolna igra; občasno naj otroci 

sami uprizarjajo predstavo, v katero lahko vključimo tudi starše … Ker smo v dobi 

medijev, ne moremo mimo tega, da ne bi otroci vsaj občasno pravljico doživljali preko 

audio-video medijev. Če se tega ne poslužujemo preveč, s takšnim načinom 

posredovanja pravljice otroke navajamo na doživljanje in spoznavanje specifičnosti 

medijev. Občasno je zaželen tudi ogled risanke, filmske, lutkovne ter gledališke 

predstave, s katerim otroke navajamo na doživljanje literature prek uprizoritev (prav 

tam).  

Pri posredovanju pravljic je najpomembnejše, da vzgojitelj ustvarja ravnovesje med 

umetno in ljudsko pravljico ter med izborom načinov posredovanja. Pri tem je 

pomembno tako njegovo dobro počutje in zadovoljstvo ob posredovanju pravljice kot 

tudi pozitivno sprejemanje in doživljanje pravljic s strani otrok. Ker najpomembnejše 

je, da otroci doživljajo jezik in pravljico kot prijetno izkušnjo, saj bomo le tako lahko 

razvijali tudi ostale cilje (Kurikularne, s področja književne vzgoje v vrtcu in naše 

konkretne cilje).  

3.2.1 POMEMBNOST PRIPOVEDOVANJA PRAVLJICE 

O prednostih pripovedovanja v primerjavi z branjem piše Z. Zalokar Divjak (2002), ki 

se tudi zaveda in o tem piše, da je v današnjih časih premalo pripovedovanja 

(storytelling). Pripovedovanje je pomembno zato, ker lahko z njim vzpostavimo 

pomemben stik z otroki, saj nismo vezani na branje besed, ampak lahko namesto 

tega opazujemo otroke. Običajno je pripovedovanje bolj »naravno«, saj je zgodba 

ponotranjena in se lahko pripovedovalec vanjo zares vživi. Ker je na takšen način 

posredovanje pravljice dinamično, neprisiljeno vendar tudi ne popačeno, lahko 

vzgojitelj z otroki vzpostavi naklonjenost in zaupanje. Tak odnos vodi do občutka 
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varnosti, krepi se tudi sposobnost pozornosti in koncentracije. Na takšen način je 

otrokovo doživljanje pravljice pristno in najgloblje.  

L. Jenče (2006b) piše, da med pripovedovanjem pravljice otrok ne potrebuje zunanjih 

pomagal, niti ne smemo pretiravati s »pretiranim« pripovedovanjem. Pripovedovalec 

mora govoriti slikovito, doživeto, resnično, ne preveč afektirano ali pretirano 

poudarjeno. Torej je pripovedovanje umetnost, ki prihaja iz nas samih. Pisala sem že 

o tem, da je zelo pomembno, da sam pripovedovalec najprej začuti pravljico, šele 

nato jo pripoveduje lahko otrokom. Pri tem jo govori tako, da ji otroci lahko sledijo in 

jo tudi sami doživijo. Zelo pomembno se mi zdi, da je govor umirjen in usklajen z 

dogajanjem v pravljici, ravno prav doživet in predvsem razumljiv otrokom.  

In ker pravljica otrokom nudi mnogo resnic in modrosti (Jenče, 2006b), jih ob vsakem 

pripovedovanju opogumlja, krepi, vliva moč in vero (upanje). Otrok to nujno 

potrebuje, saj želi vedeti, kam je prišel, kako deluje svet … S pravljicami mu 

posredno dajemo ideje in upanje, s katerimi vedno znova zaključi, da živi v dobrem 

svetu in mu daje upanje na dober konec.  

3.2.2 PONAVLJANJE PRAVLJICE 

Pravljice dajejo otrokom upanje na boljši svet, ga opogumljajo, ponujajo ideje za 

življenje … Vendar, da vse to razbere iz pravljice, ni dovolj, da mu jo povemo ali 

preberemo enkrat, za to potrebuje nešteto ponovitev. Med poslušanjem otrok ves čas 

intenzivno dela (Jenče, 2006b), izbira, kako bi on lahko storil v njegovi trenutni 

aktualni situaciji. Zato mora vsako pravljico slišati velikokrat, da lahko vse premisli, 

podoživi in si zapomni. Z. Zalokar Divjak (2002) piše tudi, da se lahko otrok poistoveti 

s književnim junakom šele z večkratnim poslušanjem pravljice. S tem začne 

spreminjati svoje vedenje in doživljanje sveta ter boljše razume sebe. Tudi ona se 

strinja, da pravljice dajejo otroku možnosti za razmišljanje, za katerega potrebuje svoj 

čas. To je pomembno tudi iz pedagoškega vidika, saj se moramo zavedati, da 

potrebujejo čas, da lahko »predelajo« pravljico. Tega se je treba zavedati tudi pri 

načrtovanju dejavnosti, saj jih ne smemo preveč zaposliti z nešteto dejavnostmi. Vse 

to opisuje tudi L. Marjanovič Umek (2001), ki v fazah interpretacije besedila6 našteva 

kot pomembno fazo tako premor med poslušanjem kot ponavljanje besedila, saj 

lahko tako otrok celostno in podrobneje doživi besedilo.  

                                            
6
 Več v poglavju 3.1.2. Posredovanje pravljic. 
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3.3 POGOSTE NAPAKE OB POSREDOVANJU PRAVLJIC 

Prvo od napak lahko delamo, če ne upoštevamo otrokovega odzivanja na določeno 

pravljico. Bettelheim (2001) poudarja, da ne moremo vedeti, katera pravljica bo 

otroku všeč in katera ne, zato moramo spremljati njegovo neverbalno komunikacijo. 

Seveda lahko (moramo) pripovedovati pravljice, ki so všeč tudi nam, ampak v 

medsebojnem sodelovanju z otrokom. Če vidimo, da pravljica otroku ni všeč, je 

naslednjič ne pripovedujemo več. To ne pomeni, da je otrok ne bo želel nikoli več 

slišati, samo trenutno nima aktualne teme zanj.  

Bettelheim (2001) piše tudi, da če sami ugotovimo, zakaj je neka pravljica otroku 

všeč ali ravno obratno, mu tega ne razlagamo. Otrokovo doživljanje in odzivanje na 

pravljico je v njegovem zgodnjem obdobju nezavedno in naj bi tako tudi ostalo, dokler 

ni tega sposoben razumeti (za to more dozoreti). Če mu skušamo zgodbo in otrokovo 

doživljanje razložiti, bomo s tem uničili čar pravljice in s tem bomo izgubili njegovo 

zanimanje.  

L. Jenče (2006b) pri pripovedovanju pravljic piše tudi o tem, da je treba zgodbo 

vedno povedati do konca. Kot že zapisano, je doživljanje otroka med poslušanjem 

zelo globoko. Zato je treba, ko pridemo do dela (vrha) pravljice, slišati tudi njen 

konec, njeno razrešitev.  

Seveda k temu spadajo tudi dileme, ki sem jih opisovala v prejšnjih poglavjih, npr. ali 

otroku pokazati ilustracije, se o vsebini pravljice pogovarjati idr. Pri tem ima po 

mojem mnenju veliko vlogo vzgojiteljičino strokovno znanje in presoja glede na njeno 

skupino otrok in njihove zmožnosti. Če bo vzgojiteljica delala skupaj z otroki in sledila 

njihovim pobudam, bo lahko tudi »dobro« posredovala pravljice, če tega ni, so 

pravljice same sebi namen. Ker pa vedno ni dovolj, da sledi pobudam otrok, se je 

treba na posredovanje pravljic tudi pripraviti in ga načrtovati. Le tako lahko otrokom 

nudimo raznolikost in s tem dosegamo cilje na različnih kurikularnih področjih, tako 

jezikovnem kot ostalih.  
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III. PRAKTIČNI DEL 

4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Z. Zalokar Divjak (2002) predstavlja metodologijo obravnave pravljic. Piše o tem, 

kako pomembno je ponavljanje, saj otroku omogoča poistovetenje s pravljico. 

Opisuje, da vzgojitelji velikokrat delamo napake, ko skušamo otrokom pravljico 

razložiti in obnoviti. Ker je vsak otrok osebnost zase, jo bo tudi vsak drugače 

razumel. Iz pravljice bo skušal izvzeti tisto, kar je zanj aktualno v tistem trenutku. 

Pravljico uničimo, če jo otroku razlagamo ali obnavljamo. Avtorica izpostavlja tudi, da 

so ena izmed slabosti pravljic ilustracije, ki so prej moteče kot koristne. Kot piše Z. 

Zalokar Divjak (2002, str. 104): »Če otroku kažemo ilustracije, s tem njegovo 

domišljijo odvračamo od samostojnega doživljanja zgodbe.« V vrtcih se velikokrat 

izvaja dramatizacija pravljice. Če jim to omogočimo, s tem naredijo pravljico še 

resnejšo in stvarnejšo. Paziti moramo na to, da si otroci sami izberejo vlogo, in se 

zavedati, da je proces ustvarjanja igre pomembnejši kot njen rezultat. Kot zadnje 

izpostavlja posredovanje pravljic, v katerem se predvsem osredotoča na prednosti 

pripovedovanja v primerjavi z branjem (prav tam).  

L. Marjanovič Umek (2001) navaja, da imamo odrasli običajno napačno predstavo, 

da moramo brati kot otrok, čim bolj vživeto, da bomo lahko otrokom čim ustrezneje 

»posredovali« besedilo. Toda to je napačno stališče, saj odraslemu onemogoča, da 

bi besedilo doživel. Torej bi morali odrasli najprej brati »po svoje«, pustiti besedilu, da 

se poveže z njihovim izkustvenim svetom, šele nato pa isto besedilo prebrati skupaj z 

otroki (seveda drugače). Tak način posredovanja besedil književna didaktika imenuje 

vzgojiteljičino strokovno branje otroškega besedila, opisuje pa tudi pet korakov 

takega branja:   

− branje odraslega (vzgojiteljice) in lastno razumevanje besedila; 

− predvidevanje hipotetične otroške recepcije;  

− strokovna priprava z razčlembo besedila;  

− postavitev cilja;  

− izbira metod dela. 

Opisuje tudi faze interpretacije besedila (Marjanovič Umek, 2001), ki naj bi bile 

stalnice, ob vsaki posamezni izvedbi pa posamezne faze prilagajamo vsebini 



Gutnik, U. (2019). Vloga vzgojitelja pri posredovanju pravljic predšolskim otrokom. Diplomsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

 

39 
 

besedila. Faze interpretacije, ki odgovarjajo na vprašanje, kako izvesti dejavnost 

poslušanja in ustvarjalnega dialoga z besedilom, so:  

− uvodna motivacija;  

− premor pred branjem/poslušanjem, branje/poslušanje in premor po 

branju/poslušanju;  

− pogovor o besedilu in ponovno branje/poslušanje;  

− nove naloge – dejavnosti za poglabljanje literarno-estetskega doživetja.  

Z. Zalokar Divjak in L. Marjanovič Umek se strinjata, da je posredovanje pravljic v 

predšolski dobi pomembno, vendar opozarjata na »napake«, ki jih odrasli počnemo. 

Z. Zalokar Divjak jih splošno opisuje, medtem ko jih L. Marjanovič Umek konkretno 

našteva in poskuša dati smernice (našteva konkretne korake), kako bi morali 

vzgojitelji posredovati besedila (pravljice). Obe pravita, da je treba pravljice 

ponavljati, vendar Z. Zalokar Divjak opisuje, da z razlago in obnovo uničimo otrokovo 

razumevanje pravljice, nasprotno pa L. Marjanovič Umek kot tretjo fazo interpretacije 

besedila navaja pogovor o besedilu in ponovno branje/poslušanje. To opisuje kot 

bistveno fazo za razvijanje dialoga med otrokom in besedilom. Pravi tudi, da 

strategije poslušanja lahko razvijamo tako, da otroka spodbujamo k razlagi neznanih 

besed in nenavadnih besednih zvez; pogovor o književnih osebah (ravnanje, 

lastnosti); opisovanje izrazitih podob (besedilnih slik), npr. fantazijskih dežel; 

napovedovanje nadaljevanja zgodbe, če beremo odlomek; pogovor o razpoloženju, 

ki ga vzbuja besedilo (Marjanovič Umek, 2001).  

5. CILJI 

Na podlagi izsledkov raziskave želim oblikovati osnovne smernice, ki bi lahko 

vzgojiteljem predšolskih otrok pomagale pri posredovanju pravljic. To bom naredila s 

pomočjo meril7 (oblikovala sem jih na podlagi lastnih dilem o izboru, posredovanju in 

možnostih nadaljevanja dejavnosti). Pri izbiri meril sem si pomagala z delom D. 

Haramija in J. Batič: Poetika slikanice; preostala merila sem oblikovala na podlagi 

prebranega gradiva (našteto v literaturi), ki so razdeljena na tri osnovne ravni: izbor 

pravljice, (načini) posredovanja pravljice in možnosti nadaljevanja dejavnosti.  

 

                                            
7
 Preglednica z merili je priložena v poglavju Priloge.  
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1. Izbor pravljice:  

− ustreznost slikanice (glede na obliko slikanice in dolžino besedila) za otroke 

glede na starost in razvojno stopnjo;  

− kakovost besedila, ilustracij in oblikovanja;  

− obravnava ljudskih in sodobnih pravljic;  

− obravnava kanonskih (klasičnih) in sodobnih pravljic (Prirejeno po: D. 

Haramija in J. Batič. (2013).  

 

2. Posredovanje pravljice:  

− Načini posredovanja pravljice:  

 branje;  

 pripovedovanje;  

 lastna dramatizacija vsebine/predstava;  

 posredovanje preko avdio-video sredstev (računalnik, radio, diaprojektor …).  

 

− Pomembnost urejenosti prostora. 

− Pomembnost vloge vzgojitelja (kot pripovedovalca, bralca, igralca).  

− Aktivnost otrok.  

 

3. Možnosti nadaljevanja dejavnosti:  

− Povezovanje s področji Kurikuluma za vrtce:  

 jezik;  

 gibanje;  

 narava;  

 družba;  

 matematika;  

 umetnost.  

S pomočjo zgoraj zapisanih meril bom evalvirala dejavnosti, ki jih bom izvajala v 1. in 

2. starostnem obdobju ter jih primerjala med seboj. 
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6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na podlagi teoretičnih spoznanj, opredelitve problema in ciljev raziskave sem 

postavila naslednja raziskovalna vprašanja:  

− Na kaj mora biti vzgojitelj pozoren pri izboru pravljice?  

− Kakšno vlogo ima vzgojitelj pri posredovanju pravljic – od priprave na 

posredovanje do dejanskega izvajanja interpretacije besedila?  

− Katere so bistvene razlike med »starim« in »novim« načinom posredovanja 

pravljice? 

− Katere so možnosti po posredovanju pravljice, za nadaljevanje dejavnosti, ki 

se povezujejo s področji Kurikuluma za vrtce? 

− Katere so glavne razlike med posredovanjem pravljic v prvem starostnem 

obdobju in drugem starostnem obdobju? Kakšno vlogo ima vzgojitelj? 

− Kaj je na podlagi izsledkov raziskave pomembno pri posredovanju pravljic 

otrokom v vrtcu? 

7. RAZISKOVALNA METODA 

Izvedla sem kvalitativno raziskavo, pri tem sem uporabila metodo opazovanja, 

natančneje nestrukturirano opazovanje z udeležbo.  

8. RAZISKOVALNI VZOREC 

2 skupini otrok 1. st. obdobje (2–3 let) in skupina otrok 2. st. obdobja (4–6 let), iz 

vsakega starostnega obdobja 20 otrok, skupaj 40.  

8.1. OPIS INSTRUMENTA 

Kot merski instrument sem uporabila merila za posredovanje pravljice8. Da sem lahko 

merila preverjala, sem izvajala načrtovane dejavnosti. Po izvedenih dejavnostih sem 

zapisala podrobne priprave, v katere sem vključila svoja opažanja in zapisala 

rezultate glede na merila za posredovanje pravljice.  

8.2. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo v Vrtcu Vrhnika, marca in aprila 2019. Z vzgojiteljicami 

sem se predhodno dogovorila za izvajanje dejavnosti in jim posredovala priprave, da 

so se lahko tudi one pripravile nanje (npr. zapisale tematske sklope, poznale so 

                                            
8
 Glej: Priloga št. 1. 
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potek dejavnosti in svojo vlogo v njih). V vsakem oddelku sem en teden izvajala 

dejavnosti.  

8.3. OPIS POSTOPKA OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem zapisala v besedni obliki, v obliki evalvacije dejavnosti. To sem zapisala 

podrobno, kronološko urejeno, z vsemi svojimi opažanji, vključila sem merila za 

posredovanje pravljice, možnosti izboljšave … Evalvacijo dejavnosti sem zapisala za 

vsako dejavnost posebej.  

Na koncu sledi še skupna evalvacija oz. povzetek rezultatov evalvacij in ugotovitve 

uporabnosti meril za posredovanje pravljic.  

9. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

9.1. EVALVACIJE IZVEDENIH DEJAVNOSTI V 1. STAROSTNEM OBD. 

9.1.1. VČASIH SE RAD KOTALIM KAKOR ŽOGA 

Dejavnost sem izvajala v ponedeljek, 18. 3. 2019, v oddelku 2–3 let. Z njo sem 

pričela po zajtrku, ko so bili otroci urejeni. Ravno ko sem prišla v igralnico, je 

vzgojiteljica končala z gibalno igro, tako da sem lahko jaz začela z načrtovano 

dejavnostjo. Cilj moje dejavnosti je bil, da se z otroki spoznam in se oni navadijo 

name.  

V igralnico sem prišla s škatlo polno sredstev za današnjo dejavnost. Najprej sem se 

otrokom predstavila tako, da sem jih vprašala, ali me kdo pozna. Deklica je povedala 

moje ime. Nadaljevala sem z vrečo (iz blaga), v kateri sem imela različne žoge. Dala 

sem jo med otroke in jih vprašala, kaj sem skrila vanjo. Večina otrok se je postavila 

okrog nje in prijemala predmete. Dva otroka se na začetku dejavnosti nista pridružila 

ostalim. Eden je leto mlajši od njih, drugi me je opazoval in spremljal. Ni dolgo trajalo, 

da smo otroci ugotovili vsebino vreče (žoge). Odprli smo vreči in pogledali vanjo. 

Otroci so pograbili žogice, kar sem pričakovala. Povedala sem jim, da bomo žoge 

čez čas stresli na tla, kjer se bodo lahko igrali z njimi. Izbrali smo eno žogo in otroke 

sem vprašala, ali poznajo katero pesem o žogi. Odgovorili so z da, ko sem jih 

spodbudila k petju, pa se ni nihče opogumil. S petjem sem pričela jaz, nato sta se mi 

pridružili vzgojiteljici in otroci, ki so pesem pripevali. Nato sem nadaljevala z 

dejavnostjo in otrokom povedala, da je naša žoga radovedna, saj bi nas rada 

spoznala. Nisem se preveč ustavljala pri navodilih, ampak sem pričela s petjem 



Gutnik, U. (2019). Vloga vzgojitelja pri posredovanju pravljic predšolskim otrokom. Diplomsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

 

43 
 

besedne igre: »Žogica se kotali in sprašuje kdo si ti?« Nato sem žogo podala prvemu 

otroku. Izbrala sem deklico, ki me je poznala. Nato sem nadaljevala s petjem 

besedne igre in podajanjem žoge vsakemu otroku. Večina se je opogumila in mi 

povedala ime, nekateri razločno, pri nekaterih so mi pomagali ostali otroci ali 

vzgojiteljici. Za mlajšega so mi pomagali ostali otroci in pri dečku, ki mi še vedno ni 

zaupal. Uvodno motivacijo sem načrtovala primerno starosti otrok, bilo je sproščeno 

vzdušje, otroci so mi sledili in upoštevali moja navodila. Področje jezika sem 

povezovala z umetnostjo in gibanjem. Uporabila sem skupno obliko dela in 

uresničevala operativni cilj s področja umetnosti: otrok prepozna, uživa in se zabava 

v besedni igri Žogica se kotali, ter pri tem doživlja zvočnost in ritem.  

Nadaljevala sem z glavnim delom dejavnosti, v katerem sem najprej prebrala 

slikanico V. Churchill in C. Fuge: Včasih se rad kotalim kakor žoga. Povedala in 

pokazala sem naslovnico, na kateri je narisan vombat in dodala, da se rad kotali 

kakor žoga. Nadaljevala sem z branjem. Brala sem počasi, dinamično, pazila na 

intonacijo glasu … Med branjem sem vključevala otroke in jih spraševala o 

ilustracijah, razložila sem jim besedo. Nekajkrat so otroci zlezli do mene, zato sem jih 

morala opozoriti, naj se usedejo nazaj, da bodo slikanico lahko videli še ostali. 

Dolžina slikanice je bila primerna, otroci so mi sledili. Glede na njihovo neverbalno 

komunikacijo in sodelovanje jim je bila tudi zanimiva. Besedilo slikanice je 

kakovostno, napisano v krajših rimah. Ilustracije v njej so živahne, lepe na pogled, na 

sredini se ilustracija obrne v pokončno postavitev. V prvi starostni skupini sem izbrala 

zgodbo, ki ni pravljica, saj pravljice zaradi dolžine in dogajanja niso primerne. Izbrala 

sem sodobno besedilo, ki sem ga brala. Moja vloga je bila branje slikanice in 

opazovanje odzivanja otrok. Branje je bilo živahno, v njem sem sodelovala jaz, ki 

sem besedilo brala in otroci, ki so opisovali ilustracije in tako bogatili samo besedilo. 

Mogoče zaradi tega same rime niso prišle toliko do poudarka. Ker smo sedeli že 

približno 15 minut, sem nadaljevala z gibalnimi minutami, v katerih smo ponazarjali 

gibanje žoge. Vprašala sem jih, kako se je gibal vombat, kaj vse je počel. Skupaj smo 

pokazali, kako se žoga giba, skače, vrti, premika po prostoru, kotali … Na začetku 

me najprej nekaj otrok ni razumelo, kaj bi rada od njih, ko sem rekla, naj skupaj 

pokažemo gibanje žoge. Menim, da bi bilo bolje, če bi jih motivirala na drugačen 

način in jih »začarala« v žoge. Tako mogoče lažje razumeli, kaj želim od njih, saj bi 

oni »bili žoge«. Drugače je glavni del potekal gladko, otroci so sodelovali, tako sem 
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uresničevala cilj s področja jezika: otrok prisluhne branju slikanice V. Churchill in C. 

Fuge: Včasih se rad kotalim kakor žoga, se identificira z literarno osebo in doživlja 

književno dogajanje. Tudi v tem delu sem uporabila skupno obliko dela in metodo 

pripovedovanja, pogovora. Z glavnim delom sem končala v pravem času, saj so mi 

otroci takrat še lahko sledili. Povezovala sem področja jezika in gibanja. 

V zadnjem delu smo skupaj razdelili sredstva: velike perlice ter vrvice na eno mizo, 

cofe različnih velikosti, posode in pincete na drugo mizo, v kotiček na tla smo stresli 

žoge, skokice ter dodali nekaj različnih kartonskih tulcev, s katerimi so se otroci igrali. 

Pri vseh dejavnostih so se otroci prosto igrali, me smo sodelovale v igri, kadar je bilo 

potrebno (npr. nevarna igra). Jaz sem sodelovala v vseh treh dejavnostih, se z otroki 

pogovarjala, z njimi navezovala stike in jih spodbujala v igri. V tem delu sem opazila, 

da se je z mano začel pogovarjati in navezovati stike tudi deček, ki mi na začetku ni 

zaupal. Otroci so prihajali tudi k meni v naročje in mi s tem sporočili, da sem dosegla 

moj cilj prve dejavnosti (spoznavanje in navezovanje stikov z otroki). V zadnjem delu 

so se otroci individualno igrali (vzporedna igra). Načrtovane dejavnosti so bile 

ustrezne, saj so v njih sodelovali vsi, vsak si je našel nekaj zanimivega. Najprej so bili 

bolj pri mizah, proti koncu se jih je večina zaigrala v kotičku s tulci in različnimi 

žogicami ter skokicami. S temi dejavnostmi sem realizirala cilj s področja gibanja: 

razvijanje prstne spretnosti oz. t. i. fine motorike.  

Z dejavnostjo sem končala po eni uri, ko je motivacija za igro padla. Skupaj smo 

pospravili, otroci so se pripravili za malico, jaz sem se poslovila in jim povedala, da 

se ponovno vidimo jutri.  

