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POVZETEK 

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega. 

 

V teoretičnem delu sem se najprej osredinila na jezikovni razvoj, začetno opismenjevanje in 

razvoj sprejemanja besedila. Nadaljevala sem s postopkom pripovedovanja v vrtcu in na kratko 

opisala metodo branja v nadaljevanju. Nazadnje sem opisala še, zakaj je pomembno družinsko 

branje in na kaj morajo biti starši pozorni pri tem. Nekaj besed sem namenila tudi slovenskemu 

pisatelju Kajetanu Koviču, saj sem pri svojem projektu uporabila njegovo delo z naslovom Moj 

prijatelj Piki Jakob. 

 

V empiričnem delu sem na osnovi projekta predstavila razumevanje osnovnih literarnih pojmov 

pri predšolskih otrocih. S pomočjo ček liste sem preverila njihovo razumevanje osnovnih 

literarnih pojmov pred izvedenim projektom in po njem. Med projektom sem spremljala njihove 

spontane pogovore, ki so se navezovali na branje pravljice Moj prijatelj Piki Jakob, in 

ocenjevala njihovo motivacijo za poslušanje pravljice in sodelovanje pri nadaljnjih dejavnostih. 
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metoda branja v nadaljevanju, družinsko branje, osnovni literarni pojmi.   



ABSTRACT 

 

This paper is composed of two parts: the theoretical and the empirical part.  

 

In the theoretical part, I first focused on language development, initial literacy and receiving 

text development. I continued with the process of narration in kindergarten and briefly 

described the method of reading chapter books. In the final part, I described why family reading 

is so important and what parents need to pay attention to. I also wrote a few words about the 

Slovenian writer Kajetan Kovič as his work titled My Friend Piki Jakob was used in my project.  

 

In the empirical part, I presented how preschool children understand basic literary concepts. By 

using a checklist, I checked their understanding of basic literary concepts before and after the 

project. During the project, I followed their spontaneous conversations connected to reading 

the fairy tale My Friend Piki Jakob; moreover, I evaluated their motivation to listen to the fairy 

tale and their participation in further activities.  
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UVOD 

 

Ko si vzamemo čas zase in si zaželimo branja, ni težko priti do čtiva; lahko gremo v najbližjo 

knjižnico, v knjigarno ali pa si knjigo prenesemo kar na svoj računalnik. Izbira umetnostnih 

besedil je velika in za vsakogar se najde nekaj, kar ga zanima. Velika izbira knjig je tudi za 

otroke, pri izbiranju pa moramo upoštevati številne kriterije, med njimi tudi kakovost besedila 

in otrokov interes. 

 

»Vsakič, ko se srečajo pravljica, otrok in vzgojiteljica, je to srečanje enkratno in neponovljivo 

doživetje« (Kordigel in Jamnik, 1999: 10). Ob poslušanju pravljic se otrok sprosti, zabava, 

spoznava svet in razvija svoje jezikovne zmožnosti. Ker je primanjkljaje jezikovnih zmožnosti 

težko nadoknaditi, je pomembno, da zanje poskrbimo že v predšolskem obdobju in otrokom 

začnemo brati že pred vstopom v šolo, jih spoznamo z umetnostnimi, kot tudi z neumetnostnimi 

besedili, jim približamo branje na pozitiven način in jim pokažemo, da tudi mi uživamo v branju 

(skupaj z otroki ali pa sami). S skupnim branjem otroku omogočamo, da ob poslušanju in 

pogovoru pridobiva jezikovne izkušnje, ko beremo sami, pa otroku dajemo zgled in motivacijo 

za prebiranje knjig ter (kasnejše) samostojno branje. 