9.1.2. ELMERJEVI PRIJATELJI 

Dejavnost sem izvajala 19. 3. 2019, v oddelku 2–3 leta. Otroci so me ob mojem 

prihodu čakali pripravljeni. Pozdravila sem jih in odložila svoje stvari. K njim sem se 

usedla z vrečo blazinic za sedenje in jim povedala, da naj si vsak vzame blazinico in 

se usede v krog. Otroci so brez težav naredili krog in počakali, da so to storili vsi. 

Nato sem nadaljevala z uvodno motivacijo. Jaz sem se usedla na stol tako, da so me 

videli vsi. Pokazala sem jim knjigo in vprašala, kaj je narisano na njej. Več otrok mi je 

odgovorilo: »Slon!«, nadaljevala sem z naslednjim vprašanjem: »Kakšen je ta slon, je 

običajen?« in več jih je zanikalo. Nato je eden od otrok pričel naštevati barve, ki jih 

ima Elmer. Skupaj smo našteli in poimenovali vse barve. Z uvodno motivacijo sem 
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končala tako, da sem jih vprašala, ali kdo pozna Elmerja, če je kdo že bral knjige o 

njem. Vsi so zanikali, zato sem povedala, da ga bodo spoznali danes, saj jim bom 

prebrala knjigo o Elmerjevih prijateljih.  

V uvodni motivaciji sem delala v skupni obliki dela in uporabljala metodo pogovora. 

Moja naloga je bila, da sem otroke vodila skozi pogovor in jih poslušala ter 

povezovala pogovor. Otroci so dobro sodelovali, saj so odgovorili na vsa moja 

vprašanja in celo nadaljevali temo pogovora (barve Elmerja).  

Začela sem z branjem slikanice. Povedala sem naslov slikanice in naredila zelo 

kratek premor. Med branjem sem vzpostavljala očesni stik z otroki, brala dinamično, 

prednost slikanice je, da je besedilo kratko in sem ga lahko bolj pripovedovala kot 

brala, brala sem dinamično, ne prehitro … V slikanici so jasne ilustracije (to sem 

videla pri ponovnem branju, saj so otroci poimenovali vse živali), besedilo je klasično, 

jasno in kratko. Mogoče skoraj prekratko za to starost, vendar ker sem ponovno brala 

in sem pri tem vključevala tudi otroke, s katerimi smo popestrili besedilo, je bila 

dolžina besedila na koncu primerna. Med branjem so vsi otroci videli slikanico in ker 

je majhna, sem jim jo večkrat približala, da so si jo lažje ogledali. Po branju sem 

ponovno naredila kratek premor (nekaj trenutkov). Med pogovorom o vsebini 

slikanice smo ponovili, katere prijatelje je srečal Elmer. Pomagala sem jim tako, da 

smo si ogledali zadnjo ilustracijo, na kateri so narisani vsi skupaj. Presenetil me je 

deček, ki je poznal kenguruja, pokazal nam je celo, kako skače. Nato sem ponovno 

prebrala slikanico. Tukaj sem otroke vključila tako, da so poimenovali Elmerjeve 

prijatelje.  

V tem delu sem povezovala področje jezika in narave. Realizirala sem globalni cilj s 

področja jezika: doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke. 

Uresničevala sem tudi operativni cilj: otrok ob slikanici D. McKee: Elmerjevi prijatelji 

doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje ter pridobiva 

pozitivni odnos do literature. Navezala sem se tudi na področje narave in 

uresničevala operativni cilj: otrok opiše in poimenuje žival po svojih verbalnih 

zmožnostih. Še vedno smo delali v skupni obliki dela, uporabljala sem metodo branja 

in pogovora. Otroci so v prvem delu poslušali moje branje, nato sem jih aktivirala in 

vključila v branje slikanice.  
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Sledile so nove naloge, v katerih sem otrokom ponudila »Vrečko presenečenja«. 

Malo sem priredila navodila in jim povedala, da imam v njej živali. Vsak naj bi 

predmet prijel in skušal ugotavljati, kaj je notri. Vendar je prvi deček takoj potegnil 

žival ven in povedal, da je dobil leva. Tukaj bi morala začeti malo drugače in prvemu 

samo ponuditi vrečko ter ga vprašati, kaj meni, da je notri. Ker bi otroci zelo težko 

obdržali predmet v vrečki in opisovali, kaj čutijo, sem jim pustila, da so žival takoj 

vzeli ven. Nato so jo poimenovali in skupaj smo jo opisali (njene dele telesa, 

značilnosti, barvo). S to dejavnostjo sem na koncu morala pohiteti, saj so se nekateri 

že začeli igrati in sem jih morala večkrat opozoriti, naj počakajo in pogledajo, kaj 

bodo dobili ostali. Predvsem mi je bilo zanimivo njihovo opažanje, da se živali 

ponavljajo. Na koncu smo pogledali, koliko imamo zeber, severnih medvedov, žiraf 

… Z namigom vzgojiteljice smo celo ugotovili, katerih živali ni bilo v vreči (sove, 

miške in kenguruja). Z glavnim delom sem končala in povedala, da se bomo sedaj 

igrali.  

V tem delu sem delno realizirala načrtovani operativni cilj s področja matematike: 

otrok sodeluje v igri »Vrečka presenečenja«, zaznava predmet s tipanjem, ugiba 

predmet in na koncu preverja smiselnost rešitve. Ker so otroci žival takoj potegnili iz 

vrečke, niso najprej zaznavali predmeta s tipanjem in ugibali, kaj so prijeli, zato tudi 

nismo mogli preveriti smiselnost dobljene rešitve. Če bi to želela uresničiti, bi se 

mogla igro z njimi večkrat igrati. 

Pospravili smo blazinice in pripravili igrače po kotičkih. Na tla smo dali Duplo kocke in 

živali, na eno mizo domine z motivi živali, na drugi sem jim pripravila voščenke in 

papir, da so lahko risali. Najprej so se igrali v kotičku s kockami in živalmi, po moji 

spodbudi so si prišli ogledat tudi domine in risat. Pri dominah sem se jaz igrala z 

njimi, poimenovali smo živali, iskali enake sličice in jih prirejali eno na drugo (krava-

krava). Vzgojiteljica je bila z njimi pri risanju z voščenkami. Obe sva se pri 

dejavnostih tudi menjali. Po nekaj časa sem opazila, da dvema otrokoma pripravljene 

dejavnosti niso bile dovolj in sta se zaposlila z listanjem slikanic. Pustila sem ju in se 

jima pridružila pri listanju in pogovoru o predmetih.  

Iz oddelka sem odšla po 40 minutah. Vse igrače sem jim pustila, tako da so se lahko 

igrali še kasneje. Jaz sem vzela blazinice, se jim zahvalila in jih pozdravila ter se 

vrnila v svoj oddelek.  
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9.1.3. STE KJE VIDELI SLONA? 

Dejavnost sem izvajala v sredo, 20. 3. 2019. Izvajala sem jo v oddelku 2–3 po 

načrtovani pripravi. V drugem delu (nove naloge) sem dejavnost izvajala zunaj. Pred 

izvajanjem dejavnosti sem v peskovnik zakopala različne predmete. 

V oddelek sem prišla med njihovo malico, z dejavnostjo začela po njej. Otroci so si 

vzeli stole in se usedli v krog. Za uvodno motivacijo sem jim pokazala vrečko in jih 

vprašala, kaj menijo, da imam notri. Najprej so naštevali: »Igrače, odejo … » Nato je 

deček rekel: »Knjigo!« Pogledala sem ga in potrdila njegovo ugibanje. Iz vrečke sem 

vzela slikanico in jim jo pokazala. Vprašala sem jih, kaj je narisano na platnicah. 

Povedali so: »Slon.« Zatem sem jih vprašala: »Je to tudi Elmer?« Tukaj se njihova 

mnenja niso ujemala, zato smo skupaj ugotovili, da je ta slon drugačen, ker ni pisan.  

Naredila sem kratek premor in nato prebrala naslov: Ste kje videli slona? Knjigo sem 

položila pred sabo na tla, tako da so jo videli vsi otroci. Knjiga ima malo besedila, 

zato sem med pripovedovanjem razširila dogajanjem in opisovala dečkovo iskanje 

bolj na dolgo. V prvem pripovedovanju sem vsebino pripovedovala, spremljala odzive 

otrok, pripovedovanje sem podkrepila s kretnjami (si pokrila oči in štela, potrepljala 

po ramenih sosednjega otroka), govorila sem dinamično, gladko, ne prehitro, 

spreminjala glas glede na junaka … Otroci so me spremljali, poslušali, deček je na 

vsaki strani pokazal, kam se je skril slon. Opazila sem, da so me po nekaj časa 

nekateri otroci začeli posnemati in so se tudi oni nagnili naprej tako kot jaz, ko sem 

listala slikanico, zato sem jih opozorila, nato pa popravila tudi svoje sedenje. Po 

prebrani slikanici sem naredila premor. Med trenutkom tišine me je deček vprašal, 

katero knjigo bom povedala naslednjo. Odgovorila sem mu, da si bomo še enkrat 

ogledali, kako in kam se je skrival slon. Najprej smo se na kratko pogovorili o vsebini 

slikanice: kdo nastopa v njej, kaj počneta slon in deček, pomagali smo si s prsti in 

skupaj prešteli do 10. Nato smo skupaj še enkrat pripovedovali zgodbo. Jaz sem 

vsebino povezovala in obnavljala, otroci so medtem komentirali, kam se je skril slon 

(v kuhinjo, na posteljo, za drevo, v hišo na vrtu …), ob ilustracijah smo se pogovarjali, 

na koncu smo ugotovili, da ni deček našel slona, ampak obratno, slon dečka. Tudi po 

ponovnem pripovedovanju sem naredila premor.  

Za pripovedovanje sem izbrala zgodbo, ki je primerna za to starostno skupino. Otroci 

se v tem obdobju še vedno radi skrivajo, iščejo stvari, zato je ta tema aktualna zanje. 
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Tokrat sem izbrala slikanico s tankimi listi in malo besedila. Ravno zaradi tega in 

jasnih ilustracij je pripovedovanje knjige lahko, saj lahko sproti dodajaš in širiš 

dogajanje, otroke opomniš na podrobnosti. Izbrala sem sodobno slikanico, ki je otroci 

še niso poznali. Danes smo naredili krog s stoli (s čimer otroci niso imeli težav), vsi 

skupaj smo imeli dovolj prostora. Zelo pomembno je bilo, da so vsi otroci lahko videli 

ilustracije. Moja vloga med pripovedovanjem je bila pomembna, saj sem morala 

govoriti tako, da sem otroke pritegnila. Ker pa sem zgodbo pripovedovala, sem 

morala biti bolj osredotočena na svoj govor (pomembno je bilo moje poznavanje 

zgodbe). Otroci so v prvem delu poslušali zgodbo, v drugem so se vključili in 

sodelovali tudi oni pri pripovedovanju. Večkrat sem jih spodbudila k razmišljanju tudi 

z vprašanji, npr.: »Kako veste, da je v postelji skrit slon? Ali bi šel slon v majhen 

lonec?« Med skupnim pripovedovanjem je sodelovala večina otrok, razen najmlajši, 

ki še ne govori. Delala sem v skupni obliki dela in uporabljala metodo pogovora in 

pripovedovanja. Uresničevala sem cilje predvsem s področja jezika. Globalni cilj: 

poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika; operativni cilj: otrok prisluhne 

pripovedovanju zgodbe D. Barrow: Ste kje videli slona? in otrok sodeluje, po svojih 

zmožnostih, v pogovoru o vsebini slikanice. V dejavnosti sem povezala različna 

področja Kurikuluma v vrtcu: jezik (pogovor, posredovanje vsebine slikanice), 

matematika (uvodna motivacija-ugotavljanje vsebine vrečke in preverjanje dobljene 

rešitve) in družba (otroci so se poslušali med seboj, sodelovali v skupni dejavnosti).  

Po pripovedovanju so sledile skrivalnice (nove naloge). Otrokom sem razložila 

pravila: »Bi se tudi mi igrali skrivalnice? Igrali se jih bomo malo drugače kot slon in 

deček. Imeli bomo glasbo in takrat bomo plesali, ko bo glasba utihnila, se bomo ulegli 

ali počepnili in si oči pokrili z dlanmi. Jaz bom enega pokrila z odejo in nato bomo 

skupaj ugibali kdo je spodaj.« Skupaj smo nato ponovili navodilo (ko je glasba 

plešemo, ko utihne se skrijemo in počakamo). Zatem smo pospravili stole in naredili 

prostor v igralnici. Plesali smo ob glasbi Od glave do peta, vzgojiteljica mi je 

pomagala in glasbo utišala. To smo nekajkrat ponovili. Opazila sem, da so otroci igro 

verjetno že poznali, saj so vedeli, kaj pričakujem od njih. Večkrat sem jih morala 

samo opozoriti, da niso gledali, ko sem otroka pokrivala z odejo. Med igro so se 

smejali in uživali. Pred zadnjo ponovitvijo sem jim napovedala konec igre (npr.:«Še 

zadnjič bom nekoga pokrila z odejo.«). 
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V tem delu smo povezovali področje gibanja in umetnosti (ples ob glasbi) ter družbo 

(skrivalnice so bile različica socialne igre, v kateri so otroci ugotavljali, kateri iz 

njihove skupine trenutno »manjka«). Uporabljala sem metodo igre (vodena igra), 

uresničevala sem operativni cilj: otrok se seznani s pravili igre skrivalnice (ko je 

glasba, plešemo, ko glasba utihne, si oči prekrijemo z dlanmi in počepnemo; nato 

otroci ugibajo, kdo je pokrit z odejo) in se jo igra.  

Sledilo je nadaljevanje dejavnosti, ko smo se odpravili ven. Jaz sem otroke poklicala 

k sebi in jim povedala: »Veste, kaj se je zgodilo. Danes sem šla pogledat peskovnik 

in sem ugotovila, da so v njem zakopane igrače. Tudi one so se skrile! Bi mi vi 

pomagali igrače poiskati in jih izkopati ven iz peskovnika?« Otroci so se navdušeno 

strinjali. Postavili so se v kolono in skupaj smo odšli v garderobo. Tam so se 

samostojno oblekli. Nato smo odšli do peskovnika. Pri vhodu na igrišče sem jih še 

enkrat opomnila, da mi bodo pomagali poiskati igrače v peskovniku. Vsak je vzel 

svojo lopato in se lotil dela. Dokaj hitro so ugotovili, kje so zakopane igrače 

(predvsem bagri, tovornjaki, traktorji), saj je bil tam kup mivke. Težje so poiskali 

manjše predmete (npr. model za izdelavo potičke). Med igro jih nisem preveč 

usmerjala, pohvalila sem otroka, ki mu je uspelo poiskati predmet. Otroci so bili med 

igro navdušeni, kopali so, si kazali, kaj so našli … Ko smo izkopali vse premete, so 

se odšli igrat na igrišče. Jaz sem tako končala z dejavnostjo, oni so še naprej ostali 

na igrišču. Poslovila sem se in jim povedala, da se jutri srečamo zadnjič.  

V zadnjem delu sem področje gibanja povezala z naravo, saj so se otroci igrali v 

peskovniku z mivko. Tukaj je delo potekalo predvsem individualno, saj je vsak 

izkopaval svoj predmet, tam, kjer sta bila dva otroka skupaj, je bilo opaziti vzporedno 

igro. S celotno dejavnostjo sem zadovoljna. S to skupino je lahko delati, saj so otroci 

navajeni slediti (narediti kolono, krog, v oddelku je pozitivna klima).  

9.1.4. KDO JE NASLEDNJI? 

Dejavnost sem izvajala 21. 3. 2019, še zadnjič v tem oddelku 2–3 leta. Po zajtrku so 

me otroci počakali v krogu.  

V igralnico sem prinesla grafoskop in vsa potrebna sredstva. Skupaj z vzgojiteljico 

sva pripravili grafoskop. Ker so otroci že prej sedeli na stolih, sem jih samo prosila, 

da se presedejo pred grafoskop. Med pripravami sem jim pokazala in povedala, da 

sem k njim prinesla grafoskop. Eden od otrok me je presenetil in mi povedal, da je to 
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lučka. Jaz sem ga prižgala in pričela s projekcijo na steno. S tem sem imela malo 

težav, saj nisem mogla uskladiti velikosti in jasnosti projekcije (če sem izostrila, je bila 

projekcija prevelika). Med pripravljanjem na dejavnost smo čas izkoristili za petje 

pesmi Pikapolonica in Pet majhnih slončkov. Na koncu mi je uspelo in lahko sem 

začela s pripovedovanjem zgodbe ob grafoskopu.  

Povedala sem naslov slikanice: Kdo je naslednji? in naredila kratek premor pred 

pripovedovanjem. Med pripovedovanjem mi je pomagala vzgojiteljica in s plošče 

jemala živali, ki v zgodbi odhajajo, jaz sem dodajala živali in zraven pripovedovala 

zgodbo. Moja vloga danes je bila zahtevnejša kot do sedaj, saj sem morala 

usklajevati govor in lutke na grafoskopu. Problem je bil predvsem zaradi tega, ker 

nastopa veliko živali in nisem imela dovolj prostora, da bi jih polagala eno zraven 

druge. Ker so se morale občasno prekrivati, se je kakšno slabše videlo (ob robu). V 

veliko pomoč mi je bila vzgojiteljica, ki je jemala živali, ki so odhajale. Otroci so bili 

kljub temu navdušeni in so spremljali dogajanje. Zanimivo je bilo tudi to, da jih je 

zanimalo, kaj počneva midve za njimi, in so se zato večkrat obračali nazaj in naju 

opazovali pri delu. V samo pripovedovanje vsebine sem vključila tudi otroke, 

največkrat so ugibali, katera žival pride naslednja, opazovali so tudi, katera je odšla. 

Presenetil me je deček, ki je poznal tukana in ga tudi poimenoval, drugi deček je 

poznal kameleona. Zgodbe nisem pripovedovala striktno po zapisanem besedilu, 

občasno sem zamenjala kakšno besedo ali stavek povedala drugače. Nisem pa 

spremenila vsebine zgodbe. To je sodobna zgodba, ki nima veliko besedila, vendar 

se je pri mojem načinu pripovedovanja razvlekla. Trajalo je približno 15 minut (samo 

pripovedovanje), zato sem se odločila, da ne bom otrok na koncu utrujala še s 

ponovnim ogledom in poimenovanjem nastopajočih živali. Vse so si lahko ogledali in 

jih poimenovali že med pripovedovanjem, zato tega nismo še enkrat ponavljali. Na 

koncu zgodbe smo se pogovorili o krokodilu, zakaj se ga živali bojijo, kakšna je ptica, 

ki sedi na njegovem gobcu …  

V uvodni motivaciji in glavnem delu sem uresničevala cilje s področja jezika in 

matematike. Realizirala sem globalni cilj: poslušanje, razumevanje in doživljanje 

jezika. Uresničevala sem tudi operativni cilj: ob poslušanju literarnega dela otrok 

razvija zmožnosti domišljijske rabe jezika, se identificira s književnimi osebami in 

doživlja književno dogajanje. Uresničevala sem tudi operativni cilj s področja 

matematike, saj so se otroci seznanjali z verjetnostjo dogodkov in rabili izraze za 
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opisovanje verjetnosti dogodka. Področje jezika se je močno prepletalo tudi s 

področjem umetnosti. V tem delu sem dejavnost izvaja v skupni obliki dela, 

uporabljala sem predvsem metodo pripovedovanja in pogovora. Vzdušje v času 

pripovedovanja je bilo sproščeno, otroci so mi sledili.  

Nato sem otroke povabila k sebi in jim povedala, kaj se bomo danes igrali: preizkusili 

so se lahko na grafoskopu in se igrali z lutkami; v kotičku sva pripravili blazino in 

ročne lutke; na mizo sem dala knjigo Kdo je naslednji? in njihove knjige iz kotička; 

kasneje sem dodala tudi didaktično igro (sestavljanje celote). Med dejavnostmi sva z 

vzgojiteljico prehajali, tudi otroci so prosto prehajali. Najprej me je skrbelo, da bo 

preveč gneče pri grafoskopu, vendar so se lepo razdelili, tako da je bilo povsod nekaj 

otrok. Jaz sem čez čas dala na mizo še didaktično igro in otrokom pokazala, kako 

morajo poiskati dele in iz njih sestaviti sliko, tako kot je na vzorcu. Nekateri so te 

sličice samo gledali, poimenovali živali, nekateri so navodilo razumeli in jim je uspelo 

sestavljati celoto. V kotičku z lutkami je bila najprej vzgojiteljica in se je z otroki igrala. 

Skupaj so peli, oživljali lutke, se z njimi igrali … Ker lutk nimajo ves čas v igralnici, je 

bila otrokom igra z njimi zelo zanimiva. Nekateri so si izbrali eno lutko in so nato ves 

čas hodili z njo okrog, se z njo pogovarjali, ji dajali glas … Še najmanj je bilo aktualno 

listanje slikanice. 

V delu z novimi nalogami so se otroci preizkusili na grafoskopu. V nadaljevanju 

dejavnosti so se otroci igrali individualno ali v manjših skupinah, kjer sem zaznala 

vzporedno igro. Ker je bilo veliko interakcij med nami, se je področje jezika 

povezovalo tudi s področjem družbe, veliko smo se pogovarjali o živalih, zato se je 

področje jezika povezovalo s področjem narave, na grafoskopu so se preizkušali v 

novem načinu igranja predstave, torej se je področje jezika povezovalo s področjem 

umetnosti.  

Po slabi uri smo skupaj pospravili igralnico. Otroci so se usedli k mizam in počakali 

na malico. Medtem sem se jim zahvalila, otroci so mi tudi povedali, da so se imeli fino 

in jim je bilo všeč, predvsem »lučka«. Povedala sem jim, da je bilo tudi meni všeč pri 

njih, da so čudoviti otroci, s katerimi sem se rada prišla igrat. Poslovila sem se in 

odšla nazaj v svoj oddelek.  

Izvajala sem dejavnost, ki je zahtevala več priprave in moje angažiranosti, saj je 

izdelava lutk trajala približno dve uri. Preden sem odšla izvajat dejavnost, sem se tudi 
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preizkusila na grafoskopu in zgodbo najprej povedala otrokom v svoji skupini. Za 

drugič bi bilo samo bolje, da si izberem slikanico z manj nastopajočimi.  

9.1.5. VČASIH SE RAD KOTALIM KAKOR ŽOGA 

Dejavnost sem izvajala v ponedeljek, 8. 4. 2019, v oddelku 2–3. V to skupino sem 

prišla prvič. Dejavnost sem zaradi organizacijskega vidika izvajala pred zajtrkom (s 

pričetkom ob 8. uri). Namen dejavnosti je bil spoznavni: se spoznamo med seboj in 

se otroci navadijo name (mi sledijo).  

V igralnico sem prinesla vsa potrebna sredstva in jih odložila. Otroke sem pozdravila 

in se jim predstavila. To skupino poznam slabo in tudi otroci me večinoma niso 

poznali. Usedli smo se na blazine, ki so bile pripravljene v kotičku. Otroci so se zbrali 

okrog mene in jaz sem jim dala vrečo z žogami. Ko so ugibali in ugotavljali, kaj je v 

njej, so dajali različne ideje (npr. kamni, ježek). Deček je ugotovil, da so notri žoge. 

Vzel je vrečo in pogledal vanjo ter še ostalim pokazal, da so notri res žoge. V uvodni 

motivaciji se nam ni pridružil en deček, ki je dogajanje raje opazoval iz razdalje (bil je 

malo odmaknjen) in deklica, ki je ravno prišla v vrtec (sedela je pri vzgojiteljici). Ko 

smo odkrili vsebino vreče, sem otroke vprašala, ali poznajo kakšno pesem o žogi. Vsi 

so prikimali, deklica je dodala, da jo ona pozna. Ko sem jo spodbudila, naj jo zapoje, 

je odkimala. Zato smo vsi skupaj začeli s petjem pesmi M. Voglar: Žoga. Zapele smo 

jo skupaj z vzgojiteljicama, otroci so pri tem večinoma poslušali in se zibali ob petju 

(niso pripevali). Nadaljevala sem z mislijo: »Ta naša žoga (in jo pokazala) pa je tudi 

zelo radovedna, ker vas še ne pozna.« Ter dodala: »Zato se bomo igrali igro in ko 

vam vržem žogo poveste svoje ime.« Pričela sem s petje besedne igre: »Žogica se 

kotali in sprašuje kdo si ti?« in žogo podala enemu od otrok. Deklica jo je ujela in 

nasmejana povedala svoje ime. Igro smo ponavljali toliko časa, da so na vrsto prišli 

vsi. Med njo so bili otroci navdušeni, pridružil se nam je tudi deček, ki prej ni želel 

sodelovati. Vsi otroci so povedali svojega imena, kogar nisem razumela, so mi 

pomagali drugi otroci ali vzgojiteljica. Tudi v tem delu sem opazila, da otroci niso 

pripevali besedila. Uvodno motivacijo sem načrtovala primerno starosti, otroci so 

sledili, sodelovali in me upoštevali. Večina ni imela težav, čeprav me niso poznali. V 

uvodni motivaciji sem področje jezika povezovala s področjem umetnosti in gibanjem. 

Uporabila sem skupno obliko dela in uresničevala načrtovani operativni cilj iz 

priprave: otrok prepoznava, uživa in se zabava v besedni igri Žogica se kotali, ter pri 

tem doživlja zvočnost in ritem.  
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Nadaljevala sem z glavnim delom dejavnosti. Otrokom sem povedala: »Danes 

nimam s seboj samo žog, ampak tudi vombata, ki se včasih rad kotali kakor žoga.« in 

jim pokazala slikanico. Ob pogledu na naslovnico so otroci pričeli govoriti: »Kuža!«; 

»Medvedek!« … Sprejela sem njihove ideje in dodala, da je res malo podoben tem 

živalim, vendar je to vombat. Povedala sem naslov slikanice V. Churchill in C. Fuge: 

Včasih se rad kotalim kakor žoga, nato sem pričela s pripovedovanjem. Tokrat sem 

se morala prav opomniti, da moram pripovedovati tako, kot sem to počela običajno. 

To pomeni, da sem slikanico napol brala, napol pripovedovala, otrokom sem 

zastavila kakšno vprašanje, povezano z ilustracijami (npr. katere živali so poleg 

vombata) … Brala se dovolj počasi, dinamično, doživeto. Tudi v tem delu je bilo 

vzdušje pozitivno, sproščeno, otroci so sodelovali in se z menoj pogovarjali. Nekje na 

sredini slikanice sta se dečka začela obračati eden k drugemu in si nagajati. 

Opozorila sem ju in ponovno sta mi sledila. Opazila sem, da je na vprašanja 

odgovarjalo nekaj otrok, ostali so samo sledili. Kasneje mi je vzgojiteljica razložila, da 

je skupina malo specifična, saj so to otroci, ki hodijo letos prvo leto v vrtec in se 

pozna na njihovem govornem področju. Glavni del sem izvedla, kot sem ga 

načrtovala, dolžina slikanice je bila primerna. Slikanice otroci niso poznali, glede na 

njihove odzive jim je bila zanimiva. Besedilo slikanice je primerno za to starost, 

napisano je v krajših rimah, podkrepljeno z ilustracijami. Te so živahne, lepe, na 

sredini je presenečenje, saj se slikanica obrne v pokončno postavitev. Izbrala sem 

sodobno besedilo, ki sem ga brala (delno pripovedovala). Moja vloga med branjem 

slikanice je bila opazovanje otrok in njihovih odzivov. Med branjem so bili lahko 

aktivni tudi otroci, saj so opisovali ilustracije (in bogatili besedilo). V tem delu sem 

uresničevala operativni cilj s področja jezika: otrok prisluhne pripovedovanju slikanice 

V. Churchill in C. Fuge: Včasih se rad kotalim kakor žoga, se identificira z literarno 

osebo in doživlja književno dogajanje. Še vedno sem dejavnost izvajala v skupni 

obliki dela in uporabljala metodo branja ter jo povezovala z metodo pogovora. 

Sledile so gibalne minute. Motivacijo zanje sem izvedla tako, da smo si dobro 

ogledali in opisali, kako se vombat na koncu slikanice zvije v žogo in se privije k 

mami/očiju. Nato sem otroke vprašala, ali bi se tudi oni znali zviti v žogo. Začeli so mi 

kazati, ko so prvi pokazali, so ostali začeli ponavljati za njimi. Nato smo ob pogovoru, 

kako se giba žoga (skače, kotali, kotali po prostoru, skrije pod mizo, stol), z gibanjem  

uprizarjali njeno gibanje. Za večjo motivacijo sem pri tem sodelovala tudi jaz. Končali 
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smo tako, da so se žoge zakotalile po igralnici in se ustavile na blazini. S celotnim 

prvim delom dejavnosti nisem bila predolga, saj so mi otroci sledili. Z gibalnimi 

minutami sem področje jezika povezala še s področjem gibanja. Celoten prvi del je 

trajal približno 20 minut. Na koncu tega dela sem opazila, da so se otroci usedli poleg 

mene in deklica k meni v naročje. S tem sem dosegla namen današnje dejavnosti. Z 

glavnim delom dejavnosti sem realizirala tudi globalni cilj: poslušanje, razumevanje in 

doživljanje jezika. 

V zadnjem delu smo pripravili vsa sredstva: tulce in žoge; cofe, pincete in skodelice; 

velike perlice in vrvice. V tem delu so se otroci igrali, jaz sem se z njimi pogovarjala in 

igrala. Sodelovali so vsi otroci, vsak si je poiskal zaposlitev. Med igro so prosto 

prehajali, pri tem sem pazila, da niso vseh sredstev pomešali med seboj (jih niso 

raznesli po igralnici). Opazila sem predvsem individualno ali vzporedno igro. S temi 

dejavnostmi sem realizirala cilj s področja gibanja: razvijanje prstne oz. t. i. fine 

motorike. Otroci so se igrali približno 20 minut, nato smo pospravili in se pripravili za 

zajtrk. Jaz sem se poslovila in jim povedala, da se ponovno vidimo v sredo.  

9.1.6. ELMERJEVI PRIJATELJI 

Dejavnost sem izvajala 10. 4. 2019, v oddelku 2–3 leta. Ob prihodu sem otroke 

pozdravila, odložila svoje stvari in jih poklicala k sebi. Pred seboj sem imela vrečo z 

blazinami, ki so si jih vzeli in se usedli v krog.  

Začela sem z uvodno motivacijo. Otroke sem vprašala, ali je kdo že kdaj slišal za 

Elmerja. Odgovorili so pritrdilno. Ko sem jih vprašala, kaj je Elmer, pa so me 

začudeno pogledali. Zato sem vzela slikanico v roke in jim ga pokazala. Ponovila 

sem vprašanje, ali ga je kdo že videl. Odkimali so. Nato smo se na kratko pogovorili o 

Elmerju, si ga ogledali in poimenovali barve na njem. Otroke sem vprašala: »Si želite 

izvedeti, kdo so njegovi prijatelji?« Navdušeno so prikimali in rekli: »Ja!« V uvodni 

motivaciji sem uporabljala skupno obliko dela in metodo pogovora. Moja naloga je 

bila vodenje otrok s pogovorom, povezovanje pogovor in vključevanje vseh otrok v 

dejavnost. Otroci so bili aktivni, vendar je bilo težje, ker niso veliko govorili 

(potrebovali so več spodbud, vprašanj). Ker je najprej odgovarjal samo en deček, 

sem nato klicala še ostale, da so mi nekaj povedali.  

Začela sem z branjem slikanice po metodičnih korakih. Prebrala sem naslov in 

naredila kratek premor. Prvo branje sem izvedla dokaj hitro, brala sem jasno, počasi, 
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dinamično, spreminjala intonacijo glasu … Po tem smo se pogovorili o Elmerjevih 

prijateljih, ugotovili smo, da jih je veliko. Motivacijo za ponovno branje sem naredila z 

naslednjo povedjo: »Ste za, da si še enkrat ogledamo Elmerjeve prijatelje in ponovno 

preberemo knjigo? Mi boste pri tem pomagali?« Otroci so se strinjali, vendar pa sem 

opazila nekaj posameznikov, ki so počasi izgubljali zbranost. Pri ponovnem branju so 

otroci sodelovali tako, da so poimenovali posamezne živali, oponašali njihovo 

oglašanje, povedali, kako se gibljejo … V tem delu sem povezovala področje jezika in 

narave. Realizirala sem globalni cilj s področja jezika: doživljanje in spoznavanje 

temeljnih literarnih del za otroke. Uresničevala sem tudi operativni cilj: otrok ob 

slikanici D. McKee: Elmerjevi prijatelji doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje 

estetsko in fizično ugodje ter pridobiva pozitivni odnos do literature. Navezala sem se 

tudi na področje narave in uresničevala operativni cilj: otrok opiše in poimenuje žival 

po svojih verbalnih zmožnostih. Še vedno smo delali v skupni obliki dela, uporabljala 

sem metodo branja in pogovora. Otroci so v prvem delu poslušali moje branje, nato 

sem jih aktivirala in vključila v branje slikanice. Dolžina slikanice je bila primerna 

(skupaj s ponavljanjem). Besedilo je enostavno, ilustracije so jasne. Ta slikanica je 

klasična za to starost, z njo naj bi se srečal vsak otrok. 

V nadaljevanju dejavnosti sem otrokom pripravila »Vrečko presenečenja«. Vprašala 

sem jih, kaj imam v rokah, vendar mi nihče ni znal odgovoriti (vreča). Nato sem jim 

povedala: »V tej vreči sem jaz pripravila različne stvari. Igrali se bomo igro, v kateri 

boste predmete vlekli ven in jih poimenovali. Bo šlo?« Strinjali so se in začeli smo z 

dečkom, ki se je javil. Ponovno nam ni uspelo, da bi ugibali, kaj so prijeli s tipanjem, 

ampak so predmet takoj potegnili ven in ga pogledali. S tem jih nisem preveč 

utrujevala, zato sem jih samo spodbujala, da poimenujejo žival. Ko je vsak dobil 

svojo, smo ugotavljali, ali so vse nastopale v slikanici kot Elmerjeve prijateljice. 

Ugotovili smo, da ne. Nato je še vsak otrok ponovno pokazal žival ostalim in povedal, 

ali je žival nastopala v knjigi. Ta del dejavnosti sem malo prilagodila, saj nisem našla 

dovolj živali, ki so nastopale v slikanici. Zato sem dodala tudi nekaj takih, ki jih otroci 

poznajo (koza, ovca, pes …). V tem delu sem delno realizirala načrtovani operativni 

cilj s področja matematike: otrok sodeluje v igri »Vrečka presenečenja«, zaznava 

predmet s tipanjem, ugiba predmet in na koncu preverja smiselnost rešitve. Ker so 

otroci žival takoj potegnili iz vrečke, niso najprej zaznavali predmeta s tipanjem in 
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ugibali, kaj so prijeli, zato tudi nismo mogli preveriti smiselnosti dobljene rešitve. Če 

bi to želela uresničiti, bi se mogla igro večkrat igrati z njimi.  

Po končani dejavnosti smo pospravili blazinice in pripravili igrače: Duplo kocke in 

živali, voščenke in papir ter domine z motivi živali. Jaz sem se pridružila risanju z 

voščenkami, pomočnica vzgojiteljice se je z njimi igrala pri kockah in živalih ter 

vzgojiteljica pri mizi z dominami. Med dejavnostmi so otroci prosto prehajali, vsi so si 

našli zaposlitev, največ jih je bilo v kotičku s kockami. Na koncu smo igralnico 

pospravili, jaz sem vse stvari vzela in se poslovila.  

Načrtovana dejavnost je uspela, vendar sem morala biti v prvem delu veliko bolj 

aktivna kot v prejšnji skupini, da sem lahko izvedla pogovor.  

9.1.7. STE KJE VIDELI SLONA? 

Dejavnost sem izvajala v oddelku 2–3 leta v četrtek, 11. 4. 2019. Drugi del dejavnosti 

sem izvajala v igralnici.  

Pred začetkom dejavnosti so si otroci vzeli stole in naredili krog. Komur ni šlo, sem 

pomagala, nato so malo počakali, da sem si jaz pripravila vrečo s slikanico. Pokazala 

sem jo otrokom in jih vprašala: »Kaj mislite, da imam danes s seboj v vreči?« Čez 

nekaj trenutkov mi je nekaj otrok odgovorilo: »Knjigo!«, »Za brat!«, »Knjigico!«. 

Pogledali smo v vrečo in ugotovili, da so pravilno ugibali. Nato sem jim pokazala 

platnice in jih vprašala: »Ali bomo tudi danes brali slikanico o Elmerju?« Otroci so 

odgovorili različno, nekateri so se strinjali, ena deklica je odkimala. Dobro so si 

ogledali slona, predvsem smo se osredotočili na njegovo barvo in z nekaj vprašanji 

ter opisi sklenili, da slon ni pisan in zato tudi ni Elmer.  

Dejavnost sem pričela v skupni obliki dela in uporabljala predvsem metodo pogovora. 

Otroci so mi sledili in se z menoj tudi pogovarjali. V nadaljevanju dejavnosti je sledilo 

pripovedovanje slikanice. Otrokom sem povedala naslov in nato naredila kratek 

premor pred branjem. Tudi tokrat sem pripovedovala umirjeno, dinamično, dovolj 

počasi, brez zatikanja in razločno … Med pripovedovanjem mi je bilo zanimivo 

opazovati otroke, kako so mi sledili, opazovali in spremljali dogajanje v zgodbi. V tej 

skupini je bilo drugače, ker so mi otroci »verjeli«, da se je slon skril (»ga ni«), čeprav 

so ga videli na vsaki ilustraciji. Ker je besedila malo, sem dodajala nekaj več opisov; 

opisovala sem, kam vse je deček pogledal, ko je iskal slona. Svoj govor sem 
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podkrepila tudi s kretnjami, ki jih nisem preveč uporabljala, saj bi lahko motile otroke. 

Po pripovedovanju sem ponovno naredila kratek premor. Sledil je pogovor o vsebini 

slikanice. Najprej sem otroke vprašala, kaj sta počela deček in slon. Odgovorili so mi, 

da sta se skrivala. Skupaj smo prešteli do deset. Zatem sem jih vprašala, če si še 

enkrat skupaj ogledamo, kam vse se je skril slon. Strinjali so se in sledilo je ponovno 

pripovedovanje zgodbe. Jaz sem vsebino pripovedovala, otroke sem aktivirala tako, 

da so opisovali prostore, ki jih je pregledal deček, skupaj smo prešteli do deset, 

ugotavljali, kako dobro se je slon skrival …  

Glavni del mi je uspel, kot sem ga načrtovala. V njem sem uresničevala globalni cilj 

dejavnosti: poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. Uresničevala sem tudi cilj s 

področja jezika: otrok prisluhne pripovedovanju zgodbe D. Barrow: Ste kje videli 

slona? In še en cilj s področja jezika: otrok sodeluje po svojih zmožnostih v pogovoru 

o vsebini slikanice. Tudi glavni del uvodne motivacije sem izvajala v skupni obliki 

dela, uporabljala sem metodo pogovora in metodo igre.  

Sledile so nove naloge, v katerih smo se igrali skrivalnice. Otrokom sem razložila 

preprosta pravila in začeli smo z igro. Otroci so pravila razumeli in jih tudi upoštevali. 

Med igro so zelo uživali, kar sem razbrala in njihovega nasmeha in navdušenja, ko 

smo ugibali, kdo je skrit pod odejo. Z njo sem uresničevala cilje s področja gibanja: 

otrok se seznani s pravili igre skrivalnice (ko je glasba pleše, ko glasba utihne, si oči 

pokrije z dlanmi in počepne; nato ugiba, kdo je pokrit z odejo) in se jo igra. Ta igra pa 

je povezovala tudi področje družbe in umetnosti, saj je to neke vrste socialna igra, v 

katero sem vključila tudi ples. V igro sem se vključila tudi jaz, vzgojiteljica je 

pomagala z glasbo. Končali smo po šestih ponovitvah.  

Med prehodom na zadnji del dejavnosti sem otroke zbrala okrog sebe in jim 

povedala, da se bomo sedaj še naprej igrali skrivalnice. Razložila sem jim, da bomo 

skupaj v igralnico prinesli veliko stvari, v katerih se bodo skrivali. Skupaj smo odšli na 

hodnik, kjer sem imela pripravljena vsa načrtovana sredstva (glej pripravo) in jih 

odnesli v igralnico. Uporabili smo celotno igralnico in vanjo prinesli škatle, tunele, z 

blazinami naredili kotičke in zaščitili tla, čez mizo sem dala odejo in tako so se lahko 

skrivali pod njo … Otroci so v igri z materialom bili inovativni, živahni, skupaj smo 

odkrivali različne možnosti za skrivanje in igro. Najprej so se skrivali sami, čez nekaj 

časa sem dodala plišaste igrače, ki so jih nosili okrog in njih skrivali v različne 
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prostore. V tem delu sem realizirala operativni cilj: otrok manipulira z različnimi 

predmeti, se v njih skriva, spoznava funkcionalnost predmetov. Tako sem povezala 

področje gibanja s področjem družbe, matematike, jezika, narave. Področje gibanja 

sem zajela s tem, da so imeli otroci veliko možnosti za izvajanje naravnih oblik 

gibanja; področje matematike sem realizirala s skrivanjem in opisovanjem lege 

premetov (pod, nad, poleg, za …); področje jezika zato, ker sem ves čas otroke 

spodbujala h govoru, opisovala sem lego predmetov in področje narave, ker so se 

igrali z različnimi materiali (blazine, blago, plišaste igrače, plastični premeti …).  

Z izvedbo dejavnosti sem bila zadovoljna, saj sem jo uspela izvesti po načrtovani 

pripravi, v njej  so uživali tudi otroci.  

9.1.8. KDO JE NASLEDNJI? 

Dejavnost sem izvajala v petek, 12. 4. 2019, v oddelku 2–3. Tokrat sem skupino 

obiskala zadnjič. S seboj sem v igralnico prinesla grafoskop in vsa potrebna sredstva. 

Tokrat sem lažje pripravila grafoskop, saj sem imela izkušnje s postavljanjem v 

prejšnji izvedbi dejavnosti. Med pripravo so bili otroci v igralnici, jaz sem jim sproti na 

kratko predstavila grafoskop, povedala, kaj bomo počeli in jih motivirala za dejavnost 

tako, da sem jim pokazala, kdo bo nastopal v zgodbi (slon in pikapolonica). V 

dejavnost sem vključila tudi pomočnico vzgojiteljice, ki je animirala lutke, ki v zgodbi 

odhajajo. 

Povedala sem naslov slikanice: »Danes vam bom predstavila slikanico z naslovom 

Kdo je naslednji?« Moja naloga je bila pripovedovanje zgodbe, upravljanje lutk in 

spremljanje otrok ter odzivanje na njihove komentarje. Med dejavnostjo sem morala 

biti zelo aktivna, vendar mi je bilo lažje, saj sem bila na dejavnost dobro pripravljena 

in bolje sem vedela, kako moram delati z grafoskopom. Sama predstavitev mi je šla 

bolje, mogoče zato, ker se nisem toliko obremenjevala s postavitvijo lutk (saj sem 

vedela, da ne bodo mogle biti ena poleg druge, ampak se bodo občasno lahko 

prekrivale). To je bila največja slabost same izvedbe, vendar se otroci niso preveč 

obremenjevali z njo. Opazila sem, da so bili predvsem pozorni na živali, ki so 

prihajale in odhajale. Tokrat je bila postavitev v prostoru boljša, saj sem grafoskop 

postavila poleg otrok, tako da so lahko spremljali dogajanje na steni in hkrati 

opazovali naju, kako upravljava z lutkami. Otroci so večino živali poznali, pomagala 

sem jim samo s tukanom in tjulnjem, ki so zamenjali z miško. Samo zgodbo sem 
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pripovedovala doživeto, povezano, dinamično, primerno hitro … Takšen način 

pripovedovanja je zanimiv tudi otrokom, saj so med njim aktivni (sodelujejo v 

pripovedovanju, morajo spremljati dogajanje). Tudi tokrat je pripovedovanje trajalo 

približno 15 minut. Na koncu smo se pogovorili o tem, zakaj so živali zbežale pred 

krokodilom, si ogledali ptičko in ugotovili, da je pogumna, ker sedi na krokodilovem 

gobcu.  

V uvodni motivaciji in glavnem delu sem uresničevala cilje s področja jezika in 

matematike. Realizirala sem globalni cilj: poslušanje, razumevanje in doživljanje 

jezika. Uresničevala sem tudi operativni cilj: ob poslušanju literarnega dela otrok 

razvija zmožnosti domišljijske rabe jezika, se identificira s književnimi osebami in 

doživlja književno dogajanje. Uresničevala sem tudi operativni cilj s področja 

matematike, saj so se otroci seznanjali z verjetnostjo dogodkov in uporabljali izraze 

za opisovanje verjetnosti dogodka. Področje jezika se je močno prepletalo tudi s 

področjem umetnosti. V tem delu sem dejavnost izvaja v skupni obliki dela, 

uporabljala sem predvsem metodo pripovedovanja in pogovora. Vzdušje v času 

pripovedovanja je bilo sproščeno, otroci so mi sledili.  

Nato sem otrokom povedala in pokazala, kaj sem pripravila v nadaljevanju 

dejavnosti. Na voljo so imeli igro z grafoskopom in lutkami, v kotičku ročne lutke, 

listali so slikanico Kdo je naslednji? in didaktično igro (sestavljanje celote). Jaz sem 

bila pri grafoskopu, kjer sem otroke usmerjala in pazila, da niso preveč gledali v luč, 

ampak predvsem na ploščo oz. na steno. Vzgojiteljica je bila pri mizi, kjer so se igrali 

z didaktično igro, pomočnica vzgojiteljice je bila najprej pri slikanici, nato se je 

vključila v igro z lutkami. Ker smo bile danes v oddelku kar tri vzgojiteljice, so se 

otroci zelo lepo zaposlili, saj smo lahko delale v majhnih skupinah. Z zadnjim delom 

dejavnosti sem realizirala tudi cilj s področja umetnosti: uporaba in razvijanje 

spretnosti; spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi-

grafoskopom. Z dejavnostjo sem uresničevala tudi globalni cilj: poslušanje, 

razumevaje in doživljanje jezika.  

Na koncu smo našteli vse slikanice, ki sem jim jih pripravila ta teden. Ko sem otroke 

vprašala, kako so se imeli z menoj, so mi povedali, da lepo in jim je bilo všeč. To sem 

opazila tudi ob mojem prihodu, saj so me bili veseli vsak dan. Na koncu smo 

pospravili in jaz sem se jim zahvalila za sodelovanje.  
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9.2. EVALVACIJE IZVEDENIH DEJAVNOSTI V 2. STAROSTNEM OBD. 

9.2.1. PRAVLJICA O ŠIVILJI IN ŠKARJICAH 

Z dejavnostjo sem začela takoj po zajtrku. Preden so se otroci odpravili v stranišče, 

sem jim povedala, da sledi jutranji krog, zato naj v igralnici naredijo krog. Uredila sem 

igralnico in se usedla k njim. Začela sem s pozdravom ter vprašanjem, kako so. 

Večina jih je odgovorila dobro, lepo, fino … Kot sem pričakovala, so se po tem 

vprašanju vsula pripovedovanja o tem, kaj so počeli čez vikend. Pogovarjali smo se o 

njihovih dogodivščinah, ugotovili smo, kdo danes manjka v vrtcu, povedala sem jim, 

zakaj ni sodelavke …. Nato sem nadaljevala s kratkim pogovorom oz. evalvacijo 

zadnjega tematskega sklopa ter kratkim uvodom v nov tematski sklop. Otrokom sem 

povedala, da bomo brali in se pogovarjali o pravljicah. Sledil je uvod v seznanjanje z 

novo skupno gibalno igro Brusimo škarjice. Otrokom sem razložila pravila in jih 

vprašala, ali jih razumejo. Na začetku so bili malo zmedeni, zato so potrebovali nekaj 

usmeritev in spodbud, po nekaj menjavah brusilcev pa je večina razumela potek igre 

in so se začeli igrati bolj dinamično. To, da jim je bila igra všeč, sem razbrala iz 

njihovih obrazov in preko njihovega sodelovanja med igro, saj so se začeli med seboj 

spodbujati in bolj taktično igrati (so se dogovarjali za menjavo stolov, se opominjali na 

menjavanje stolov). Na koncu niso potrebovali več mojih usmeritev, igro smo končali 

po skoraj desetih minutah tako, da je otrok prinesel »škarjice« meni. Z uvodno 

motivacijo sem uresničila operativni cilj: Otrok se seznani s pravili in se igra igro 

Brusimo škarjice. Uporabila sem metodo pogovora in igre, uporabila sem skupno 

obliko dela. 