 

Ker na vrtčevskih policah opažam malo knjig, primernih za branje po metodi branja v 

nadaljevanju, sem se v diplomskem delu osredinila na branje v predšolskem obdobju doma in 

v vrtcu ter na metodo branja v nadaljevanju. Za omenjeno metodo je značilno, da pravljico 

beremo daljše časovno obdobje, branje pa mora potekati redno. Branje ima samo po sebi mnogo 

pozitivnih učinkov tako na otroke kot na odrasle, metoda branja v nadaljevanju pa otroku 

omogoča dolgoročno motivacijo, saj se v pričakovanju nadaljevanja sam motivira za 

poslušanje, o vsebini se pogovarja z vrstniki ali odraslimi in ugiba, kakšno bo nadaljevanje. 

 

V empiričnem delu sem na podlagi pravljice Moj prijatelj Piki Jakob pisatelja Kajetana Koviča 

izvajala projekt po metodi branja v nadaljevanju. Zanimala me je motivacija otrok za poslušanje 

pravljice in njihovi pogovori o vsebini prebrane pravljice. Med projektom sem s pomočjo 

pravljice otrokom predstavila tudi nekaj osnovnih literarnih pojmov in ugotavljala njihovo 

razumevanje le-teh. 
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TEORETIČNI DEL 

 

1. Jezik in kurikulum 

 

Jezikovna vzgoja mora biti prisotna že v otrokovih zgodnjih letih, glede na značilnosti 

govornega razvoja. Na to opozarjata tudi Kurikulum za vrtce in Priročnik h Kurikulu za vrtce, 

ki v področja dejavnosti vključujeta tudi področje jezika. Zavedati se moramo, da je predšolsko 

obdobje najpomembnejše za razvoj jezika, ta pa je vpleten v vsa področja dejavnosti 

(Kurikulum, 1999). Kot vzgojitelji močno vplivamo na otrokov govorni razvoj, zato je 

pomembno, da se zavedamo širokega pomena jezikovne vzgoje, kamor sodita tudi 

predopismenjevanje in književna vzgoja (Kranjc in Saksida, 2001). 

 

2. Razvoj bralne pismenosti 

 

Štiri temeljne sporazumevalne dejavnosti so poslušanje, govorjenje, branje in pisanje, njihov 

cilj pa je usposobiti človeka za učinkovito komuniciranje z okoljem. Bralno pismen je torej 

človek, ki bere tekoče, prebrano razume, prebrane informacije pa je sposoben uporabiti. Da bi 

vzgojili pismenega človeka, je treba upoštevati več vidikov pismenosti, in sicer kognitivni 

vidik, jezikovni vidik, sociokulturni vidik, razvojni vidik in izobraževalni vidik. »V sredini 

konstrukta pismenosti je kognitivni vidik, ki odloča o tem, kako bo posameznik raziskal, odkril 

in konstruiral pomen iz besedila« (Pečjak, 2012: 18). Sledi jezikovni vidik, ki vsebuje več 

sistemov, ti pa nam omogočajo komunikacijo. Ker je jezik socialno dejanje in ga uporabljamo 

v socialnem kontekstu, ga določajo tudi socialne značilnosti. Nazadnje pa je tu še razvojni vidik, 

ki kaže na posameznikove zmožnosti oz. razvoj pismenosti, ki poteka skozi celo življenje 

(Pečjak, 2012). 

V predšolskem obdobju se otrok že srečuje oz. se uči poslušanja in govorjenja, nekateri pa tudi 

branja in pisanja. Z branjem literature v predšolskem obdobju otrok deloma že usvaja tri delne 

cilje bralne pismenosti, in sicer: 

 razvija pozitivno stališče do branja (otrok pri skupnem branju spoznava, zakaj je branje 

pomembno, ugotavlja, da z branjem pridobiva informacije, ki jih potrebuje za življenje 

oz. jih želi izvedeti, in ugotavlja, da ob skupnem branju doživlja prijetne občutke); 
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 uči se razumevati procese branja (otrok pri skupnem branju sledi, opazuje in spoznava, 

kako poteka branje: brati začnemo na začetku, beremo od leve proti desni in od zgoraj 

navzdol, spoznava črke, prepoznava odnos med črko in glasom itd.); 

 uči se razumevati vsebino besedila (pri skupnem branju je pomembno, da vzgojiteljica 

spremlja otrokove odzive oz. dogajanje in se z otroki pogovori o prebrani vsebini, da se 

prepriča, ali so otroci besedilo razumeli, in se o njem skupaj pogovorijo). 