Nadaljevala sem s pozivom, naj sedaj ponovno naredijo krog, tokrat s stoli. Skupaj 

smo ga naredili in nadaljevala sem z dejavnostjo. Vprašala sem jih, kakšna se jim je 

zdela igra in ali bi se jo želeli še kdaj igrati. Odzivi so bili pozitivni, zato smo se 

dogovorili, da se jo igramo še kdaj. Sledilo je branje pravljice. Za motivacijo sem 

preprosto zastavila vprašanje: »Ali bi lahko kdo od vas, na podlagi tega, kar smo se 

igrali, uganil, o čem govori današnja pravljica?« Prve ideje so bile: »O stolih, o 

presedanju …« Nato je deček rekel, da bi lahko bila o brusilcu oz. škarjicah. 

Navdušeno sem rekla, da je to pravilen odgovor, saj bom brala Pravljico o šivilji in 

škarjicah.  
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Pred izvedbo dejavnosti, ko sem izbirala pravljico, sem bila pozorna na njeno vsebino 

in dolžino besedila. Želela sem pravljico, ki bi bila zanimiva večini otrok in jim ne bi 

bila pretežka ali predolga. Izbrala sem pravljico, ki je v vrtcu še nismo obravnavali v 

letošnjem šolskem letu. Za Pravljico o šivilji in škarjicah bi lahko rekli, da je ena 

izmed klasičnih slovenskih, vendar jo je kmalu na začetku prepoznala samo ena 

deklica. Med načrtovanjem dejavnosti sem se odločila, da ne bom delala velikih 

sprememb in bom pravljico brala res tako, kot jo običajno berem.  

Med branjem sem bila pozorna na hitrost branja, ki sem ga spreminjala, vendar 

vedno pazila, da ni bilo prehitro. Pazila sem tudi na intonacijo glasu, stalno spremljala 

odzive otrok in njihovo verbalno in neverbalno komunikacijo. Med branjem je samo 

enkrat komentirala deklica, ki mi je povedala, da je ona to že poslušala doma. 

Povedala sem ji, da nič hudega, jo bo pa še enkrat slišala. Ponovno sem jih opomnila 

na dogovor, da ko berem, oni poslušajo, komentarje in vprašanja pa prihranijo za 

konec. Samo branje je potekalo gladko, otroci so mi večinoma sledili, dva dečka sem 

morala med branjem opomniti, da sta mi ponovno začela slediti in nista nagajala 

sosedom. Moja vloga med branjem je bila, da sem hkrati brala in sledila odzivom 

otrok, saj sem tako lahko ohranjala njihovo pozornost. Igralnice danes nismo 

posebno urejali, smo pa imeli odmaknjeno pohištvo, kar nam je omogočilo, da smo 

imeli dovolj velik krog in s tem dovolj prostora. Otroci med branjem niso bili posebno 

aktivni, saj sem od njih pričakovala samo slušno pozornost in sledenje vsebini 

pravljice. Njihovo aktivnost sem spodbudila po branju, ko sem jim zastavljala 

vprašanja: »Kaj se je dogajalo v pravljici? Kdo je bil prijazen, kdo ne? Kakšne so bile 

škarjice, dobre ali ne? Kako bi lahko gospa ravnala bolje, da ne bi deklici škarjic 

vzela na grd način? …« Pri pogovoru so najprej sodelovali predvsem starejši otroci. 

Ko sem tišje poskušala vključiti v pogovor, so bili njihovi odgovori skromni. Tisti 

otroci, ki se niso želeli vključiti, jih nisem silila k odgovarjanju. Skušala sem sodelovati 

z vsemi, vendar mi to ni uspelo, saj so kot običajno več govorili nekateri otroci. S tem 

pogovorom sem uresničevala globalni cilj dejavnosti: doživljanje in spoznavanje 

temeljnih literarnih del za otroke, ter operativni cilj: Ob poslušanju Pravljice o šivilji in 

škarjicah otrok razvija domišljijsko rabo jezika, spoznava moralno-etične dimenzije, s 

književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje.  

Sledil je prehod med dejavnostmi, v katerem sem razložila dopoldanske dejavnosti in 

se skupaj z otroki dogovorila o sledečih dejavnostih.  
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Otroci so se sami razdelili glede na interes in se igrali po kotičkih, jaz sem sodelovala 

predvsem v likovnem kotičku, kjer smo izdelovali dekoracijo za na mize (lepljenje 

pobarvanih palčk na kartonske tulce) ter izdelovanje papirnatih ptičkov po predlogi 

(otroci so izdelovali ptičke po načrtu, pri tem so samostojno izbirali material). Če so 

potrebovali pomoč, sem jim pomagala, predvsem sem spenjala s spenjačem trše 

dele in jih vodila oz. navajala na »branje« predlog. S temi dejavnostmi sem 

uresničevala preostale operativne cilje: Otrok sodeluje v skupni dejavnosti na vseh 

ravneh in sodeluje z ostalimi otroki (interakcija med njimi, reševanje konfliktov, 

medsebojno spodbujanje, pomoč) ter spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, 

organizaciji in uporabi sredstev in prostora.  

S celotno izvedbo dejavnosti sem bila zadovoljna, izpeljala sem jo v načrtovanem 

času in po načrtovanih dejavnostih, dodala sem tudi nekaj idej in želja otrok. Z 

dejavnostjo sem uresničila in dosegala vse načrtovane cilje, tako globalnega kot 

operativne.  

Z dejavnostmi smo končali po dobri uri: polovica otrok je izdelala papirnate ptičke, 

dokončali smo dekoracijo za na mizo, v ostalih kotičkih (Lego, kotiček dom, 

napeljevanje elastik na predlogo z žeblji), kjer so se prosto igrali. Igralnico smo 

pospravili in se odpravili ven.  

9.2.2. MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON 

Dejavnost sem izvajala na načrtovan datum, v ponedeljek, 4. 3. 2019. Izvajala sem jo 

v oddelku 4–6 let, ki je moj matični oddelek.  

Po zajtrku sem otrokom povedala, da bomo imeli jutranji krog. Ko sem prišla v 

igralnico, so bili otroci že pripravljeni. Jutranji krog sem začela s pozdravom, nato 

sem jim povedala, da bom tudi danes prebrala eno pravljico. Otroci so me navdušeno 

pogledali, nekateri so vzkliknili: »Jaaa, tooo!«. Povedala sem jim, da bodo vsebino 

pravljice ugotovili, ko uganejo naslednjo uganko: »Okrogla strešica nam glavo varuje, 

kadar sneži in kadar dežuje.« Najprej so dvakrat napačno ugibali, nato je deček 

rekel, da bi to lahko bil dežnik. Ker ni bil popolnoma prepričan, sem uganko prebrala 

še enkrat in skupaj smo ugotovili, da je uganil prav. Nato sem jih vprašala, ali res 

potrebujemo dežnik v dežju in snegu. Nekateri so prikimali, nekaj jih je reklo, da v 

snegu ne potrebujemo dežnika. Ponovno sem jih vprašala: »Kaj pa, kadar sneži 

težak in moker sneg?« Nato smo se strinjali, da v obeh primerih potrebujemo dežnik. 
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Zatem smo zapeli pesem o snegu (otroci so predlagali Zima bela) in dve pesmi o 

dežju (Zdaj na nosek ter Drobne kapljice dežja), na koncu smo s prsti prikazali 

nevihto. Zatem so otroci nadaljevali moje misli in povedali, da bo pravljica torej o 

dežniku. To sem potrdila in jim povedala, da bo dežnik imela deklica, vendar ga ne 

bo potrebovala ne v dežju ne v snegu. Zastavila sem jim vprašanje: »Ali bi radi slišali, 

kako ga ona uporabi?« Otroci so se strinjali in sledilo je branje. Uvodno motivacijo 

sem izvedla po pripravi, uporabila sem predvsem metodo pogovora. Delno sem 

realizirala tudi cilj: spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in 

uporabi sredstev in prostora čez celotno dejavnost, saj nas je bilo veliko in so morali 

otroci za jutranji krog razmakniti mize ter eno omaro (to so ugotovili in naredili sami).  

Načrtovano sem imela branje po fazah interpretacije besedila. To sem tudi izvedla, 

vendar sem ga prilagodila. Naredila sem kratek premor, povedala, da je avtorica Ela 

Peroci, naslov pravljice je Moj dežnik je lahko balon. Pri prvem branju sem imela 

knjigo ves čas pred seboj, tako da večina otrok ni videla ilustracij. Poleg mene je 

sedel deček, ki se je ves čas nagibal k meni in poskušal gledati v knjigo, zato sem ga 

čez nekaj časa spodbudila, da mu ni treba gledati, kaj je narisano, ampak naj si sam 

predstavlja dogajanje v pravljici. Brala sem dinamično, ko je bilo dogajanje napeto, 

živahno sem brala malo hitreje, ko je npr. Jelka letela nad Ljubljano, sem brala 

počasneje. Poskušala sem vzpostavljati očesni stik z vsemi otroki, vendar je to kar 

težko, saj je 20 otrok kar veliko in težko zares vsakega pogledaš v oči. Sem se pa 

trudila pogledovati navzgor, tako da sem s tem tudi vzdrževala motivacijo otrok. Med 

branjem so mi otroci lepo sledili, v igralnici je bilo prijetno vzdušje. Med branjem se 

nisem ustavljala, sem si pa zapomnila nekaj težjih besed in fraz, za katere sem 

predvidevala, da jih otroci ne razumejo in smo se na koncu pogovorili o njih. Po 

branju sem naredila kratek premor, nato smo se pogovorili o vsebini pravljice (Kaj se 

je zgodilo, da je Jelka odšla od doma? Kako je odšla od doma? Kaj je na poti videla? 

Kam jo je dežnik odnesel? Kakšna je dežela Klobučarija? Koga je tam srečala, kaj so 

počeli? Kaj je vzela Jelka s seboj domov? So bili njeni sorodniki veseli daril? Kako se 

pravljica konča?). Po tem sem jim prebrala nekaj besed iz pravljice in s skupnimi 

močmi so ugotovili, kaj pomenijo (npr. tramvaj, Ljubljančani, general). Na koncu sem 

otroke vprašala, kje menijo, da se je skrivala Anka in je nismo opazili do konca 

pravljice? S tem vprašanjem so imeli težave. Najprej so bili tiho, šele ko sem 

vprašanje ponovila, je ena deklica rekla, da je bila lahko skrita v hiši in je zato nismo 
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videli. Z idejo sem se strinjala in otroke spodbudila, da ni napačnih odgovorov, 

ampak me samo zanima, kje bi lahko bila Anka. Nato se je nekaj otrok opogumilo in 

povedalo svoje ideje (npr. »Bila je v Klobučariji in jo je Jelka s sabo nazaj 

prinesla.«»Ker je tok mejhna, je nismo vidli.«). Nekateri odgovori so se podvajali. Kot 

celotna pravljica je bila otrokom razumljiva, vendar je bila dokaj dolga. Pri prvem 

branju so mi sledili, vendar pa sem vedela, da bi bilo ponovno branje zanje preveč in 

zato sem se odločila, da bom dejavnost razdelila v dva dela. V tem delu sem izpustila 

fazo ponovnega branja besedila in sem prešla na izdelovanje dežnikov.  

V glavnem delu, torej branju pravljice, sem uresničevala cilj: ob poslušanju pravljice 

Moj dežnik je lahko balon otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava 

moralno-etične dimenzije; se identificira s književno osebo in doživlja književno 

dogajanje. Uporabljala sem metodo branja in metodo pogovora. Obravnavali smo 

sodobno slovensko pravljico, ki ima kakovostno besedilo in ilustracije. Pred branjem 

so si otroci sami uredili prostor tako, da so imeli vsi dovolj prostora. Med branjem 

niso imeli kakšne posebne vloge, od njih sem pričakovala sledenje in poslušanje. Pri 

tem sem bila dokaj dosledna in nisem dovolila početi drugih stvari med mojim 

branjem. Ker so otroci tega vajeni, nismo imeli težav. Moja vloga je bila branje 

pravljice (upoštevanje interpretativnih faz) ter sledenje otrokom, da sem lahko 

dejavnost prilagodila njihovim sposobnostim (saj so nekateri mlajši). Dejavnost sem v 

nadaljevanju povezovala s področjem gibanja in umetnosti.  

Otrokom sem povedala, da bomo v likovnem kotičku izdelovali dežnike, s katerimi 

bomo kasneje tudi mi potovali v deželo Klobučarijo. Način dela sem spremenila, saj 

sem se odločila, da je bolje, če delamo v skupinah. Dogovorili smo se, da bom jaz 

klicala otroke za izdelovanje dežnika, ostali se lahko prosto igrajo. Izbrali so si Lego 

kocke, družinski kotiček, šah in lutke. Jaz sem sodelovala v likovnem kotičku, kjer 

sem skrbela, da so imeli ves čas dovolj materiala za ustvarjanje. Otroci so na A4 list 

narisali dežnik (čim večjega), ga pobarvali in na koncu izrezali. Nekaterim je bila 

naloga »težka« in so to tudi povedali, vendar sem jih še naprej spodbujala k 

izdelovanju in na koncu so tudi njim uspeli dežniki. Če je bilo treba, sem kakšnega 

otroka malo usmerila k risanju z vprašanji ali opisi dežnika.  

Z dejavnostjo smo nadaljevali po kosilu. Tisti otroci, ki grejo počivat (5 otrok), so šli 

na ležalnike, kjer so poslušali pravljico in medtem zaspali. Ostalim sem pripravila 
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velike blazine, na katere so se usedli in ponovno poslušali pravljico. Tudi tokrat sem 

brala dinamično, spreminjala sem glas glede na nastopajoče osebe, se poskusila čim 

bolj vživeti v dogajanje … Med branjem sem opazila, da nekateri otroci niso več tako 

motivirano sledili pravljici. Bili so tiho, opazovali so igralnico, se igrali z vrvico na 

hlačah. Večini je bilo tudi ponovno branje zanimivo. Tudi tokrat jim nisem kazala 

ilustracij. Po branju sem naredila premor, odšla po dežnike in jih razporedila na mizi. 

Otrokom sem povedala, da bomo sedaj vsi potovali v deželo Klobučarijo. Načrtovano 

sem imela, da bom ponovno prebrala pravljico, vendar sem si med izvajanjem 

dejavnosti premislila in raje pripovedovala zgodbo. Govorila sem v prvi osebi ednine 

in pripovedovala gibalno zgodbo tako, da smo z vrta potovali čez Vrhniko (srečevali 

znane kraje) in nato v Klobučarijo. Ta je bila podobna kot v pravljici. Nato smo se 

ponovno vrnili nazaj. Sproti sem kreirala zgodbo in dodajala čim več gibalnih nalog. 

Otroci so tako tekali po travniku, zaplesali Ringa ringa raja, se plazili, kotalili, hodili, 

skrivali … Menim, da je bila to dobra odločitev, saj kljub temu, da sem sproti 

oblikovala zgodbo, ni bilo slabo, otroci pa so mi bolj sledili, ker zgodba ni bila 

predolga. Menim, da če bi še enkrat brala, bi večino časa stali in me gledali, tako pa 

je večina sodelovala in se gibala ob zgodbi. Ker tega v letošnjem letu še nisva izvajali 

(na tak način), me je presenetilo, da jim je bilo všeč in so vedeli, kaj početi. To sem 

razbrala iz njihovih obrazov, saj so bili nasmejani, se hihitali … Kar nekaj otrok se je 

trudilo, da bi bili čim bolj inovativni, nekaj posameznikov je (kot vedno) ponavljalo za 

ostalimi. Dva dečka nista želela sodelovati, ena deklica se je med gibalno zgodbo 

usedla na stol in nas opazovala. V tem delu dejavnosti sem realizirala oba preostala 

cilja: spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora čez celotno dejavnost ter otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja ob 

vzgojiteljičinem pripovedovanju gibalne zgodbe. Dodala sem še metodo 

pripovedovanja.  

Z izvedbo dejavnosti sem bila zadovoljna, v njej so uživali tudi otroci. Je bila pa kot 

celota kar obsežna in je bilo zato mnogo bolje, da sem jo prilagodila in izvedla v dveh 

delih.  

9.2.3. JANČEK JEŽEK  

Tretjo dejavnost sem ravno tako izvajala v lastnem oddelku, starost 4–6 let. To 

dejavnost sem načrtovala kot mirno, v času počitka otrok. Otroci, ki počivajo, so bili 

na ležalnikih, ostali so se po kosilu zbrali v krogu.  
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Za uvodno motivacijo sem v krog prinesla žogo in povedala, da se bomo igrali igro 

»Potujoča žoga«. Prvi krog sem poslala žogo naokrog po rokah. Moje navodilo je 

bilo: »Žoga potuje v krogu po rokah.« Nadaljevala sem z različnimi nalogami, s tem 

sem tudi spreminjala težavnost (npr. pod ritjo, pred trebuhom, za hrbtom, nad glavo 

…). Na tem delu bi mogla samo to spremeniti, da ne bi naloge zamenjala vedno pri 

istem otroku (ko je žoga naredila krog), saj je tako on vedno začel z nalogo, ostali so 

ga oponašali. Igro smo se igrali nekaj minut in glede na odzive otrok, jim je bila všeč. 

Ob njej so se smejali, zabavali, preizkušali možnosti … Nekajkrat sem jih mogla 

samo opozoriti, da žoge ne mečejo, ampak si jo podajajo iz roke v roko. Z uvodno 

motivacijo sem delno dosegala cilj: otrok ima celo dejavnost možnosti, da razvija 

svoje sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 

odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in 

dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, 

menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.). Uporabila sem 

metodo igre v skupni obliki dela. Zaključila sem jo z vprašanjem: »Na kaj vsa žoga 

spominja, če jo primete v roke?« Nato sem jo ponovno poslala v krogu. Otroci so 

imeli različne ideje, med njimi je bila tudi pričakovana (jež). 

Ko so vsi otroci povedali svoje asociacije, sem nadaljevala: »Žoga tudi mene 

spominja na ježa, bi kdo vedel, zakaj?« In eden od otrok je hitro dodal: »Zato, ker 

imaš pravljico o ježu!« Potrdila sem njegovo predvidevanje in dodala, da imam danes 

zanje pripravljeno pravljico o Jančku ježu.  

Nato sem naredila kratek premor, medtem pred seboj na tla položila slikanico. Knjigo 

sem obrnila stran od sebe, tako da so otroci lahko spremljali ilustracije. Odločila sem 

se, da bom pripovedovala ob ilustracijah, saj je bilo tako lažje zame, otrokom pa je 

bilo bolj zanimivo. Otrokom sem povedala naslov: »Janček ježek.« Povedala sem 

jim, da je to slovenska ljudska pravljica. Pripovedovala sem mirno, doživeto, 

dinamično, ne prehitro. Moja vloga med pripovedovanjem je bila težja, saj sem se 

morala koncentrirati na besedilo. Čudovito je bilo, ker so mi otroci lepo sledili in se mi 

ni bilo treba ustavljati med pripovedovanjem. Med pripovedovanjem otroci niso bili 

aktivni, od njih sem pričakovala zbranost in motivacijo za poslušanje. Prostor smo 

imeli v času dejavnosti dobro prezračen, otroci so sedeli v krogu, tisti, ki so počivali, 

so bili v kotičku, ki jim je zagotavljal intimnost ter možnost poslušanja pravljice. Po 

pripovedovanju sem naredila kratek premor, nato je sledil pogovor o vsebini. Najprej 
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smo na kratko ob slikanicah obnovili vsebino, se pogovarjali o tem, katera oseba je 

dobra, katera ne, skupaj smo razrešili neznane besede oz. fraze (črv zavisti, nima 

prostora v hiši …). Pri pogovoru so najprej sodelovali tisti otroci, ki vedno govorijo, 

odgovarjajo, zato sem nekaj otrokom jaz zastavila vprašanje in so imeli možnost 

odgovarjati tudi ostali. Tisti, ki niso želeli sodelovati, jih nisem silila.  

Ker je pravljica malo krajša, sem jo pripovedovala še enkrat. Ponovno sem naredila 

premor in jo nato pripovedovala. Otroci so me sicer najprej malo čudno gledali, ko 

sem povedala, da jim jo bom še enkrat pripovedovala. Nato so se pomirili in ponovno 

prisluhnili pravljici. Med pripovedovanjem mi je večina sledila, vendar je bilo več 

nemira. Nekaj otrok je že težko sedelo, si čez čas poiskalo drugo »zaposlitev« … Vse 

skupaj ni bilo zelo moteče, sem pa ugotovila, da je veliko bolje, če ni ponovnega 

pripovedovanja ali branja takoj. Otroci po mojem veliko več odnesejo, če jim najprej 

posredujemo pravljico, nato sledijo dejavnosti in šele potem ponovno poslušanje. 

Prejšnja dejavnost (Moj dežnik je lahko balon) je bila glede tega bolje izpeljana, saj 

so otroci lažje sledili ponovnemu branju (ker je bilo izvedeno kasneje). Strinjam se s 

ponovnim branjem, vendar sem mnenja, da je za otroke lažje, če imajo vmes premor 

(igro). To bi se dalo rešiti tudi s krajšimi besedili, vendar bi lahko potem ves čas brali 

kratke pravljice. Lahko pa je problem samo v navadi, saj otroci niso navajeni pravljic 

poslušati dvakrat zaporedoma.  

Z glavnim delom dejavnosti sem dosegla globalni cilj: otrok doživlja in spoznava 

temeljna literarna dela za otroke (slovensko ljudsko pravljico). Uresničevala sem tudi 

cilj: ob poslušanju in pripovedovanju pravljice Janček ježek razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; se identificira s 

književno osebo ter doživlja književno dogajanje. Dejavnost sem izvajala v skupni 

obliki dela, uporabljala sem metodo pripovedovanja in pogovora. Izbrala sem ljudsko 

pravljico, ki je zapisana v zbirki Slovenske ljudske pravljice. Besedilo pravljice in 

ilustracije v zbirki so kakovostne in primerne za predšolske otroke. 

Dejavnost sem nadaljevala z novimi nalogami oz. sem jo povezovala z ostalimi 

področji Kurikuluma. Na mizah sem imela pripravljene družabne igre: domine, 

spomin, didaktične igre: Mecki in družina, Zlato jabolko, Čustva. Otroci so se razdelili 

glede na interese (po želji) in se igrali družabne igre. Navodil za igre mi ni bilo treba 

ponovno razlagati, saj so jih otroci poznali. Če se je pokazala kakšna nejasnost, sem 
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jim seveda priskočila na pomoč. Med dejavnostmi je bila v igralnici sproščena klima, 

otroci so prosto prehajali med igrami. Upoštevali so pravilo, da se igro igra do konca. 

Do večjih konfliktov ni prišlo; nekajkrat se otroka nista mogla dogovoriti, kateri je prej 

prišel k igri in se jo bo lahko igral in kateri naj gre k drugi igri in se vrne kasneje, ko bo 

prostor. Otroci so se družabne igre igrali slabo uro, tako da so imeli dovolj časa, da 

so se zvrstili na vseh (če so želeli). V tem delu sem uresničevala cilj s področja 

družbe: otrok ima celo dejavnost možnosti, da razvija svoje sposobnosti in načine za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki 

(kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in 

sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v 

medsebojnem komuniciranju itn.). Uresničevala sem tudi operativni cilj s področja 

matematike: otrok prešteje pike na kocki, določi barvo in jo ustrezno uporabi pri 

družabni/didaktični igri (npr. premakne figuro na določeno mesto, priredi domino na 

ustrezno število pik). Dejavnosti sem izvajala po skupinah, uporabljala sem metodo 

pogovora z otroki in metodo igre.  

Z dejavnostjo smo končali tako, da sem povedala, da bo čas za malico in je treba 

igralnico pospraviti.  

9.2.4. GRDI RAČEK 

Dejavnost sem izvajala po pripravi v oddelku 4–6 let. Glede na prejšnje dejavnosti 

sem to prilagodila in jo izvajala v dveh delih. Prvi del, uvodno motivacijo, poslušanje 

in pogovor o pravljici sem izvajala v dopoldanskem času (po zajtrku). Drugi del, torej 

ponovno poslušanje in nove naloge sem izvajala po kosilu (v času počitka in mirnih 

dejavnosti).  

Otrokom sem na koncu zajtrka povedala, da bomo danes poslušali pravljico, vendar 

je ne bom niti brala, niti pripovedovala. Nato so ugibali, kako bi jo lahko še poslušali. 