Za razvoj teh ciljev in učinkovito učenje je v času šolanja potrebna uporaba kognitivnih in 

metakognitivnih strategij (predbralne strategije, strategije med branjem, strategije po branju in 

študijske strategije). Prve tri strategije se uporabljajo že v predšolskem obdobju, če upoštevamo 

dejavnosti pred branjem, uvodno motivacijo, spremljanje razumevanja literature med branjem, 

pogovor po branju in dejavnosti, ki potekajo po branju in otroku omogočajo podoživljanje 

prebranega (Pečjak, Gradišar, 2015). 

 

3. Razvijanje jezikovnih zmožnosti v vrtcu 

 

Razvoj jezikovnih zmožnosti se začne takoj po rojstvu, zato je za razvoj govora in 

komunikacijskih spretnosti treba poskrbeti že v predšolskem obdobju, saj je kasneje zelo težko 

nadoknaditi primanjkljaje; jezikovne izkušnje, ki jih otrok dobi v predšolskem obdobju, pa 

bistveno olajšajo in pospešijo proces opismenjevanja. Eden od nepogrešljivih kotičkov v vrtcu 

je zato tudi bralni kotiček, kjer imajo otroci na voljo knjige, revije, stole, mizo, liste in pisala. 

Bralni kotiček naj vsebuje tudi otroške izdelke (izdelane knjige, slikanice ipd.), lutke in knjige, 

ki jih otroci prinesejo od doma. Sprva se otroci s knjigami le igrajo in jih uporabljajo za 

posnemanje odraslih, s skupnim branjem pa dosežemo, da se otrok uči jezika, pospešujemo 

njegov razvoj besednega zaklada, vpliva pa tudi na razvoj predbralnih in predpisalnih 

spretnosti. Z branjem in odkrivanjem tiska otrok pridobiva izkušnje z različnimi vrstami knjig 

in se uči uporabljati knjigo kot vir informacij. Pomembno je, da poleg glasnega branja otrokom 

vključujemo tudi druge dejavnosti, kot so otrokovo spontano branje in pripovedovanje, ter 

nadaljnje dejavnosti, povezane z vsebino, ki zajemajo še druga področja kurikula. Ob glasnem 

branju odraslih otrok doživlja ugodje, veselje in zabavo, omogoča pa mu tudi literarnoestetsko 

doživljanje. Poleg branja knjig v prvem starostnem obdobju vključujemo tudi seznanjanje z 

drugimi vrstami in funkcijami tiska (napisi v okolici, na televiziji ipd.), preko katerega otrok že 

začne spoznavati vlogo pisnega jezika. Z gibalnimi dejavnostmi, kot so potiskanje, pretikanje, 

zlaganje, pobiranje, risanje ipd., otrok razvija fino motoriko in koordinacijo, obenem pa tudi 
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predpisalne spretnosti. Za razvoj predbralnih spretnosti pa so ključne gibalno-govorne igre 

(bibarije, izštevanke, uganke ipd.) in igre poslušanja. V drugem starostnem obdobju otrok vse 

bolj sodeluje v simbolnih igrah in igrah vlog, ki jih naj spodbujajo tudi odrasli, tako da bodo v 

igro vključene različne vrste tiska, ki jih otrok lahko povezuje z izkušnjo ali uporabo v realnem 

življenju. Vzgojitelj naj ustvarja in izkorišča okoliščine, ki ponujajo dejavnosti, pri katerih otrok 

spoznava in oblikuje različne vrste besedil (čestitka, zahvala, vabilo ipd.), in ga pri tem 

spodbuja k samostojnemu iskanju načinov ter rešitev. Načrtovati pa je treba tudi dejavnosti, ki 

vključujejo didaktične in družabne igre, preko katerih otrok bogati besedni zaklad (obnavljanje 

in izmišljanje zgodb), razvija grafično in fonološko zavedanje (poslušanje, iskanje razlik in 

podobnosti, zaznavanje znakov, simbolov in vzorcev), razvija grafomotoriko (prstne in ročne 

spretnosti) ter sposobnosti zaznavanja prostora in orientacije v njem (gibalne in rajalne igre). Z 

dejavnostmi, pri katerih razvija predbralne in predpisalne spretnosti, otrok izgovorjeno besedo 

primerja z njenimi glasovnimi komponentami in s tem razvija fonološko zavedanje, ki mu 

kasneje omogoča razumeti, da izgovorjeno besedo lahko zapiše in ponovno prebere, začenja 

spoznavati abecedo, posledično pa želi in poskuša besede zapisovati tudi sam (Grginič, 2005). 

 

4. Notranji dejavniki začetnega opismenjevanja 

 

Med notranje dejavnike začetnega opismenjevanja spadajo čustveno-motivacijski dejavniki, ki 

vplivajo na otrokovo učno samopodobo, zato je pomembno, da otrok razvije pozitiven odnos 

do učenja in zaupanje vase. V predšolskem obdobju je torej pomembno, da je opismenjevanje 

vznemirljivo in smiselno in da je na voljo kotiček s primernimi sredstvi, ki krepijo 

opismenjevanje. Med notranje dejavnike spadajo še kognitivni dejavniki, ki so pomembni, ker 

se otrok že pred vstopom v šolo uči govoriti, pisati in se srečuje s tiskom spontano ob 

vsakodnevnih dejavnostih. Prav zato je predšolsko obdobje tako pomembno za razvoj 

opismenjevanja, kot tudi izkušnje, ki jih otrok pridobiva v tem obdobju, zlasti pa so pomembne 

skupne dejavnosti otrok in odraslih. Da bi se otrok lahko naučil branja in pisanja, mora razviti 

sposobnosti zaznavanja, ki se najintenzivneje razvijajo v predšolskem obdobju, če pridobiva 

dovolj izkušenj za učenje. Otrok sprva vidno zaznava le celoto in v celoti ne vidi posameznih 

delov, kasneje pa z razvijanjem pozornosti in natančnosti začne zaznavati vse več podrobnosti. 

Največ težav imajo otroci s pomanjkanjem pozornosti, ki se pokažejo v času formalnega šolanja 

in v času dozorevanja. Slušno zaznavanje, ki se razvije kasneje kot vidno zaznavanje, je nujno 

potrebno za branje, razvoj pa poteka od zaznavanja večjih delov (rime, zlogi) k zaznavanju 
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manjših delov (glasovi). Kot kažejo številne raziskave, razvijanje glasovnega zavedanja v 

predšolskem obdobju močno vpliva na uspešnost kasnejšega učenja branja in črkovanja, zlasti 

če razvijanje glasovnega zavedanja poteka ob hkratnem poučevanju črk. Poleg sposobnosti 

zaznavanja (vidnega in slušnega) mora otrok za učenje branja in pisanja razviti tudi sposobnost 

razumevanja. To krepimo s skupnim branjem knjig, z razmišljanjem in pogovorom o 

prebranem, ob tem pa smo pozorni, da otrok razume besedilo, kar mu omogoča zapomnitev 

pomena besedila in lastno razlago (Grginič, 2005). Da se lahko zaveda glasov, zlogov in besed, 

mora otrok razmišljati tudi o jeziku, to pa ga počasi vodi do razumevanja, da besedilo 

predstavlja zapisane besede, ki so vidni dražljaj, za (glasno) branje teh besed pa uporabljamo 

ustni govor, ki je slušni dražljaj. Razumevanje tega, kako izgovorjeno pretvorimo v zapisano in 

obratno, je za otroka težka naloga, saj sprva besedo razume kot predmet in ji pripisuje lastnosti 

predmeta (meni, da je beseda vlak daljša kot beseda lokomotiva, ker je vlak kot predmet daljši 

od lokomotive). Otrok zato potrebuje veliko izkušenj, da besede ne primerja s predmetom 