Kmalu so se spomnili na radio, zato sem jih malo usmerila in povedala, da bo zelo 

podobno, samo ne preko radia. Ena deklica je dodala: »Lahko z računalnikom.« In 

potrdila sem njeno ugotovitev. Po zajtrku, ko so bili urejeni, sem dala navodilo: »Vsak 

si iz omare vzame blazinico in si poišče udobno mesto v igralnici.« Ker otroci ta način 

že poznajo, so dodali, da so lahko kjerkoli in se namestijo, kakor želijo. Jaz sem, 

medtem ko so se otroci umivali, prezračila igralnico, jo uredila in pripravila računalnik 

z zvočniki.  
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Nato smo bili vsi skupaj pripravljeni za poslušanje. Otrokom sem povedala, da bomo 

poslušali pravljico H. C Andersena: Grdi raček. Na moje presenečenje ni nihče rekel, 

da jo že pozna. Začela sem s predvajanjem posnetka. Poslušali smo klasično 

pravljico. Moja vloga med poslušanjem ni bila zahtevna, saj sem se usedla k otrokom 

in skupaj z njimi poslušala pravljico. Če je kdo postal nemiren, sem stopila do njega, 

se ga dotaknila in ga tako opozorila. Večjih težav med poslušanjem ni bilo, so pa 

otroci proti koncu postali malo nemirni, kar mi je sporočilo, da imajo dovolj. Ker tudi 

oni med poslušanjem niso bili aktivni, saj sem od njih pričakovala samo zbranost in 

sledenje posnetku, se je nekaj otrok začelo na koncu dolgočasiti. To so bili predvsem 

mlajši, kar je razumljivo. Po poslušanju sem naredila premor. V tem delu dejavnosti 

sem uresničevala globalni cilj s področja jezika: doživljanje in spoznavanje temeljnih 

literarnih del za otroke. Uresničevala sem tudi operativni cilj s področja jezika: ob 

poslušanju in pripovedovanju pravljice Grdi raček otrok razvija zmožnost domišljijske 

rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter 

doživlja književno dogajanje. V uvodni motivaciji in pri prvem poslušanju sem 

uporabila metodo pogovora v skupni obliki dela.  

Sledil je pogovor o besedilu. Začeli smo s tem, kaj se je račku dogajalo, ko se je 

izvalil. Kako se je počutil? Zakaj? Kaj so mu počeli ostali? Zakaj je šel od doma? 

Koga vse je srečal na poti? Kaj so mu storili oni? Tukaj smo se zadržali pri gospe, ki 

ga je želela imeti za valjenje jajc na kmetiji. Nato sem nadaljevala z vprašanji o tem, 

kje je na koncu preživel zimo, kako se je tam počutil, kaj je moral početi, da ni jezero 

zamrznilo … S tem pogovorom smo obnovili pravljico, predvsem sem izpostavljala 

počutje račka in obnašanje ostalih do njega. Na koncu pa se je spremenil v laboda. 

Tukaj sem pogovor navezala z našim zadnjim izletom na ribnike, kjer smo opazovali 

labode. Otroci so se tega spominjali in opisovali, kakšni so labodi. Pogovor smo 

končali pozitivno, saj smo ugotovili, da je bil »Grdi raček« na koncu srečen, vesel in 

lep, ker se je spremenil v laboda. S tem je dobil svojo družino in prijatelje. Ta del 

dejavnosti smo zaključili s pogovorom o tem, da bomo po kosilu še enkrat poslušali 

pravljico.  

Po kosilu smo se zbrali v krogu. Otroci so vedeli, da sledi ponovno poslušanje. Jaz 

sem jih dodatno motivirala tako, da sem rekla, naj sedaj pravljico ponovno dobro 

poslušajo, saj bodo le tako lahko nato nadaljevali z ustvarjanjem po poslušanju. Nato 

so podobno kot dopoldne, vzeli blazine in si poiskali svoj kotiček. Medtem sem tistim 
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otrokom (5), ki so šli počivat, pripravila ležalnike. Na tla sem dala tudi nekaj večjih 

blazin, na katerih so lahko ležali tisti, ki običajno ne grejo počivat. Ko smo bili vsi 

pripravljeni, sem naredila kratek premor in sledilo je ponovno poslušanje. Jaz in 

otroci smo imeli podobno vlogo kot pri prvem poslušanju. Tokrat sem opazila, da so 

bili otroci ves čas bolj umirjeni, lažje so sledili posnetku. Tisti, ki so bili na ležalnikih, 

so do konca posnetka zaspali. Z ostalimi smo se na koncu pogovorili o dogajanju v 

pravljici. Otroci so vedeli, da je bil pozimi v ribniku še grdi raček, spomladi pa se je 

spremenil v laboda. Ugotovili smo, da je bila torej na začetku pravljice jesen ali pozno 

poletje. S tem smo tudi ugotovili, da labodi pozimi ne odletijo na jug, nasprotno kot 

nekatere ostale ptice. To smo lahko potrdili tudi z našim izletom, saj smo labode 

opazovali pozimi. Nato sem povedala, da bomo sedaj malo več poizvedeli o labodih. 

Eden od otrok je dejal, da labodi jejo pšenična zrna. To sem potrdila in jih vprašala, 

kaj še vejo o njih. Ugotovili so, da so labodji mladiči bolj sivo-rjavi, ko odrastejo pa 

postanejo beli. Kaj več pa o njih niso vedeli, zato sem jih spodbudila, da bomo skupaj 

pogledali in prebrali kakšno informacijo več. Na mizo sem položila računalnik in na 

internetni iskalnik vpisala geslo labod. Pri črkovanju besede so mi pomagali otroci. 

Odprli smo prvo spletno stran in si najprej ogledali fotografije. Prepoznali smo odrasle 

labode, mladiče, ponovili, da se izvalijo iz jajc. Nato smo našli spletno stran, ki je 

pisala o labodih, katere smo opazovali na ribnikih. Prebrala sem, da so sedaj labodi 

označeni, da jih lahko strokovnjaki spremljajo in opazujejo njihovo življenje. Na koncu 

sem prebrala še nekaj splošnih informacij (koliko so težki, kaj jejo …). Ta del smo 

izvedli kar skupno, saj je ostalo samo 15 otrok in sem lahko delala z vsemi naenkrat.  

V teh dveh delih, ki sem jih razpolovila (torej prvo poslušanje in pogovor, ponovno 

poslušanje), sem področje jezika povezovala s področjem narave. Med pogovorom in 

navezavo s konkretno izkušnjo opazovanja laboda sem uresničevala cilje s področja 

narave: otrok odkriva in spoznava, kakšne so razlike med mladičem in odraslim 

labodom. Otrok tudi spoznava, da imajo živa bitja v domišljijskem svetu tudi lastnosti, 

ki jih v naravi nimajo. Uresničevala sem tudi cilj: razvijanje prostorskih, vizualnih. 

Slušnih in telesnih prestav ter predstav o labodih. Dejavnost sem izvajala v skupni 

obliki dela.  

Nato smo se razdelili v skupine. Povedala sem, naj se v likovni kotiček usedejo tisti, 

ki želijo sedaj narisati laboda, ostali se grejo lahko igrat in bodo prišli v kotiček 

kasneje, ko jih pokličem. Tako sem postopoma poklicala vse otroke, da so prišli 
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narisat laboda, risbo so nato vložili v naš »Izletniški zabavnik«. Z dejavnostjo sem 

končala, ko so vsi narisali labode. S tistimi otroki, ki so ta čas počivali, sem kasneje 

ponovno pregledala osnovne informacije o labodih, nato so tudi oni narisali labode in 

risbe vložili v zabavnik.  

V fazi novih nalog so otroci risali labode. Pri tem so si pomagali s konkretno izkušnjo 

opazovanja laboda, z vsem povedanim in fotografijo laboda. Tudi v tem delu so se 

prepletala področja jezika, narave in umetnosti. Uresničevala sem predvsem cilj: 

razvijanje prostorskih, vizualnih, slušnih in telesnih predstav ter predstav o labodih.  

9.2.5. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

− Osnovni namen dejavnosti je bil prikaz, kako naj bi načrtovali posredovanje 

pravljice v predšolskem obdobju. Dejavnosti sem izvajala v obeh starostnih 

obdobjih.  

− Najprej sem izvedla dejavnost, v kateri sem pravljico (v prvem starostnem 

obdobju zgodbo) izvajala po starem vzorcu. V naslednjih treh dejavnostih sem 

vključila tri pomembne elemente: vzgojiteljičino strokovno branje besedila, 

faze interpretacije besedila in moja merila za posredovanje pravljice. In glavna 

razlika v načrtovanju dejavnosti je bila ravno ta. Pri izboru in pripravi slikanic 

sem upoštevala faze vzgojiteljičinega strokovnega branja: branje odraslega 

(vzgojiteljice) in lastno razumevanje besedila; predvidevanje hipotetične 

otroške recepcije; strokovna priprava z razčlembo besedila; postavitev cilja in 

izbira metod dela.  

− Nato sem načrtovala faze interpretacije besedila: uvodna motivacija; premor 

med branjem/poslušanjem, branje/poslušanje in premor po branju/poslušanju; 

pogovor o besedilu in ponovno branje/poslušanje; nove naloge – dejavnosti za 

poglabljanje literarno-estetskega doživetja.  

− Pri načrtovanju teh faz sem upoštevala tudi moja merila za posredovanje 

pravljice. Po združitvi vseh teh elementov sem dejavnost pregledala in jo 

zapisala. Tako so nastale, za vsako starostno obdobje, tri dejavnosti, ki so 

lahko osnutki za pripravo posredovanja besedil predšolskim otrokom.  

− Med načrtovanjem dejavnosti sem ugotovila, da so moja merila za 

posredovanje pravljic uporabna v vseh starostnih obdobjih.  

− Ravno tako sem ugotovila, da jih lahko uporabimo v širšem kontekstu, torej ne 

samo pri načrtovanju posredovanja pravljic, ampak vseh besedil v 



Gutnik, U. (2019). Vloga vzgojitelja pri posredovanju pravljic predšolskim otrokom. Diplomsko delo. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

 

72 
 

predšolskem obdobju. Merila sem pokazala tudi vzgojiteljicam v oddelkih, v 

katerih sem izvajala dejavnost in zdela so se jim uporabna, saj nas opozorijo 

na različnost posredovanja pravljic oz. besedil.  

− Glavna razlika pri izvajanju prve dejavnosti in vseh nadaljnjih je bila v 

ponovnem branju besedila. Marsikatero pravljico ali slikanico beremo večkrat, 

vendar pa otroci niso vajeni ponovnega branja besedila kot faze pri 

posredovanju pravljice.  

− Pri mlajših otrocih sem zato lažje ponovno posredovala slikanice, saj sem to 

izvedla večinoma tako, da sem jih aktivirala in vključila v pripovedovanje.  

− Pri starejših je bilo to težje, saj so bile pravljice daljše in jim je motivacija pri 

ponovnem posredovanju vidno padala. Zato sem večinoma ponovno 

posredovanje prestavila oz. prilagodila in ga izvajala kasneje.  

− Pri evalvacijah sem ugotovila, da so faze interpretacije zelo koristne, saj nam 

jasno povejo, kako naj načrtujemo dejavnosti, vendar menim, da je ponovno 

branje potrebno prilagoditi. To lahko storimo tako, da izberemo pravljico s 

krajšim besedilom ali pa ponovno branje izvajamo kasneje. Ena od možnosti 

je tudi, da pravljice beremo večkrat in dlje časa (npr. izberemo pravljico, ki jo 

obravnavamo cel teden/v tematskem sklopu). S tem damo otrokom možnost, 

da se v pravljico poglobijo in jo zares doživijo.  

− Pomembno je še, da v prvem starostnem obdobju otrokom ne beremo pravljic, 

saj jim ne morejo slediti ves čas. Če zamudijo del pravljice, pa lahko naredijo 

drugačen zaključek, ki je preveč tragičen in bi otroku lahko pustil posledice 

(npr. napačno dojemanje in sklepanje v zaključku pravljice).  

− Pri načrtovanju posredovanja pravljic v predšolskem obdobju ni pomembno 

samo posredovanje in upoštevanje faz interpretacije besedila. Slediti in 

upoštevati moramo tudi potrebe in želje otrok, saj bomo samo tako lahko 

načrtovali uspešne dejavnosti. V mislih moramo vedno imeti tudi, da moramo 

biti korak pred otroki, torej moramo biti v njihovem območju bližnjega razvoja.  

− Z dejavnostmi sem uresničila cilj raziskave, to je bil prikaz primerov dejavnosti 

za posredovanje pravljic/zgodb otrokom v predšolskem obdobju.  

10.  ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

− Na kaj mora biti vzgojitelj pozoren pri izboru pravljice? 
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Pozoren mora biti na ustreznost slikanice glede na obliko in dolžino besedila, pri 

čemer more upoštevati tudi starost in razvojno stopnjo otrok v skupini. Izbirati mora 

slikanice s kakovostnimi besedili, ilustracijami in oblikovanjem. Pomembno je tudi, da 

izbira ljudske, klasične in sodobne pravljice. Vsi otroci naj bi se srečali z vsemi 

vrstami.  

− Kakšno vlogo ima vzgojitelj pri posredovanju pravljic – od priprave na 

posredovanje do dejanskega izvajanja interpretacije besedila?  

Vloga vzgojitelja je zelo pomembna. Pri pripravi na posredovanje besedila mora 

vzgojitelj upoštevati naslednje faze vzgojiteljevega strokovnega branja otroškega 

besedila (Marjanovič Umek, 2001): branje odraslega in lastno razumevanje besedila; 

predvidevanje hipotetične otroške recepcije; strokovna priprava z razčlembo 

besedila; postavitev cilja; izbira metod dela. Ravno tako mora v načrtovanje in 

kasneje izvajanje vključiti faze interpretacije besedila (Marjanovič Umek, 2001): 

uvodna motivacija; premor pred branjem/poslušanjem, branje/poslušanje in premor 

po branju/poslušanju; pogovor o besedilu in ponovno branje/poslušanje; nove naloge 

– dejavnosti za poglabljanje literarno-estetskega doživetja. Ena od pomembnejših 

vlog vzgojitelja je, da dejavnost načrtuje primerno otrokom v njegovi skupini in jo nato 

tudi izvaja. S tem načrtuje in uresničuje cilje z različnih področji Kurikuluma za vrtce.  

− Katere so bistvene razlike med »starim« in »novim« načinom posredovanja 

pravljice? 

Bistvena razlika je v pripravi na posredovanje besedila, v katero sem vključila 

vzgojiteljičino strokovno branje besedila, faze interpretacije besedila in svoja merila 

za posredovanje pravljice. Ker sem se na posredovanje pripravila, sem imela jasno 

zastavljen cilj dejavnosti. glavna razlika v posredovanju med »starim« in »novim« 

načinom posredovanja je bil v upoštevanju faz interpretacije besedila: uvodna 

motivacija; premor pred branjem/branje/premor po branju; pogovor o besedilu in 

ponovno branje; nove naloge – dejavnosti za poglabljanje literarno-estetskega 

doživetja. In ena pomembnejših razlik je ravno v ponovnem posredovanju besedila. 

Otroci takega načina posredovanja niso bili vajeni. Mlajši so ponovnemu branju lažje 

sledili, saj sem jih lahko aktivno vključila vanj. Težje je bilo pri starejših, saj sem jim 

posredovala zahtevnejše pravljice in sem jih v ponovno posredovanje težje vključila. 
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Zato sem se znašla tako, da sem ponovno posredovanje prilagodila (npr. ga izvajala 

kasneje, dejavnost razdelila na dva dela). 

− Katere so možnosti po posredovanju pravljice, za nadaljevanje dejavnosti, ki 

se povezujejo s področji Kurikuluma za vrtce? 

Možnosti so zelo različne, vzgojitelj jih lahko prilagaja sebi, potrebam in željam otrok. 

Pomembno je, da jih povezuje z različnimi področji Kurikuluma za vrtce. Jaz sem 

naredila priprave, ki za zajemale vsa področja Kurikuluma za vrtce (glej priloge). Ker 

je posredovanje pravljice lahko za otroke naporno, saj od njih pričakujemo zbranost, 

je po mojem mnenju pomembno, da dejavnosti povezujemo s področjem gibanja. Če 

bodo imeli otroci dovolj gibanja, bodo lažje sledili ostalim dejavnostim in bo tudi za 

nas lažje. To pomeni tudi raznolike dejavnosti, ki povezujejo med seboj različna 

področja (Kurikularna in področja razvoja).  

− Katere so glavne razlike med posredovanjem pravljic v prvem starostnem 

obdobju in drugem starostnem obdobju? Kakšno vlogo ima vzgojitelj? 

Glavna razlika je v izboru slikanic: v prvem starostnem obdobju otrokom beremo 

krajše slikanice, ki predvsem širijo in bogatijo besedni zaklad otrok. Po četrtem letu 

pričnemo otrokom brati pravljice. Razlika je tudi v dolžini načrtovanih dejavnosti in 

zahtevnosti načrtovanja novih nalog. Vloga vzgojitelja je, da pozna otroke in ve, kaj 

jim lahko bere, koliko so otroci sposobni in kaj potrebujejo za njihov napredek. 

Najpomembnejše je, da ustrezno načrtuje in izvaja dejavnosti, ki morajo biti za otroke 

pozitivne izkušnje.  

− Kaj je na podlagi izsledkov raziskave pomembno pri posredovanju pravljic 

otrokom v vrtcu? 

Pomembno je, da se otrokom posreduje pravljice in zgodbe kot načrtovane 

dejavnosti (torej vključimo vzgojiteljevo strokovno branje otroškega besedila in faze 

interpretacije besedila). Pomembno je tudi, da jih prilagodimo skupini otrok in 

dejavnost zanje ni prezahtevna (vendar v bližnjem območju razvoja).  

Otrokom v prvem starostnem obdobju ne beremo pravljic, ampak krajše zgodbe.  
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Upoštevamo vsa teoretična izhodišča, ki so zapisana v poglavju Vloga vzgojitelja9. 

10.1. SMERNICE ZA POSREDOVANJE PRAVLJIC/BESEDIL PREDŠOLSKIM 

OTROKOM 

− Pri izboru slikanice smo pozorni na:  

 ustreznost slikanice za otroke glede na starost in razvojno stopnjo 

(glede na obliko: kartonke, taktilne slikanice, slikanice s tankimi listi …  

glede na dolžino besedila: število besed glede na starostno skupino in 

zmožnosti otrok);  

 kakovost besedila, ilustracij in oblikovanja;  

 obravnava ljudskih in sodobnih pravljic;  

 obravnava klasičnih in sodobnih pravljic.10  

 

 

− Pri strokovni pripravi vzgojiteljice upoštevamo korake vzgojiteljičinega 

strokovnega branja otroškega besedila (Marjanovič Umek, 2001):  

1. branje odraslega (vzgojiteljice) in lastno razumevanje besedila;  

2. predvidevanje hipotetične otroške recepcije;  

3. strokovna priprava z razčlembo besedila;  

4. postavitev cilja;  

5. izbira metod dela.  

 

1. Branje odraslega je izhodišče interpretacije besedila. Če odrasli ne zmore 

vzpostaviti osebnega razumevanja besedila (pravljice), bo najverjetneje tudi 

njegovo branje s skupino otrok površinsko, nedoživeto oz. shematično (prav 

tam).  

2. Predvidevanje hipotetične otroške recepcije pomeni »branje skozi oči otrok«. 

To pomeni, da more vzgojitelj smiselno prilagoditi sporočilnost besedila, da ga 

bo otrok lahko zares sprejel glede na starost, interese, predhodna literarno-

estetska doživetja (prav tam).  

3. Strokovna priprava pomeni razčlemba določenega besedila. Z razčlembo 

vzgojiteljica določi temo besedila, osrednjo besedo/besedno zvezo, 

                                            
9
 Glej poglavje: 3. Vloga vzgojitelja.  

10
 Glej prilogo: Merila za obravnavo besedil. 
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opazovanje prvin za razvijanje bralne sposobnosti, predvidevanje možnosti za 

aktualizacijo besedila (prav tam).  

4. Postavitev cilja pomeni, da vzgojiteljica načrtuje cilje (kurikularne in 

operativne) in s katerimi dejavnostmi jih bo realizirala (prav tam).  

5. Pri izboru metod je vzgojiteljica pozorna na to, da omogočajo ustvarjalnost in 

samostojnost večjemu številu otrok. Ravno tako je pomembno, da uporablja 

metode, ki otrokom omogočajo skupinsko delo, s katerim spodbuja 

komunikacijo med otroki (prav tam).  

.  

− Pri načrtovanju dejavnosti upoštevamo faze interpretacije besedila (Marjanovič 

Umek, 2001):  

1. uvodna motivacija;  

2. premor pred branjem/poslušanjem, branje/poslušanje, premor po 

branju/poslušanju;  

3. pogovor o besedilu in ponovno branje/poslušanje;  

4. nove naloge – dejavnosti za poglabljanje literarno-estetskega doživetja.  

 

1. Uvodna motivacija je zelo pomembna, saj v tem koraku otroka pripravimo na 

literarno-estetsko doživetje. V njem vzbudimo predstave in čustva, povezana s 

temo in vsebino besedila. Najprimernejše motivacijsko sredstvo je igra, kateri 

se pridružuje napovedovanje vsebine in sodelovanje odraslih (prav tam). 

2. Premor pred poslušanjem je kratka faza, toliko, da se otroci pomirijo in 

pripravijo na poslušanje.  

Sledi posredovanje besedila (pripovedovanje, branje, lastna dramatizacija ali 

posredovanje preko avdio-video sredstev): 

 posredovanje ne sme biti izumetničeno;  

 pripovedujemo/beremo dinamično, zanimivo;  

 upoštevamo lastnosti oseb in njihovo razpoloženje;  

 upoštevamo tudi »razpoloženje« besedila;  

 pomembno je okolje, v katerem otrok sprejema besedilo (npr. pravljični 

stol, urejenost igralnice, posebni kotički …);  

 pomembno pravilo: samo dolgočasno branje je napačno branje.  
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Po poslušanju ponovno sledi kratek premor, toliko, da se otroci pomirijo, uredijo 

svoja doživetja in občutke. Pomembno je, da spontanega otroškega odziva ne 

prekinemo takoj z analizo besedila (prav tam).  

3. Pogovor o besedilu je bistvena faza, saj z njim spodbujamo razvijanje 

strategije poslušanja. V tej fazi otroke spodbujamo k razlagi neznanih besed 

ali besednih k pogovoru o književnih osebah, opisovanju izrazitih podob, 

napovedovanju nadaljevanja zgodbe, pogovor o razpoloženju, ki ga vzbuja 

besedilo …  

Po pogovoru sledi ponovno poslušanje besedila (pravljice) in lahko tudi 

ponovni pogovor o besedilu. Namen ponavljanja je doživljanje besedila na 

globlji ravni, odkrivanje novih zornih kotov in zaznavanju prezrtih prvin (prav 

tam).  

4. Sklepna faza so nove naloge, ki poglabljajo doživetja besedila. Naloga 

vzgojiteljice je, da otrokom zastavi ustvarjalne in poustvarjalne naloge (prav 

tam).  

 

− Med posredovanjem pravljice/besedila smo pozorni na:  

 načine posredovanja (branje, pripovedovanje, lastna dramatizacija 

vsebine/predstava, posredovanje preko avdio-video sredstev);  

 pomembnost urejenosti prostora;  

 pomembnost vloge vzgojitelja (kot pripovedovalca, bralca, igralca);  

 aktivnost otrok. 

Pomembno je, da izbiramo pestre in različne načine. Otroci naj se srečujejo z vsemi 

načini posredovanja, zavedajo naj se pomembnosti urejenega prostora, ugotavljajo in 

ločujejo vlogo vzgojitelja kot pripovedovalca, bralca in igralca. Najpomembnejše je, 

da dejavnosti načrtujemo tako, da so otroci v njih aktivni (gibalno, kognitivno).  

 

− Izbiramo med različnimi možnostmi nadaljevanja dejavnosti, pri čemer jih 

povezujemo z vsemi področji Kurikuluma za vrtce:  

 jezik;  

 gibanje;  
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 narava;  

 družba;  

 matematika;  

 umetnost.  

Pomembno je, da otrokom nudimo raznolike dejavnosti. Načrtovati jih moramo 

ustrezno glede na njihovo starost in razvojno stopnjo. Ni potrebno v eni dejavnosti 

zavzeti vsa področja, moramo pa več dejavnosti, ki pokrivajo vsa kurikularna 

področja.  

 

11.  SKLEP 

Namen dejavnosti je bil prikaz načrtovanja za posredovanje pravljice v predšolskem 

obdobju. Dejavnosti sem izvajala v obeh starostnih obdobjih. Najprej sem izvedla 

dejavnost, v kateri sem pravljico (v prvem starostnem obdobju zgodbo) izvajala po 

starem vzorcu. V naslednjih treh dejavnostih sem vključila tri pomembne elemente: 

vzgojiteljičino strokovno branje besedila, faze interpretacije besedila in moja merila 

za posredovanje pravljice. In glavna razlika v načrtovanju dejavnosti je bila ravno ta. 

Po združitvi vseh teh elementov sem dejavnost pregledala in jo zapisala. Tako so 

nastale, za vsako starostno obdobje tri dejavnosti, ki so lahko osnutki za pripravo 

posredovanja besedil predšolskim otrokom.  

Z raziskavo sem dosegla cilj diplomskega dela in napisala primere priprav in preverila 

smiselnost zapisanih meril za posredovanje pravljic11. Ugotovila sem, da se lahko 

spremeni njihov namen, saj se jih lahko uporablja za posredovanje vseh besedil v 

predšolskem obdobju.  

Ugotovila sem, da pride do razlik v posredovanju pravljic med 1. in 2. starostnim 

obdobjem. Seveda je razlika v dolžini posredovanega besedila ali pravljice. Na koncu 

sem z evalviranjem ugotovila, da sem pri mlajših otrocih lažje izvedla ponovno 

posredovanje, saj sem lahko vanj aktivno vključila otroke. Dejavnosti za 2. starostno 

obdobje sem morala prilagajati, saj otroci niso mogli toliko časa slediti. Zaradi tega 

sem dejavnost razdelila na dva dela (npr. ponovno branje sem izvajala kasneje). 

                                            
11

 Glej priloga 1: Merila za posredovanje pravljic.  
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Druge možne rešitve bi bile tudi, da bi izbrala krajša besedila, bi brala v nadaljevanjih 

…  

Med pisanjem evalvacij sem ugotovila, da so faze interpretacije zelo koristne, saj 

nam dajo osnovne smernice, kako moramo načrtovati dejavnost posredovanja 

besedila: uvodna motivacija, premor pred branjem/poslušanjem, branje/poslušanje, 

premor po branju/poslušanju, nove naloge. To ne pomeni, da bi se morali vedno 

posluževati takega načina posredovanja besedila, saj se v vrtcu velikokrat bere tudi 

besedila/pravljice, na katere se ne moremo predhodno pripraviti (npr. otrok v vrtec 

prinese knjigo in si jo nato ogledujemo in jo beremo). Tudi če med dejavnostjo 

vidimo, da ji otroci ne sledijo in je ne bomo mogli izvesti do konca, seveda faze 

interpretacije prilagodimo, če je treba, celo kakšno izpustimo.  

Pravljice so za otroke zelo pomembne, vendar pa z njimi ne smemo prehitevati. Brati 

jim jih začnemo okrog 4. leta, ko so otroci dovolj zreli, da lahko sledijo celotnemu loku 

dogajanja.  
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13. PRILOGE 

13.1 PRILOGA 1: MERILA ZA OBRAVNAVO BESEDIL 

 

MERILA ZA OBRAVNAVO BESEDIL  

 

IZBOR PRAVLJICE POSREDOVANJE PRAVLJICE MOŽNOSTI 
NADALJEVANJA 

DEJAVNOSTI 
 

- Ustreznost 
slikanice* za otroke 
glede na starost in 
razvojno stopnjo.  

 
*glede na obliko (kartonke, 
taktilne slikanice, slikanice s 
tankimi listi …) in dolžino 
besedila (število besed glede 
na starostno skupino in 
zmožnosti otrok).  
 

- Kakovost besedila, 
ilustracij in 
oblikovanja.  

 
- Obravnava ljudskih in 

sodobnih pravljic.  
 

- Obravnava 
kanonskih (klasičnih) 
in sodobnih pravljic.  

 
 
(Prirejeno po: D. Haramija in J. 
Batič. (2013). Poetika slikanice. 
Murska Sobota: Podjetje za 
promocijo kulture FRANC-FRANC 
d. o. o. / Kriteriji izbora 
obravnavanih slikanic) 

 

- Načini posredovanja:  

 branje;  

 pripovedovanje;  

 lastna dramatizacija 
vsebine/predstava;  

 posredovanje preko avdio-
video sredstev (radio, 
računalnik, diaprojektor …).  

 
- Pomembnost urejenosti 

prostora.  
 

- Pomembnost vloge vzgojitelja 
(kot pripovedovalca, bralca, 
igralca).  
 

- Aktivnost otrok. 

 

- Povezovanje s 
področji Kurikuluma 
za vrtce:  

 jezik;  

 gibanje; 

 narava;  

 družba;  

 matematika;  

 umetnost. 
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13.2 PRILOGA 2: VČASIH SE RAD KOTALIM KAKOR ŽOGA 

 

PRIPRAVA NA DEJAVNOST 

KANDIDATKA Urška Gutnik  

STAROST OTROK  2–3 leta 

ŠTEVILO OTROK  10 

KRAJ NASTOPA Vrtec Vrhnika, enota Barjanček, Stara 
Vrhnika 1 

DATUM NASTOPA  

MENTOR Doc. dr. Tomaž Petek  

 

TEMA Žoga 
 

PODROČJA DEJAVNOSTI Jezik, umetnost, gibanje 
 

GLOBALNI CILJI Poslušanje, razumevanje in doživljanje 
jezika. 
 

OPERATIVNI CILJI   Otrok prisluhne branju slikanice V. 
Churchill in C. Fuge: Včasih se rad 
kotalim kakor žoga, se identificira z 
literarno osebo in doživlja književno 
dogajanje.  

  Otrok prepozna, uživa in se zabava v 
besedni igri Žogica se kotali, pri tem 
doživlja zvočnost in ritem besedila.  

  Razvijanje prstne spretnosti oz. t. i. 
fine motorike.  
 

OBLIKE DELA  Skupna, individualna, skupinska.  
 

METODE DELA  Metoda branja, metoda pogovora, metoda 
igre 

SREDSTVA  Žoga, slikanica V. Churchill in C. Fuge: 
Včasih se rad kotalim kakor žoga, različne 
žoge, frnikule, tulci, različni cofi, vrvice, 
velike perlice, pincete, plastična posoda. 

 

DEJAVNOSTI OTROK   Otrok pripeva pesem M. Voglar: Žogica.  
  Otrok pripeva besedno igro »Žogica se kotali in 

sprašuje, kdo si ti?«, ko mu vzgojiteljica poda žogo 
jo ujame, pove svoje ime in vrže nazaj.  

  Ponazarja kotaljenje žoge z lastnim gibanjem.  
  Prisluhne zgodbi V. Churchill in C. Fuge: Včasih se 

rad kotalim kakor žoga. 
  Otrok si sam izbere dejavnost in se igra z različnimi 

žogami, frnikulami, cofi, pri tem uporablja različne 
materiale (tulce, vrvice, pincete …).  

  Na koncu sodeluje in pomaga pri pospravljanju 
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igralnice.  
 

DEJAVNOSTI VZGOJITELJA   V igralnico prinesem žogo kot uvodno motivacijo.  
  Skupaj z otroki zapojemo pesem M. Voglar: Žogica, 

če bo treba, otroke spodbujam k pripevanju.  
  Otrokom preberem zgodbo V. Churchill in C. Fuge: 

Včasih se rad kotalim kakor žoga tako, kot sem do 
sedaj brala. Pri tem bom pozorna na mojo 
intonacijo glasu, spreminjanju dinamike, če bo 
potrebno bom zastavila vprašanje, razložila besedo 
… Upoštevala bom odzive otrok.  

  Otrokom zastavim vprašanje in dam navodilo: 
»Kako se je gibala žoga v zgodbi? Dajmo skupaj 
pokazati.«. Spodbudim jih h gibalnemu 
ponazarjanju gibanja žoge.  

  Otrokom pokažem in povem, katere dejavnosti sem 
jim pripravila ter jih povabim k igri.  

  Med igro z različnimi žogami, cofi, perlicami bom 
otroke pustila, da se prosto igrajo. Spremljala bom 
dejavnosti, z otroki navezovala stike. V igro se bom 
vključila tudi takrat, ko bo postala nevarna, 
monotona. Če bo treba, bom otroke usmerjala.  

  Na koncu bom poskrbela, da bomo skupaj 
pospravili igralnico in tako zaključili z dejavnostjo.  
 

METODIČNI POSTOPEK  V igralnico bom prišla z vrečo žog. Otroke bom zbrala 
okrog sebe in se jim predstavila. Ker bo to naše prvo 
srečanje, jim bom tudi povedala, da se bom nekajkrat 
prišla z njimi igrat. Nato jim bom zastavila vprašanje, kaj 
mislijo, da imam v vreči. Verjetno bodo hitro videli in 
ugotovili, da so notri žoge. Nadaljevala bom z novim 
vprašanjem, ali poznajo kakšno pesem o žogi. 
Predvidevam, da bo kateri od otrok začel prepevati pesem 
M. Voglar: Žogica. Če ne bo tako, bom jaz začela najprej 
prepevati melodijo, in jih tako spodbuditi k pripevanju, če 
tudi to ne bo šlo, bom začela s petjem jaz. Zatem jim bom 
povedala, da je ta naša žoga zelo radovedna in ker nas še 
ne pozna, bi rada, da ji vsak pove svoje ime, ko pride v 
njegove roke. Pričnem s petjem besedne igre: »Žogica se 
kotali in sprašuje, kdo si ti?« ter žogo podam enemu od 
otrok. On pove svoje ime (če bo treba, ga spodbujam). 
Nadaljujem toliko časa, da jo bodo dobili vsi otroci.  
Nato jim bom povedala in pokazala, da sem s seboj 
prinesla tudi slikanico o žogi. To slikanico jim bom prebrala 
tako, kot sem brala do sedaj. Pri tem bom pazila na 
intonacijo glasu, dinamiko branja, se poskusila čim bolj 
vživeti v literarno dogajanje … Pri tem bom upoštevala tudi 
odzive otrok, če bo treba, bom zastavila vprašanje, 
razložila besedo, dogajanje …  
Po prebrani slikanici bom otrokom zastavila vprašanje: 
»Kaj je vombat storil na koncu zgodbe? Bi mi to lahko 
pokazali?« in jih spodbudila h gibalnemu ponazarjanju in 
oponašanju gibanja žoge. To bomo počeli samo kratek 
čas, toliko, da se vsi preizkusijo.  
Sledil bo prehod na dejavnosti, v katerem bom otrokom 
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povedala in pokazala, kaj sem pripravila za današnje 
dejavnosti. Povedala bom tudi najpomembnejše pravilo, da 
ničesar ne dajemo v usta. Sledila bo prosta igra z 
različnimi žogami, cofi, velikimi perlicami. Dejavnosti bom 
pripravila po skupinah: na eni mizi bodo vrvice in perlice za 
nizanje ogrlic, zapestnic; na drugi mizi bodo cofi v veliki 
posodi, zraven pincete, žlice, širše palčke in manjše 
posode, v katere bodo cofe prelagali; v kotičku se bodo 
lahko igrali z veliki frnikulami in različnimi tulci. Za ta 
kotiček bom prosila vzgojiteljico, da bo opazovala otroke, 
da ne bi kdo pojedel kakšne frnikule. Med igro se bom 
vključila, kadar bo treba, torej če bo kdo potreboval pomoč, 
bo igra postala nevarna, monotona …  
Z dejavnostjo bomo zaključili, ko bo motivacija otrok začela 
padati. Vsi skupaj bomo pospravili igralnico ter se pripravili 
za malico.  
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13.3 PRILOGA 3: ELMERJEVI PRIJATELJI 

 

PRIPRAVA NA DEJAVNOST 

KANDIDATKA Urška Gutnik  

STAROST OTROK  2–3 

ŠTEVILO OTROK  10 

KRAJ NASTOPA Vrtec Vrhnika, enota Barjanček, Stara 
Vrhnika 1 

DATUM NASTOPA  

MENTOR Doc. dr. Tomaž Petek  

 

TEMA Elmerjevi prijatelji  
 

PODROČJA DEJAVNOSTI Jezik, matematika, umetnost, narava. 
 

GLOBALNI CILJI Doživljanje in spoznavanje temeljnih 
literarnih del za otroke.  
 

OPERATIVNI CILJI - Otrok ob slikanici D. McKee: 
Elmerjevi prijatelji, doživlja ugodje, 
veselje, zabavo, povezuje estetsko in 
fizično ugodje ter pridobiva pozitivni 
odnos do literature.  

- Otrok sodeluje v igri »Vrečka 
presenečenja«, zaznava predmet s 
tipanjem, ugiba predmet in na koncu 
preverja smiselnost dobljene rešitve.  

- Otrok opiše in poimenuje žival (po 
svojih verbalnih zmožnostih).  
 

OBLIKE DELA  Skupna, skupinska, individualna.  
 

METODE DELA  Metoda pogovora, metoda branja, metoda 
igre.  
 

SREDSTVA  Blazinice za sedenje, slikanica D. McKee: 
Elmerjevi prijatelji, vrečka presenečenja z 
vsemi nastopajočimi živalmi (iz slikanice), 
različne plastične živali, voščenke, listi, 
domine (s sličicami živali). 
 

 

DEJAVNOSTI OTROK - Otroci si vzamejo blazino in naredijo krog.  
- Če bo kdo že poznal Elmerja, bo lahko odgovoril na 

moje vprašanje.  
- Otroci prisluhnejo zgodbi o Elmerju in njegovih 

prijateljih.  
- Otroci sodelujejo v pogovoru o Elmerju in njegovih 

prijateljih, koga vse je Elmer srečal, ali ima veliko 
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prijateljev ... 
- Ponovno prisluhnejo zgodbi in v njej tudi sodelujejo 

s poimenovanjem prijateljev (živali).  
- Otrok se igra igro »Vrečka presenečenja«. Prime 

predmet v vrečki, ga poskuša opisati glede na 
njegovo občutenje, nato ga izvleče, poimenuje in 
ponovno poskusi opisati.  

- Otrok si sam izbere dejavnost, na voljo ima 
ustvarjanje z voščenkami, igra z živalmi in kockami, 
dominami; med dejavnostmi prehaja in pridobiva 
izkušnje iz različnih področij kurikuluma.  

- Sledi navodilom in sodeluje pri pospravljanju 
igralnice.  
 

DEJAVNOSTI VZGOJITELJA - V igralnico prinesem blazine, jih skupaj z otroki 
razdelim in za uvodno motivacijo povem, da bom 
prebrala knjigo o Elmerju. Otrokom zastavim 
vprašanje: »Ali kdo od vas pozna Elmerja? Ste že 
slišali zanj?«. Če ga bo kdo poznal, se bom z njim 
pogovorila o tem, kdo je Elmer, kako izgleda, kaj 
počne … Če ne, nadaljujem tako, da ga bodo 
danes spoznali.  

- Preberem zgodbo po fazah interpretacije besedila:  
1. Premor pred branjem; branje slikanice; premor po 

branju.  
Brala bom jasno, dinamično, primerno spreminjala 
intonacijo glasu. Preberemo.  
 celotno zgodbo, brez premorov in razlage.  

2. Pogovor po besedilu in ponovno branje.  
Vodim kratek pogovor o Elmerju (kaj je, kako 
izgleda, kaj počne) in njegovih prijateljih (kdo so, 
koliko jih je, ali vse poznamo), spodbujam tudi tiste 
otroke, ki so bolj tiho, da poimenujejo posamezno 
žival in mi o njej nekaj povejo.  
Ob ponovnem branju otroke spodbujam k 
poimenovanju posameznih živali. S tem bo moje 
branje bolj zanimivo in bom tako lažje ohranjala 
njihovo motivacijo. Ker slikanica ni dolga, ne 
pričakujem večjih težav med poslušanjem.  

3. Nove naloge: »Vrečka presenečenja«. 
V krog prinesem »vrečko presenečenja« in enemu 
od otrok ponudim, da si v njej izbere en predmet, 
ga potipa in poskuša povedati, kaj čuti, lahko tudi 
ugiba, kaj je dobil … Ker ne pričakujem dolgih 
stavkov, bom otroke spodbujala z različnimi 
odprtimi ali zaprtimi vprašanji, da bodo nekaj 
povedali o premetu. Če bo treba, jim bom 
namignila, da so v vrečki samo živali (ki nastopajo v 
slikanici). To ponavljam tolikokrat, da pridejo vsi na 
vrsto.  

- Sledi prehod na dejavnosti: otrokom povem, da 
sem tudi danes pripravila nekaj dejavnosti. 
Pokažem jim kotičke, razložim, kaj bodo počeli. V 
kotičku z živalmi in kockami se prosto igrajo, 
sestavljajo, pri mizah z voščenkami rišejo, na drugi 
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mizi se igrajo z dominami. Pri zadnjih dveh 
dejavnostih sva prisotni z vzgojiteljico, saj bodo 
otroci potrebovali več usmerjanja. Pri dominah se z 
njimi tudi igrava.  

- Z dejavnostjo končam, ko začne padati motivacija 
oz. ko se mi zdi to primerno. Skupaj pospravimo 
igralnico in vzgojiteljica nadaljuje s svojo 
dejavnostjo oz. rutino.  
 

METODIČNI POSTOPEK  Pričela bom z uvodno motivacijo.  
S seboj bom prinesla blazinice za sedenje, jih razdelila (s 
pomočjo otrok) in povedala, da bom prebrala zgodbo o 
Elmerju. Otroke bom vprašala, ali je kdo že slišal zanj. O 
tem se bomo na kratko pogovorili, če ga bo kdo poznal, mu 
bom lahko zastavila dodatno vprašanje, drugače bom 
povedala, da ga bodo danes spoznali.  
Sledi kratek premor pred branjem, nato bom pričela z 
branjem slikanice. Prebrala bom naslov in nato slikanico. 
Med branjem bom pazila na intonacijo glasu, dinamiko 
branja, odzive otrok. Prvič bom knjigo samo prebrala. Sledi 
premor po branju. Nato otrokom zastavim vprašanje, koga 
vse je Elmer srečal, kdo so njegovi prijatelji in ali jih je 
veliko ali malo. Za tem bom še enkrat prebrala slikanico. 
Ker želim, da so med poslušanjem otroci tudi aktivni, jih 
bom spodbujala k poimenovanju posameznih živali, ki jih 
Elmer srečuje.  
Po poslušanju ponovno naredim kratek premor, toliko, da 
pripravim »Vrečko presenečenja«. Otrokom razložim, da 
sem s seboj prinesla posebno vrečko, v kateri so skriti 
različni premeti (ne izdam jim še, da so to živali, če bo 
treba, bom to storila kasneje). Šla bom do prvega otroka v 
krogu, ki bo izbral en predmet, ga držal v vrečki in s 
tipanjem poskušal ugotoviti, kaj je dobil. Ker otroci v tej 
starosti še niso dovolj verbalno sposobni, ne pričakujem 
dolgih opisov, mogoče samo besedo, bom pa poskusila 
otroke spodbujati k opisovanju predmeta. Ko bo premet 
izvlekel iz vrečke, ga bo poimenoval in poskušal opisati, 
kakšen je (vsaj barvo, ali ima rep, noge, roge, glavo …), 
tudi tukaj jih bom spraševala in tako tudi spodbujala h 
govoru in opisovanju. To bom ponovila tolikokrat, da bodo 
vsi prišli na vrsto.  
Nato sledijo dejavnosti po kotičkih. Otrokom bom pokazala 
in razložila, kaj bodo kje počeli: na mizah z voščenkami 
bodo risali; v kotičku z različnimi živalmi (dodali jim bomo 
tudi te iz vrečke presenečenja) in kockami lahko sestavljajo 
bivališča za živali in se z njimi igrajo; na eni mizi bodo 
pripravljene domine z motivi živali. Z vzgojiteljico bova 
prisotni predvsem pri risanju z voščenkami in igri z 
dominami, kjer bodo otroci potrebovali več usmerjanja in 
vodenja.  
Ko bo motivacija za igro začela padati (po mojem mnenju 
po približno 45 minutah), bomo pričeli s pospravljanjem in 
tako zaključili z dejavnostjo. 
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13.4 PRILOGA 4: STE KJE VIDELI SLONA? 

 

PRIPRAVA NA DEJAVNOST 

KANDIDATKA Urška Gutnik  

STAROST OTROK  2–3 leta 

ŠTEVILO OTROK  10 otrok 

KRAJ NASTOPA Vrtec Vrhnika, enota Barjanček, Stara Vrhnika 
1 

DATUM NASTOPA  

MENTOR Doc. dr. Tomaž Petek  

 

TEMA Ste kje videli slona?  
 

PODROČJA DEJAVNOSTI Jezik, umetnost, gibanje, matematika, družba, 
narava.  
 

GLOBALNI CILJI Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika.  
 

OPERATIVNI CILJI - Otrok prisluhne pripovedovanju zgodbe 
D. Barrow: Ste kje videli slona?  

- Otrok sodeluje po svojih zmožnostih v 
pogovoru o vsebini slikanice.  

- Otrok se seznani s pravili igre 
skrivalnice (ko je glasba pleše, ko 
glasba utihne, si oči prekrije z dlanmi in 
počepne; nato ugiba, kdo je pokrit z 
odejo) in se jo igra.  

- Otrok se igra v peskovniku, kjer 
uporablja različne predmete (lopate, 
posode, tovornjake, žličke) in tako 
raziskuje peskovnik z mivko in odkriva, 
kaj je v njem zakopano.  

- (V primeru slabega vremena: otrok 
manipulira z različnimi predmeti, se v 
njih skriva, spoznava funkcionalnost 
predmetov.) 
 

OBLIKE DELA  Skupna, skupinska, individualna.  
 

METODE DELA  Metoda pogovora, metoda pripovedovanja, 
metoda igre.  
 

SREDSTVA  Slikanica D. Barrow. (2016). Ste kje videli 

slona? Hlebce: Založba Zala. , odeja, radio, CD 

z glasbo, peskovnik, različni predmeti, ki bodo 

zakopani v peskovniku, sredstva za igro v 

peskovniku (lopatke, žličke, lončki, posode, 

tovornjaki, traktorji).  

V primeru slabega vremena: različni premeti, v 
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katere se otrok lahko skriva: škatle, blazine, 
odeje, pregrinjala za mize, tuneli …  
 

DEJAVNOSTI OTROK - Otroci naredijo krog in se usedejo.  
- Predvidevajo, kaj sem danes prinesla s seboj 

(knjigo).  
- Prisluhnejo pripovedovanju zgodbe. Sodelujejo v 

pogovoru o njej.  
- Se seznanijo s pravili igre skrivalnice: ko igra 

glasba plešejo, ko glasba utihne, počepnejo in si 
oči prekrijejo z dlanmi. Ko povem, se razgledajo 
po igralnici in poskušajo ugotoviti, koga sem 
pokrila z odejo.  

- Se preobujejo, oblečejo (z najino pomočjo) in se 
odpravimo na igrišče v peskovnik.  

- Raziskujejo peskovnik in v njem iščejo skrite 
predmete.  

- V primeru slabega vremena se v igralnici igrajo 
skrivalnice z različnimi predmeti (se v njih 
skrivajo).  

- Pomagajo pri pospravljanju sredstev.  
 

DEJAVNOSTI VZGOJITELJA - Ko pridem v igralnico, otroke povabim, da skupaj 
naredimo krog. Otrokom zastavim vprašanje: »Ali 
kdo od vas ve, kaj sem danes prinesla s seboj?« 
in jim pokažem vrečko (s slikanico/knjigo).  

- Nadaljujem s fazami interpretacije besedila:  
1. Premor pred poslušanjem; pripovedovanje; 

premor po poslušanju.  
Naredim kratek premor in pričnem s 
pripovedovanjem (povem naslov in nato 
pripovedujem vsebino slikanice).  V tej fazi 
bom pozorna na moje pripovedovanje. 
Slikanico bom držala tako, da jo bodo otroci 
lahko gledali, jaz bom poleg nje pripovedovala 
vsebino. Pri tem bom pazila na moj govor, ki 
bo jasen, dovolj počasen vendar ne monoton, 
intonacija glasu bo primerna dogajanju in 
nastopajočim osebam … Pripovedujem 
umirjeno, dovolj počasi, dinamično, pazim na 
intonacijo glasu.  

2. Pogovor o besedilu in ponovno 
pripovedovanje.  
Otrokom zastavljam različna vprašanja o 
vsebini slikanice (Kako se je skrival slon? So 
ga oni videli, kje je bil? Ali je imel deček težko 
nalogo?). Če bo potrebno, lahko razložim 
kakšno besedo, za katero sem med 
pripovedovanjem zaznala, da je niso razumeli. 
Predvsem se prilagajam odzivom otrok in 
reagiram na njihove ideje. Pri ponovnem 
pripovedovanju vključim tudi otroke, npr. 
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skupaj lahko štejemo.  
3. Nove naloge- igra skrivalnice.  

Otrokom razložim pravila igre: med glasbo 
plešemo, ko glasba utihne, se pokrijemo z 
dlanmi in počepnemo. Jaz medtem pokrijem 
enega od otrok in na moj znak otroci 
pogledajo in ugotavljajo, kdo je skrit pod 
odejo. Med igro bo verjetno treba otroke 
večkrat opomniti na pravila, predvidevam tudi, 
da bodo na začetku malo zmedeni (če se tega 
niso še nikoli igrali), vendar s ponovitvami 
pričakujem, da bo večina igro osvojila. 

- Sledi prehod med dejavnostmi: otroke zberem 
okrog sebe in jim povem, da se bomo šli igrat v 
peskovnik. Danes sem vanj skrila veliko 
predmetov, ki jih bodo oni iskali.  

- Otrokom pomagam pri preobuvanju in oblačenju 
in jih peljem na igrišče. Tam jim razdelim sredstva 
in ponovim, da se igramo malo drugačne 
skrivalnice in da v peskovniku iščejo premete. 
Med igro jih pustim, da prosto raziskujejo. 
Vključim se samo, kadar je to potrebno (nevarna, 
monotona igra).  

- V primeru slabega vremena otrok ne peljem ven, 
ampak v igralnico prinesem različne premete in 
rekvizite, v katere se bodo lahko otroci skrivali. Z 
njihovo pomočjo jih postavimo po sobi. Povem 
pravila igre: se bomo skrivali, vendar ker smo v 
sobi, ne velja tekat. Med igro naj se prosto igrajo, 
če bo treba, se bom z njimi igrala, v igro se bom 
vključila tudi takrat, ko bo postala nevarna.  

- Na koncu pospravimo peskovnik ali igralnico in 
vzgojiteljica bo nadaljevala z dnevno rutino oz. 
dejavnostmi.  
 

METODIČNI POSTOPEK  Ob prihodu v igralnico pozdravim otroke in jih povabim, 
da naredimo krog.  
Za uvodno motivacijo bom otrokom zastavila vprašanje: 
»Ali veste, kaj sem danes prinesla s seboj v vrečki?« 
Predvidevam, da bo kateri od njih pravilno predvideval, 
da je to knjiga.  
Sledi pripovedovanje po fazah interpretacije:  

1. Premor pred poslušanjem; 
pripovedovanje/poslušanje; premor po poslušanju. 
Pripovedujem umirjeno, dovolj počasi, dinamično, 
pazim na intonacijo glasu. Pred pripovedovanjem 
in po pripovedovanju bom naredila kratek premor, 
toliko, da se otroci pomirijo in si vtisnejo 
dogajanje.  

2. Pogovor o besedilu in ponovno pripovedovanje.  
Z otroki se bom pogovorila o vsebini, kako se je 
slon skrival, kje vse je bil (lahko ob ilustracijah), 
skupaj bomo prešteli do 10 … Prilagodila se bom 
tudi zanimanjem otrok. Nato bom ponovno 
pripovedovala, ravno tako ob ilustracijah. V svoje 
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pripovedovanje bom vključila tudi otroke (npr. pri 
štetju, frazi, ki jo bodo lahko predvideli …). S tem 
bom poskušala ohranjati njihovo motivacijo.  

3. Nove naloge-igra »Skrivalnice«.  
Prehod med dejavnostjo naredim tako, da 
slikanico pospravim nazaj v vrečko in otrokom 
povem, da se bomo sedaj tudi mi igrali skrivalnice 
(malo drugače kot slon). Razložim pravila igre: 
»Ob glasbi bomo vsi skupaj plesali, ko glasba 
ugasne, si pokrijemo oči z dlanmi (pokažem) in 
počepnemo. Po tem otroci počakate, da jaz enega 
pokrijem z odejo in ko rečem, odprete oči in 
pogledate ter poskusite uganiti, kdo je pod odejo.« 
To povem počasi in razločno, ali je potrebno 
ponovim še enkrat na krajši način, torej samo 
povzamem (npr. ko je glasba, plešemo, ko 
ugasne, se skrijemo med dlani in počakamo. 
Pogledate šele ko jaz to rečem in takrat ugibate 
koga sem pokrila). Vzgojiteljico bom prosila za 
pomoč pri radiu, jaz bom vodila igro. Igro bom 
nekajkrat ponovila (približno 5 otrok). Med igro 
bom pozorna na varnost otrok, jih opominjala na 
dogovorjena pravila. Jaz se bom igrala skupaj z 
njimi in jim bila tudi za vzor.  

- Sledi prehod med dejavnostmi, kjer bosta dve 
možnosti. Če bo vreme primerno, se bomo 
preobuli, oblekli in se odšli igrat na igrišče v 
peskovnik (to povem otrokom). Če bo vreme 
slabše, bomo z dejavnostmi nadaljevali v igralnici.  

- Že prej bom na hodniku pripravila vsa sredstva, ki 
jih bo treba samo prenesti v igralnico in pri tem 
bodo sodelovali tudi otroci. Ko bomo imeli vse 
blazine, škatle, tunele, prekrivala, odeje v igralnici, 
jim bom razložila, da se bomo še naprej skrivali. 
Vse, kar smo prinesli v igralnico, je namenjeno 
skrivanju. Postavila bom samo pravilo, da notri ne 
tečemo. Če bo treba, bom kasneje dodala še 
kakšnega (odvisno od skupine in dinamike otrok). 
Jaz sem bom igrala z otroki, opisovala dogajanje.  
Če bo treba, bom reagirala na monotono ali 
nevarno igro. Igrali se bomo, dokler ne bo padla 
motivacija. Če bo otrokom všeč in se bo 
vzgojiteljica strinjala, jim lahko sredstva pustim 
celo dopoldne, drugače jih po nekaj časa skupaj 
pospravimo in igralnico ponovno pospravimo v 
prvotno stanje. S tem je dejavnosti konec.  

- V primeru lepega vremena se pripravimo in 
odidemo ven na peskovnik. Tam otrokom povem, 
da so se v peskovniku skrile igrače, vendar jih 
sedaj ne dobimo ven. Zato potrebujem njihovo 
pomoč, da mi jih pomagajo poiskati. Otrokom 
razdelim različna sredstva lopatke, kanglice, 
žličke, traktorje, tovornjake …) in jih spodbudim k 
igri in raziskovanju peskovnika. V njem bom že 
pred dejavnostjo pripravila in skrila različne 
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predmete (igrače), katere bodo otroci lahko iskali. 
Ko bo otroku ali otrokom začela padati motivacija 
za to dejavnost, se bodo lahko odšli igrat drugam 
na igrišče (tudi tisti otroci, ki jih že od začetka ne 
bo zanimala, se bodo lahko igrali drugje). Med 
igro bom pazila na varnost otrok (npr. ne mečejo 
mivke) in jih spodbujala k raziskovanju, ne 
pričakujem velikih težav pri tej dejavnosti, saj so 
veliko zunaj in se znajo sami igrati v peskovniku in 
na igrišču. Med dejavnostjo se bova z vzgojiteljico 
tudi dogovorili o nadaljevanju ali bodo ostali zunaj 
ali se skupaj odpravimo nazaj v vrtec. Če bodo 
ostali zunaj, se jaz samo poslovim od njih, 
drugače jih ponovno zberem skupaj in se 
odpravimo nazaj v vrtec, kjer se sezujejo, slečejo 
in pripravijo na naslednje dejavnosti. 
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13.5 PRILOGA 5: KDO JE NASLEDNJI? 

 

PRIPRAVA NA DEJAVNOST 

KANDIDATKA Urška Gutnik  

STAROST OTROK  2–3 leta 

ŠTEVILO OTROK  10 otrok 

KRAJ NASTOPA Vrtec Vrhnika, enota Barjanček, Stara 
Vrhnika 1 

DATUM NASTOPA  

MENTOR Doc. dr. Tomaž Petek  

 

TEMA Kdo je naslednji? 
 

PODROČJA DEJAVNOSTI Jezik, umetnost, matematika.  
 

GLOBALNI CILJI Poslušanje, razumevanje in doživljanje 
jezika.  
 

OPERATIVNI CILJI - Ob poslušanju literarnega dela otrok 
razvija zmožnosti domišljijske rabe 
jezika, se identificira s književnimi 
osebami in doživlja književno 
dogajanje.  

- Uporaba in razvijanje spretnosti; 
spoznavanje, raziskovanje, 
eksperimentiranje z umetniškimi 
sredstvi-grafoskopom.  

- Otrok se seznanja z verjetnostjo 
dogodkov in uporablja izraze za 
opisovanje verjetnosti dogodka.  
 

OBLIKE DELA  Skupna, skupinska, individualna.  
 

METODE DELA  Metoda pripovedovanja, metoda pogovora, 
metoda igre.  
 

SREDSTVA  Grafoskop, lutke in PVC folije, blazine za 

sedenje, različne knjige, didaktična igra 

sestavljanje celote, ročne lutke, slikanica A. 

Poitier. (2016). Kdo je naslednji? Ljubljana: 

Založba Okaši. 

 

DEJAVNOSTI OTROK - Otrok si poišče ustrezen prostor in se usede na 
blazino.  

- Otrok prisluhne pripovedovanju zgodbe ob 
grafoskopu in lutkah.  

- Otrok poimenuje nastopajoče živali.  
- Otrok sodeluje pri raziskovanju in uporabi 
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grafoskopa, spoznava njegove načine delovanja, 
se igra z lutkami iz PVC folije.  

- Otrok si izbere in se vključi v pripravljene dejavnosti 
(izbira in prehaja med: listanje slikanice, didaktično 
igro sestavljanja celote, igro ob grafoskopu in igro z 
lutkami).  

- Na koncu dejavnosti sodeluje pri pospravljanju 
igralnice. 
 

DEJAVNOSTI VZGOJITELJA - Pripravim igralnico, grafoskop, blazine za sedenje.  
- Povabim otroke v igralnico in pokažem grafoskop. 

Povem jim, da sem danes pripravila predstavo.  
- Pripovedujem zgodbo ob grafoskopu. Pazim na 

dinamičnost, intonacijo glasu, upravljam z lutkami. 
Zgodbo povem samo enkrat.  

- Po pripovedovanju postopoma kažem lutke, da si 
jih otroci lažje ogledajo in jih poimenujejo. Če je 
treba, jih spodbujam k opisom in poimenovanju.  

- Otrokom povem, da bodo postopoma lahko hodili k 
meni in se sami preizkusili na grafoskopu.  

- Pokažem jim še druge dejavnosti in povem, kaj se 
kje počne: lahko gledajo slikanico in knjige iz 
kotička, se igrajo didaktično igro sestavljanja celote, 
igrajo z lutkami ter ob grafoskopu. Tukaj jih bom 
sama postopoma klicala, da bodo vsi prišli na vrsto 
in se preizkusili).  

- Med dejavnostjo sem jaz prisotna pri grafoskopu, 
kjer otroke usmerjam, medtem pa seveda 
spremljam tudi dogajanje v igralnici. Vzgojiteljica bo 
sodelovala pri didaktični igri in spremljala dogajanje 
v kotičku s slikanico in knjigami.  

- Ob koncu dejavnosti poskrbim, da je igralnica 
pospravljena in z otroki poskusim izvesti evalvacijo 
današnjih dejavnosti. To storim tako, da jim 
zastavim vprašanje, kaj smo danes počeli, kaj jim je 
bilo všeč, kaj ne … Pričakujem, da bodo 
potrebovali veliko spodbud (sploh če tega niso 
vajeni), vendar bi rada dobila vsaj kakšno povratno 
informacijo o pripravljenih dejavnostih.  

- Za konec jim povem, da sem bila danes zadnjič pri 
njih, ter da sem jim sedaj povedala 4 zgodbe (in jih 
poskusimo našteti). Se jim zahvalim in poslovim.  
 

METODIČNI POSTOPEK  Vzgojiteljico bom prosila, da mi da nekaj minut, da 
pripravim igralnico, oni pa naj ta čas izkoristijo za kratke 
gibalne minute na hodniku. Jaz bom pripravila igralnico, 
umaknila omare, pripravila grafoskop, blazine in če bo 
treba, bom prezračila igralnico.  
Za tem bom otroke povabila notri in jim dala navodilo, da si 
izberejo prostor na blazini in se nanj usedejo tako, da bodo 
gledali proti steni, na katero je usmerjen grafoskop. Le 
tega jim bom na kratko predstavila, pokazala, kako deluje 
in povedala, da je to grafoskop. Povedala jim bom tudi, da 
sem za danes pripravila predstavo.  
Nadaljevala bom s pripovedovanjem zgodbe ob 
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grafoskopu. Pred tem bom naredila kratek premor. Ker je 
zgodba malo daljša in jo bom pripovedovala na drugačen 
način (ob grafoskopu), jo bom povedala samo enkrat. Na 
koncu bom naredila kratek premor.  
Nato bom otrokom razkazala vsako lutko posebej, oni si jo 
bodo lahko ogledali, jo opisali in poimenovali. Pozorna 
bom na to, da bom vključila v pripovedovanje čim več 
otrok.  
Sledil bo prehod med dejavnostmi, v katerem bom 
razkazala in povedala, kaj sem jim pripravila. V enem 
kotičku bodo lahko listali slikanico A. Poitier: Kdo je 
naslednji? in knjige iz njihovega knjižnega kotička, na 
mizah bodo imeli didaktično igro sestavljanja celote (kjer 
morajo poiskati pare, da sestavijo sliko), v drugem kotičku 
se bodo lahko igrali z lutkami in nazadnje bodo imeli na 
voljo grafoskop. Tukaj jih bom jaz postopoma klicala, da se 
bodo hodili igrat ob njem in preizkušat njegove funkcije. 
Med dejavnostmi bom jaz prisotna pri grafoskopu, 
vzgojiteljica pri mizi z didaktično igro in opazovala 
dogajanje v knjižnem kotičku. Skrbela bom tudi za mirno 
prehajanje med dejavnostmi. Če bo treba, bom otroke 
spodbujala k igri ali jim pokazala nove igralne možnosti ter 
skrbela za varno igro.  
Ko bo motivacija za dejavnosti pričela padati, bomo skupaj 
začeli pospravljati igralnico. Po tem bom otroke zbrala 
okrog sebe in jim zastavila vprašanja, kaj vse smo danes 
počeli, kaj jim je bilo všeč, kaj jim je bilo težko, lahko … 
Sledila bom njihovim povratnim informacijam in jih 
spodbujala, da mi bodo povedali čim več. Seveda glede na 
njihove verbalne sposobnosti ne pričakujem bogate 
evalvacije dejavnosti, bom pa vesela vsake besede in 
povedi.  
Na koncu jim bom povedala, da smo sedaj spoznali 4 
zgodbe, jih poskusili našteti in se od njih poslovila, saj je 
bila to moja zadnja dejavnost z njimi. Zahvalila sem bom 
tudi vzgojiteljici za sodelovanje. 

 

VIRI IN LITERATURA 

Bahovec Dolar, E., Jontes, B., Kastelic, L., Vonta, T. (2011). Kurikulum za vrtce. 

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.  
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13.6 PRILOGA 6: PRAVLJICA O ŠIVILJI IN ŠKARJICAH 

 

PRIPRAVA NA DEJAVNOST 

KANDIDATKA Urška Gutnik  

STAROST OTROK  4–6 let  

ŠTEVILO OTROK  20otrok 

KRAJ NASTOPA Vrtec Vrhnika, Tržaška cesta 2a, enota 
Barjanček 

DATUM NASTOPA  

MENTOR Doc. dr. Tomaž Petek  

 

TEMA Pravljica o šivilji in škarjicah  
 

PODROČJA DEJAVNOSTI Jezik, umetnost, gibanje, družba.  
 

GLOBALNI CILJI Doživljanje in spoznavanje temeljnih 
literarnih del za otroke.  
 

OPERATIVNI CILJI - Ob poslušanju Pravljice o šivilji in 
škarjicah otrok razvija domišljijsko 
rabo jezika, spoznava moralno-etične 
dimenzije, s književno osebo se 
identificira ter doživlja književno 
dogajanje.  

- Spodbujanje splošne ustvarjalnosti 
pri pripravi, organizaciji in uporabi 
sredstev in prostora.  

- Otrok se seznani s pravili in se igra 
igro Brusimo škarjice.  

- Otrok sodeluje v skupni dejavnosti na 
vseh ravneh in sodeluje z ostalimi 
otroki (interakcija med njimi, 
reševanje konfliktov, medsebojno 
spodbujanje, pomoč). 
 

OBLIKE DELA  Skupna, skupinska, individualna.  
 

METODE DELA  Metoda pogovora, igre, branja, metoda dela 
po skupinah.  
 

SREDSTVA  Dve leseni paličici, D. Kette: Pravljica o šivilji 
in škarjicah, ves potreben likovni material za 
izdelovanje dekoracije: različen papir, nitke, 
lepilo, škarje, svinčniki, tulci višine 10 cm, 
lesene palčke; lego kocke, lesena podloga z 
žeblji in elastike.  
 

 

DEJAVNOSTI OTROK - Otroci naredijo krog, sodelujejo v pogovoru o 
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dejavnostih, ki smo jih izvajali. Seveda lahko 
podajajo svoje ideje in zamisli.  

- Seznanijo se s pravili igre Brusimo škarjice in se 
igro igrajo.  

- Stole razporedijo po igralnici, kdor je prvi brusilec, 
nima svojega stola. Brusilec hodi in govori: 
»Brusimo škarjice, brusimo škarjice …« ter to 
ponavlja in hodi po igralnici od otroka do otroka. 
Tisti otroci, ki sedijo na stolih, se med seboj 
presedajo, če enemu medtem brusilec zasede stol, 
je brusilec tisti otrok, ki ostane brez stola.  

- Otroci s stoli ponovno naredijo krog in prisluhnejo 
branju Pravljice o šivilji in škarjicah (D. Kette).  

- Po branju sodelujejo v pogovoru, sprašujejo o 
vsebini …  

- Sklenemo dogovor o dopoldanskih dejavnostih, 
med katerimi lahko prosto izbirajo. Na voljo imajo 
izdelovanje namizne dekoracije in papirnatih 
ptičkov, napenjanje elastik na podlago in 
sestavljanje lego kock. Dodajo lahko tudi svoje 
želje (npr. domače igrače, še kakšen kotiček).  

- Med dejavnostmi prosto prehajajo, vsak izdela 
papirnatega ptička, kdor želi sodeluje pri izdelavi 
namizne dekoracije.  

- Na koncu pospravijo igralnico in se pripravijo za 
odhod na igrišče. 
 

DEJAVNOSTI VZGOJITELJA - Otroke skličem v jutranji krog. Na kratko se 
pogovorimo o preteklih dejavnostih, kaj smo počeli, 
obnovimo naše pravice (svobodni, močni, varni). 
Nadaljujem s pogovorom o tedenskih dejavnostih, 
povem, da bomo brali in se veliko pogovarjali o 
pravljicah. V pogovor aktivno sprejemam ideje 
otrok, če se da, jim sledim. 

- Povem, da sem za danes pripravila novo igro o 
brusilcu in škarjicah. Razložim, da imam v rokah 
škarjice (dve leseni palčki) in ker slabo režejo, jih 
bo brusilec mogel nabrusiti. »Brusil jih bo tako, da 
bo paličici med seboj drgnil (pokažem) in hodil po 
igralnici. Ostali otroci si bodo vzeli stole in jih 
razporedili po igralnici.« Nato naredim nekaj 
prostora v igralnici tako, da umaknem pohištvo. 
Nadaljujem s pravili igre: »Tisti, ki bo brusilec hodi 
od otroka do otroka in ponuja škarjice, zraven 
govori: brusimo škarjice, brusimo škarjice … Če jih 
kdo želi, jih lahko vzame, drugače pa je naloga 
otrok ki sedijo, da med seboj menjate stole. Torej 
se čim večkrat presedete. Paziti morate, saj vam 
lahko brusilec stol zasede in če se nimaš kam 
usesti, dobiš škarjice in postaneš brusilec.« 
Vprašala jih bom, če so pravila jasna. Če bodo 
zmedeni, jih ponovim na krajše, drugače pa kar 
začnemo z igro in jih sproti usmerjam. Med igro jih 
spodbujam k presedanju in pozornosti ter 
sodelovanju med seboj. Igro končam tako, da mi 
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otrok da škarjice, jaz rečem, naj sedaj naredijo krog 
s stoli, saj bom prebrala pravljico.   

- Ko vsi sedimo v krogu, jim zastavim vprašanje, ali 
bi mogoče lahko ugotovili, o čem bo govorila 
pravljica. Pričakujem, da bodo hitro pomislili na 
škarjice.  

- Z branjem začnem tako, da povem, kdo je pravljico 
napisal in naslov. Med branjem sem pozorna na 
intonacijo glasu, dinamiko branja, vzdržujem očesni 
stik z vsemi otroki, spremljam njihove odzive in 
telesno komunikacijo … Če se mi bo zdelo 
potrebno, bom zastavila kakšno vprašanje 
(neznano besedo, preverila njihovo spremljanje …). 
Ilustracij jim ne bom kazala, temveč jih bom 
spodbujala k lastnemu zamišljanju in domišljiji.  

- Po branju se na kratko pogovorimo o vsebini 
pravljice (dogajanje), literarnih likih (kakšna je 
deklica in kakšna gospa, o škarjicah, ali so dobe, 
slabe) in na kratko s skupnimi močmi obnovimo 
dogajanje v pravljici.  

- Prehod na dopoldanske dejavnosti bom naredila 
tako, da jim povem: »V vrtcu nimamo takih škarjic, 
da bi strigle same, bomo pa vseeno rezali in 
izdelovali ptičke. Vsak od vas bo naredil enega 
ptička za na okno, kdor želi, lahko pride izdelovat 
namizno dekoracijo. Igrate se lahko v kotičku z lego 
kockami, napenjate elastike, kaj dodamo še 
drugega?« In se skupaj dogovorimo za ostale 
dejavnosti.  

- Med dejavnostmi otroke usmerjam pri izdelovanju 
dekoracije, skrbim za material, če je treba, se 
vključim v igro.  

- Čez nekaj časa lahko zamenjamo delavnosti ali jih 
končamo in odidemo na igrišče.  
 

METODIČNI POSTOPEK  Po zajtrku se zberemo v jutranjem krogu. Začnem z 
vprašanjem, kako so? In sledi pogovor. Na kratko se bomo 
pogovorili o preteklih dejavnostih, povedala bom, da smo z 
njimi končali. Nadaljevala bom s pogovorom o prihajajočih 
dejavnostih, povedala bom tudi, da bomo ta teden preživeli 
v družbi pravljic, saj jih bomo veliko brali.  
Sledi usvajanje pravil igre Brusimo škarjice. Razložila bom 
pravila in otroke pozvala, da se igramo. Če jim potek igre 
ne bo čisto jasen, ga lahko razlagam tudi sproti.  
Nato bom brala Pravljico o šivilji in škarjicah. Brala bom 
tako, kot sem brala do sedaj. Med branjem pričakujem, da 
bodo otroci poslušali, potem pa bo čas za pogovor, 
razjasnitve … 
Sledi prehod med dejavnostmi, v katerem razložim in se 
skupaj dogovorimo, kaj bomo počeli.  
V dopoldanskih dejavnostih sem načrtovala: izdelavo 
dekoracije (za na mizo in papirnate ptičke) med katero 
bomo strigli, igro v kotičku z lego kockami, napenjanje 
elastik na podlago z žeblji, za ostale dejavnosti se 
dogovorimo skupaj z otroki.  
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Z dejavnostjo končam, ko začne padati motivacija, 
izdelamo vso dekoracijo ali preprosto z njo končamo in 
odidemo na igrišče.  
 

 

 

VIRI IN LITERATURA 

Bahovec Dolar, E., Jontes, B., Kastelic, L., Vonta, T. (2011). Kurikulum za vrtce. 

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.  
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13.7 PRILOGA 7: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON 

 

PRIPRAVA NA DEJAVNOST 

KANDIDATKA Urška Gutnik  

STAROST OTROK  4–6 let 

ŠTEVILO OTROK  20 otrok 

KRAJ NASTOPA Vrtec Vrhnika, enota Barjanček, Stara 
Vrhnika 1 

DATUM NASTOPA  

MENTOR Doc. dr. Tomaž Petek  

 

TEMA Moj dežnik je lahko balon 

PODROČJA DEJAVNOSTI Jezik, umetnost, gibanje. 

GLOBALNI CILJI Doživljanje in spoznavanje temeljnih 
literarnih del za otroke.  
 

OPERATIVNI CILJI - Ob poslušanju pravljice Moj dežnik je 
lahko balon otrok razvija zmožnost 
domišljijske rabe jezika; spoznava 
moralno-etične dimenzije; se 
identificira s književno osebo in 
doživlja književno dogajanje. 

- Spodbujanje splošne ustvarjalnosti 
pri pripravi, organizaciji in uporabi 
sredstev in prostora čez celotno 
dejavnost.  

- Otrok sproščeno izvaja naravne 
oblike gibanja ob vzgojiteljičinem 
pripovedovanju gibalne zgodbe. 
 

OBLIKE DELA  Skupna, individualna.  
 

METODE DELA  Metoda pogovora, metoda branja, metoda 
vodenja.  
 

SREDSTVA  Pravljica E. Peroci: Moj dežnik je lahko 
balon, papir, voščenke.  
 

 

DEJAVNOSTI OTROK - Usedejo se v krog z blazinicami. 
- Otrok sodeluje v uvodnem pogovoru in se seznani 

s sledečimi dejavnostmi.  
- Otrok ugiba zastavljeno uganko.  
- Otrok se spomni in zapoje pesem o dežju in pesem 

o snegu.  
- Otrok prisluhne branju pravljice Moj dežnik je lahko 

balon.  
- Po prvem branju sodeluje v pogovoru o vsebini 

zgodbe, sprašuje, podaja svoje ideje, dileme, 
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odgovarja na zastavljena vprašanja … 
- Ponovno prisluhne branju zgodbe.  
- Otroci se usedejo k mizam. Vzamejo si ves 

potreben material, torej papir in voščenke in 
izdelajo dežnike, s katerimi bodo »potovali« v 
deželo Klobučarijo.  

- Dežnik z voščenkami narišejo, pobarvajo in 
izrežejo. Nato ga prinesejo »na zvezdo« in 
počakajo, da dokončajo vsi.  

- Sodeluje v gibalni zgodbi, prisluhne pripovedovanju 
in se ob njem giba glede na dogajanje v zgodbi. Pri 
gibanju je izviren, se sprehaja po prostoru in v 
gibanje vključuje izdelan dežnik (rekvizit).  

- Dejavnost je končana, ko svoje dežnike »postavijo 
v kot« in se grejo lahko prosto igrat.  
 

DEJAVNOSTI VZGOJITELJA - Otroke povabim v krog. Ponovno jih pozdravim in 
povem, da imam danes za njih pripravljeno novo 
pravljico. O čem bo govorila pravljica, bodo 
ugotovili, ko uganejo rešitev naslednje uganke.  

- Preberem uganko: »Okrogla strešica nam glavo 
varuje, kadar sneži in kadar dežuje.« Otroke bom 
spodbudila k ugibanju rešitev, pričakujem, da jim 
uganka ne bo pretežka in bojo hitro uganili pravo 
rešitev-dežnik. Če bo treba, lahko uganko večkrat 
preberem.  

- Nadaljujem z mislijo, da nas dežnik varuje tako 
pred dežjem kot pred snegom. Vprašam jih, ali 
poznajo kakšno pesem o dežju (npr. Drobne 
kapljice dežja tiho padajo na tla …, Zdaj na nosek, 
zdaj na glavo …, Na okno tok, tok …) in to pesem 
zapojemo. Enako ponovimo še s pesmico o snegu. 
Če bojo imeli veliko idej, lahko zapojemo več 
pesmi.  

- Uganko in pesmi bom povezala s pravljico in 
nadaljevala, da sem našla pravljico, v kateri ima 
deklica dežnik, vendar ga ne potrebuje ne v dežju, 
ne v snegu. Zastavim jim vprašanje, ali jih zanima, 
kdaj deklica uporablja dežnik?  

- Preberem pravljico E. Peroci: Moj dežnik je lahko 
balon. Med branjem spremljam odzive otrok, pazim 
na intonacijo glasu, dinamiko branja, jasno 
izgovarjavo, primerno se vživljam v literarno 
dogajanje in temu prilagodim branje. Pred branjem 
in po branju naredim kratek premor (faze 
interpretacije besedila).  

- Sledi pogovor o pravljici: otroke sprašujem o Jelki, 
kaj se ji je dogajalo, kakšen dežnik je imela, kam je 
potovala, kaj se ji je tam zgodilo, komu je prinesla 
klobuke, ali so bili sorodniki na koncu nanjo jezni … 
Z otroki se sproščeno pogovarjam o dogajanju v 
pravljici in jim zastavljam odprta vprašanja.  

- Ponovno preberem besedilo (če bodo otroci zmožni 
še enkrat prisluhniti pravljici; lahko jih vprašam, ali 
spremljam njihove odzive in se odločim).  
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- Dam navodilo, naj se usedejo k mizam, kjer imajo 
pripravljen material za ustvarjanje. Vsak bo na list 
narisal dežnik, ga pobarval in izrezal. Ko konča, 
pospravi za seboj, prinese dežnik »na zvezdo«, se 
usede in počaka, da končajo ostali.  

- Kot zadnja faza so nove naloge-gibalna zgodba 
Izlet v deželo Klobučarijo. Otrokom povem, da 
bomo sedaj tudi mi potovali v deželo Klobučarijo. 
Pričnem s pripovedovanjem zgodbe (katero lahko 
sproti prilagajam): »Z otroki se igraš na igrišču pred 
vrtcem.  Oni tekajo po travi gor in dol, se lovijo, 
skačejo, zabavajo … Ker si sam na robu igrišča in 
ker se ne želiš igrati z drugimi, imaš v rokah dežnik 
in tiho stojiš. Pomisliš: »Moj dežnik je lahko balon.« 
Naenkrat se dežnik začne odpirati, napihovati in te 
dvigovati visoko v zrak. Za trenutek zapreš oči, da 
ne vidiš, kako te dviga visoko v zrak. Odpreš jih 
šele ko si visoko nad vrtcem, vidiš Vrhniko in letiš 
čez Trojico, mimo slaščičarne Berzo. Nato te 
dvigne še višje in kmalu ne vidiš več jasno, kje si. 
Naenkrat pod tabo ni več hiš, ampak samo veliko 
pisanih pik. Spustiš se nazaj na tla in vidiš, da 
okrog tebe rastejo samo klobuki. Sprehodiš se in 
srečaš svoje prijatelje iz vrtca, vsi te poznajo in se 
želijo s teboj igrati. Tečete do gozda, kjer namesto 
dreves rastejo veliki klobuki. Zanima te, kakšni so 
notri, zato se splaziš v zelen klobuk. Notri je zelo 
temno, ni ti všeč. Odplaziš se ven iz njega in 
nadaljuješ pot po gozdu. Skačeš čez korenine, se 
kotališ po travniku, nato se z dežnikom dvigneš in 
skačeš iz klobuka na klobuk. Nato te dežnik dvige 
višje in počasi se vračaš na Vrhniko. Spet vidiš 
znan prizor, znane stavbe in znan vrtec. Pristaneš 
na robu igrišča, postaviš dežnik k steni vrtca in se 
odideš igrat s svojimi prijatelji.« Pripovedovanje 
prilagajam gibanju in reagiranju otrok. Če vidim, da 
je otrokom zabavno, dodajam zgodbo in jo sproti 
dopolnjujem, če jim motivacija začne padati, lahko 
zgodbo skrajšam. 

- Dejavnost končam tako, da otrokom povem, da se 
grejo lahko sedaj igrat, kar želijo.  
 

METODIČNI POSTOPEK  Z dejavnostjo bom pričela po zajtrku, ko bom otroke 
povabila v jutranji krog. Preberem jim uganko in jih 
spodbujam k ugibanju le te. Nato jo povežem z pesmimi in 
otroke spodbujam k petju otroških pesmi o dežju in snegu.  
Sledi interpretacija besedila po fazah (L. Marjanovič 
Umek):  

1. Premor pred branjem/branje besedila/premor po 
branju besedila.  

2. Pogovor o besedilu.  
3. Ponovno branje besedila.  
4. Nove naloge- gibalna zgodba.  

Otroci bodo najprej narisali dežnik na list papirja, ga 
pobarvali in izrezali. Nato sledijo pripovedovanju zgodbe in 
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se ob njej gibajo.  
Dejavnost zaključimo, ko končam s pripovedovanjem in 
otrokom povem, da se gredo lahko prosto igrat.  
 

 

VIRI IN LITERATURA 

Bahovec Dolar, E., Jontes, B., Kastelic, L., Vonta, T. (2011). Kurikulum za vrtce. 
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13.8 PRILOGA 8: JANČEK JEŽEK 

 

PRIPRAVA NA DEJAVNOST 

KANDIDATKA Urška Gutnik  

STAROST OTROK  4–6 let 

ŠTEVILO OTROK  20 otrok 

KRAJ NASTOPA Vrtec Vrhnika, enota Barjanček, Stara 
Vrhnika 1 

DATUM NASTOPA  

MENTOR Doc. dr. Tomaž Petek  

 

TEMA Janček ježek 
 

PODROČJA DEJAVNOSTI Jezik, družba, matematika.  
 

GLOBALNI CILJI Otrok doživlja in spoznava temeljna literarna 
dela za otroke (slovensko ljudsko pravljico). 
 

OPERATIVNI CILJI - Ob poslušanju in pripovedovanju 
pravljice Janček ježek razvija 
zmožnost domišljijske rabe jezika; 
spoznava moralno-etične dimenzije; 
se identificira s književno osebo ter 
doživlja književno dogajanje.  

- Otrok ima celo dejavnost možnosti, 
da razvija svoje sposobnosti in 
načine za vzpostavljanje, 
vzdrževanje in uživanje v prijateljskih 
odnosih z enim ali več otroki (kar 
vključuje reševanje problemov, 
pogajanje in dogovarjanje, 
razumevanje in sprejemanje stališč, 
vedenja in občutij drugih, menjavanje 
vlog, vljudnost v medsebojnem 
komuniciranju itn.). 

- Otrok prešteje pike na kocki, določi 
barvo in jo ustrezno uporabi pri 
družabni/didaktični igri (premakne 
figuro na določeno mesto).  
 

OBLIKE DELA  Skupna, skupinska.  
 

METODE DELA  Metoda pogovora, metoda pripovedovanja, 
metoda igre.  
 

SREDSTVA  Senzorna žoga »z bodicami«, pravljica 
Janček ježek (slovenska ljudska), družabne 
igre: Domine, spomin, didaktične igre: Mecki 
in družina, Zlato jabolko, Čustva.  
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DEJAVNOSTI OTROK - Otroci naredijo krog.  
- Prisluhnejo in sodelujejo pri začetnem pogovoru.  
- Se igrajo igro »Potujoča žoga«. Naloga otroka je, 

da sledi navodilom, kako naj žoga potuje in jo tako 
predaja naprej prijateljem. Žoga bo potovala na 
različnih ravneh: po rokah, za hrbtom, nad glavo, 
pod ritjo, čez noge, pred trebuhom …  

- Pove, na kaj najprej pomisli, ko prime to žogo, na 
kaj ga spominja.  

- Poišče si svoj prostor v igralnici, tako da vidi 
vzgojiteljico. Namesti se, kakor želi, če želi, si lahko 
vzame blazino. Prisluhne pripovedovanju pravljice. 

- Sodeluje v pogovoru o pravljici. Odgovarja na 
vprašanja, podaja svoje ideje, zamisli, dileme, 
sprašuje, ali mu kaj ni jasno … .  

- Ponovno prisluhni pripovedovanju zgodbe, tokrat 
ob ilustracijah.  

- Se poljubno, glede na interes, razdeli v skupine in 
se igra družabno oz. didaktično igro.  

- Za konec dejavnosti pospravi igralnico.  
 

DEJAVNOSTI VZGOJITELJA - Po kosilu se zberemo v krogu. Tistim otrokom, ki 
grejo počivat pripravim ležalnike, ostali počakajo v 
krogu.  

- V krog prinesem majhno senzorno žogo »z 
bodicami« in povem, da bo žoga potovala po krogu. 
Med potjo bo dobila različne naloge, kako mora 
potovati. Najprej jo pošljem po rokah, nato nad 
glavo, za hrbtom, pod ritjo, čez noge, pred 
trebuhom … Naloge prilagajam glede na interes 
otrok in poskušam spreminjati težavnost.  

- Otrokom zastavim vprašanje, kakšne dobijo 
asociacije, ko primejo žogo v roko. Žogo pošljem v 
po krogu in vsak pove, na kaj ga spominja.  

- Uvodno motivacijo končam z mislijo, da mene tudi 
spominja na ježa, saj sem za danes izbrala 
pravljico o Jančku ježu.  

- Pred pripovedovanjem naredim kratek premor. 
Pripovedujem pravljico. Sem umirjena, vendar 
dinamiko prilagajam dogajanju v pravljici, otroke 
gledam v oči, če je treba, imam pred seboj knjigo, 
da si lahko pomagam z besedilom. Na koncu 
naredim kratek premor. 

- V pogovoru med besedilom otroke povprašam po 
težjih frazah (npr. črv zavisti, jež nima prostora v 
hiši …), jim zastavim vprašanje o dogajanju, na 
kratko ponovimo vsebino pravljice … 

- Ponovim pripovedovanje pravljice, tokrat ob 
ilustracijah.  

- Po pripovedovanju naredim premor in nato povem, 
kaj bomo počeli dopoldne. Pokažem jim 
pripravljene igre po kotičkih, če je treba, za kakšno 
razložim pravila. Igre bojo družabne in didaktične.  

- Otroci se razporedijo po kotičkih glede na interes in 
če bo kje otrok preveč, bom posredovala, da se 
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bojo lahko enakomerno razporedili. Povem tudi, da 
se bomo menjali, tako da se bodo lahko vsi igrali 
povsod.  

- Med dejavnostjo opazujem otroke, če je potrebno 
dodatno razlagam navodila, se igram z otroki … 
Skrbela bom za prijetno vzdušje.  

- Menjave med dejavnostmi bojo potekale spontano, 
ko bo imel otrok dovolj si poišče drugo dejavnost, 
ker večinoma poznajo pravila, pričakujem, da bodo 
vedeli koliko se jih kje lahko igra.  

- Z dejavnostmi končamo, ko se vsi igrajo vse igre ali 
ko pade motivacija. Če bi bilo potrebno (npr. se ene 
igre ne bi igrali), lahko dejavnosti zamenjam z 
drugimi.  
 

METODIČNI POSTOPEK  Vsi skupaj naredimo krog in povem, da se bomo igrali igro 
»Potujoča žoga«. Naša naloga bo, da žogo pošiljamo po 
krogu naprej, glede na nalogo, ki jo bom zastavila. Te 
naloge bodo različne, npr. potuje nad glavami, pred 
trebuhom, pod ritjo … Dejavnost bo trajala primeren čas, 
toliko, da se otroci mali sprostijo, razgibajo …  
Uvodno motivacijo bom zaključila z vprašanjem, na kaj jih 
žoga spominja, ko jo primejo v roko. Ponovno jo bom 
poslala v krog in vsakega otroka spodbudila, da pove, na 
kaj ga žoga spominja. Pričakujem različne odgovore, med 
njimi tudi jež. Ta del končam z mislijo, da tudi mene 
spominja na ježa, saj sem za danes izbrala pravljico o 
ježku Jančku.  
Sledi pripovedovanje in poslušanje pravljice o Jančku 
ježku. Izvedla ga bom po fazah interpretacije besedila:  

1. Premor pred 
pripovedovanjem/pripovedovanje/premor po 
pripovedovanju pravljice.  

2. Pogovor o pravljici. V tem delu se bomo na kratko 
posvetili obnovi vsebine, se pogovorili o frazah, za 
katere predvidevam, da jih otroci ne razumejo (npr. 
črv zavisti, nima prostora v hiši …), pogovorili se 
bomo o osebah, katere so dobre in katere slabe, 
zakaj …  

3. Ponovno pripovedovanje pravljice.  
4. Nove naloge-igra po kotičkih, družabne in 

didaktične igre.  
V zadnji fazi bom otrokom pokazala didaktične in družabne 
igre, ki jih bom pripravila na mizah po kotičkih. Če bo treba, 
bom razložila pravila igre (pričakujem, da otroci poznajo 
igre, saj smo se jih že igrali). Med igro bom skrbela za 
sproščeno vzdušje, otroke spodbujala k sodelovanju, 
samostojnemu reševanju konfliktov …  
Z dejavnostmi končamo, ko se vsi zamenjamo med 
dejavnostmi ali ko pade motivacija za igro.  
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13.9 PRILOGA 9: GRDI RAČEK 

 

PRIPRAVA NA DEJAVNOST 

KANDIDATKA Urška Gutnik  

STAROST OTROK  4–6 let  

ŠTEVILO OTROK  20 otrok 

KRAJ NASTOPA Vrtec Vrhnika, enota Barjanček, Stara 
Vrhnika 1 

DATUM NASTOPA  

MENTOR Doc. dr. Tomaž Petek  

 

TEMA Grdi raček  
 

PODROČJA DEJAVNOSTI Jezik, narava, umetnost.  
 

GLOBALNI CILJI Doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za 
otroke.  
 

OPERATIVNI CILJI - Ob poslušanju in pripovedovanju pravljice Grdi 
raček otrok razvija zmožnost domišljijske rabe 
jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s 
književno osebo se identificira ter doživlja književno 
dogajanje.  

- Otrok odkriva in spoznava, kakšne so razlike med 
mladičem in odraslim labodom. Otrok tudi 
spoznava, da imajo živa bitja v domišljijskem svetu 
tudi lastnosti, ki jih v naravi nimajo.  

- Razvijanje prostorskih, vizualnih, slušnih in telesnih 
predstav ter predstav o labodih (Grdem račku).  
 

OBLIKE DELA  Skupna, individualna.  
 

METODE DELA  Metoda pogovora. 

SREDSTVA  Blazinice, zvočniki, računalnik, listi za risanje, svinčniki.  
Povezava na posnetek pravljice H. C. Andersen: Grdi 
raček: 
https://www.youtube.com/watch?v=3YUkAj2iIMU&t=268s 
 

 

DEJAVNOSTI OTROK - Otrok posluša navodila, vzame blazinico in si v 
igralnici poišče svoj kotiček za poslušanje pravljice.  

- Posluša pravljico o Grdem račku (H. C. Andersen), 
ki bo predvajana preko zvočnikov in računalnika (vir 
Youtube).  

- Po poslušanju sledijo kratke gibalne minutke: 
zamenjaj sedež (prostor). Otrok na znak zamenja 
prostor, torej gre na sosednjega.  

- Sledi pogovor o pravljici, otrok odgovarja na 
vprašanja, sprašuje, sodeluje, podaja svoje misli, 

https://www.youtube.com/watch?v=3YUkAj2iIMU&t=268s
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dileme, ideje …  
- Sledi ponovno poslušanje (če ne bo motivacija 

preveč padla).  
- Po poslušanju otroci pospravijo blazinice in se na 

kratko sestanejo v krogu, kjer bom razložila, kaj 
bomo danes počeli. Otroci sledijo, se dogovarjajo in 
podajajo svoje želje, ideje, kaj bi počeli in na takšen 
način dopolnjujejo dejavnosti.  

- Sledi iskanje informacij o labodih, kjer otrok 
sodeluje tako, da posluša, se dogovarja, sprašuje, 
kar ga zanima, si ustvarja svoje mnenje, podobo, 
opazuje fotografije na računalniku, kakšen je labod. 
Pozorni bomo tudi na podrobnosti. Samo iskanje 
informacij bomo podkrepili z našim zadnjim izletom 
na ribnike, kjer smo si labode ogledali v živo in jih 
krmili s pšenico. Delo bo potekalo v manjših 
skupinah po 4 do 5 otrok. Ostali se bodo igrali po 
kotičkih, kot smo se predhodno dogovorili.  

- Ko otrok »spozna« laboda, si ustvari sliko o njem, 
pozna nekaj osnovnih informacij o njem (kakšen je 
mladič, kakšen odrasel labod, kako se prehranjuje, 
kako vali jajca …), sledi risanje labodov s 
svinčnikom. Vsak otrok bo narisal svojega laboda 
(Grdega račka) na A5 list s svinčnikom.  

- Ko konča z risanjem, list vstavi v »Izletniški 
zabavnik« in se gre igrat. Z dejavnostjo bomo 
končali, ko bodo labode narisali vsi otroci.  
 

DEJAVNOSTI VZGOJITELJA - Pridobim pozornost otrok in jim povem, da bomo 
danes poslušali pravljico o Grdem račku. Povem 
tudi, da naj si zato vsak vzame blazinico in si 
poišče udoben prostor. Namestijo naj se, kakor 
želijo, pomembno je samo, da jim bo udobno.  

- Jaz medtem preverim, ali vse deluje. Ko so otroci 
pripravljeni, povem, da bomo poslušali pravljico H. 
C. Andersena: Grdi raček. Tokrat je ne bom brala 
ali pripovedovala, ampak jo bomo poslušali preko 
računalnika. Naredim kratek premor in začnem 
predvajati pravljico.  

- Med predvajanjem se usedem in jo poslušam tudi 
jaz (dajem otrokom zgled) ter skrbim, da je v 
igralnici mirno vzdušje.  

- Po poslušanju naredim kratek premor s tišino, nato 
nepričakovano rečem: »Zamenjaj sedeže oz. 
prostor!« To nekajkrat ponovim (gibalne minutke za 
popestritev dogajanja).  

- Sledi pogovor o pravljici. Otroke bom spraševala, 
kakšen je bil raček, kako se je počutil, kaj so počeli 
z njim, ali je bil to v resnici raček, kako se je počutil, 
ko je odrastel, kako so nanj gledali drugi … 
Pogovor navežem tudi na našo izkušnjo, saj smo 
teden dni nazaj obiskali ribnike, v katerih smo si 
ogledali labode in jih hranili.  

- Sledi ponovno poslušanje pravljice. Ker nisem 
prepričana, da jo bodo otroci zmožni ponovno 
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poslušati, se bom sproti odločila, ali bom izvedla 
ponovno poslušanje takoj ali potem kasneje, po 
kosilu.  

- Sledi pridobivanje informacij o labodih. Ker ne 
bomo mogli vsi naenkrat gledati, brati, se 
pogovarjati … se bomo skupaj dogovorili, da bomo 
delali v skupinah. Ena skupina bo z menoj gledala 
in iskala informacije na internetu, ostali se bodo 
prosto igrali. Dogovorim se z njimi, kaj bi počeli.  

- Prvo skupino pokličem k mizi in skupaj iščemo 
informacije. Moja naloga bo, da bom brala podatke, 
se pogovarjala z otroki, jim zastavljala vprašanja … 
Otroke bom skušala čim bolj vključiti in na takšen 
način spoznati njihove predstave o labodih. Ko 
bodo pridobili nekaj osnovnih informacij (o mladičih, 
odraslih labodih, njihovemu prehranjevanju, valitvi 
jajc, naravnemu okolju), jim bom povedala, da bodo 
odšli v ustvarjalni kotiček, kjer bo vsak narisal 
laboda s svinčnikom.  

- Razdelili bomo liste, svinčnike in otrokom ponovno 
povem, da naj narišejo laboda. Pomagajo s tem, 
kar so slišali v pravljici, kar smo prebrali, si ogledali 
in kar so doživeli na sprehodu.  

- To ponavljam z vsemi skupinami. Ko vsi končajo, 
poskrbim, da pospravimo igralnico in nadaljujemo z 
ostalimi aktivnostmi.  
 

METODIČNI POSTOPEK  Za uvodno motivacijo otroke pokličem k sebi in jim povem, 
da bomo danes poslušali pravljico o Grdem račku. Nato si 
bomo razdelili blazine, otroci si poiščejo udoben prostor in 
se namestijo za poslušanje pravljice.  
Sledi poslušanje po fazah interpretacije besedila:  

1. Premor pred poslušanjem/poslušanje/premor po 
poslušanju.  
Preverim računalnik in zvočnike ter otrokom 
predvajam pravljico preko Youtuba.  

2. Pogovor o besedilu.  
Se pogovarjamo, zastavljamo vprašanja, dajemo 
ideje, zamisli, otroci sodelujejo in skupaj na nek 
način obnovimo vsebino pravljice.  

3. Ponovno poslušanje.  
Izvedem samo, če bodo imeli otroci še dovolj 
pozornosti. Ker predvidevam, da to ne bo izvedljivo, 
saj je posnetek dolg 20 minut, bom ponovno 
poslušanje izvedla v času počitka. 

4. Nove naloge.  
Otroci skupaj z mano pridobijo nove informacije o labodih, 
jih povezujejo z izkušnjo in na koncu narišejo vsak svojega 
laboda, katerega vstavijo v »Izletniški zabavnik«. 
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