samim, temveč z zvočnim dražljajem, kar pa lažje usvojijo dvojezični otroci, saj za isti predmet 

uporabljajo dve različni besedi (Knaflič, 2009). Da lahko otrok razvije opisane sposobnosti, 

potrebuje spodbudno oz. jezikovno stimulativno okolje, ki mu omogoča boljše sposobnosti 

razlikovanja med književnim in pogovornim jezikom, boljši posluh za foneme in večji besedni 

zaklad. To mu pri vstopu v šolo daje prednost in olajša učenje, opismenjevanje in branje 

(Kordigel, 2001). 

 

5. Zunanji dejavniki začetnega opismenjevanja 

 

Med zunanje dejavnike začetnega opismenjevanja spadajo socialni dejavniki, ki močno 

vplivajo na pismenost, mednje pa sodijo stiki z vrstniki in izkušnje, ki jih otrok dobiva v 

domačem okolju. Bolj ko je domače učenje pismenosti podobno šolskim značilnostim 

opismenjevanja, uspešnejši je razvoj otrokove pismenosti. Pomembno je branje staršev 

otrokom, skupno dogovarjanje, utemeljevanje in argumentiranje in ne le določanje zahtev brez 

utemeljevanja (Grginič, 2005). V nasprotnem primeru, ko se starši ne ukvarjajo z otrokom, mu 

ne berejo, uporabljajo nerazviti kod sporazumevanja (kratke, slovnično preproste povedi in 

ukazi, ponavljajoča raba veznikov, omejena raba odvisnikov itd.) in mu ne nudijo spodbudnega 

okolja, govorimo o jezikovno nestimulativnem okolju (Kordigel, 2001). Poleg socialnih 

dejavnikov pa na opismenjevanje vplivajo še sociološko-kulturološki dejavniki. Ti vplivajo 

predvsem z vidika povezanosti učenja pismenosti v šoli in doma, saj otrok doma pridobiva 
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določeno predznanje, na katerem pa ne more graditi, če so strategije učenja v šoli nasprotujoče 

in ne upoštevajo otrokovega predznanja. To vodi v neenake možnosti, ki vplivajo tudi na 

kasnejše otrokovo življenje (Grginič, 2005). 

 

6. Sprejemanje besedila 

 

Otrokov recepcijski razvoj je neločljivo povezan z njegovim kognitivnim, jezikovnim, 

čustvenim in moralnim razvojem. V senzomotoričnem obdobju, ki traja do konca prvega leta 

starosti, in obdobju praktične inteligence, ki traja do drugega ali tretjega leta, je otrok močno 

omejen pri zaznavanju recepcije literature, saj še ne razume sistema jezikovnih znakov, 

mladinska literatura pa je vendarle besedna umetnost. V tem obdobju otrok zaznava predvsem 

zvok (besede, rime, melodijo) in čustva. Ob petih ali govorjenih ritmičnih besedilih, ki jih lahko 

povezujemo z gibalnimi igrami, otrok razvija svoje prve recepcijske zmožnosti. Te se najprej 

povezujejo z občutkom varnosti, ki ga otrok pridobiva s fizičnimi impulzi, ko ga ob prepevanju 

pestujemo, božamo ipd. 

Sledi obdobje intuitivne inteligence, ki traja do sedmega ali osmega leta, v katerem otrok začne 

poleg čustvenih in zvočnih delov književnosti zaznavati tudi vsebinski del, saj v tej starosti že 

razume besede. Sprva jih sicer razume le kot imena za stvari (npr. z besedo mama poimenuje 

le svojo mamo in ne razume, da z besedo mama poimenujemo tudi mame drugih otrok), po 

tretjem letu pa že razume, da so besede znaki, s katerimi poimenujemo več reči, ki imajo vsaj 

eno skupno lastnost. 

V obdobju intuitivne inteligence otrok najprej pride v obdobje egocentričnosti; takrat v besedilu 

zaznava le dele, ki jih prepozna kot »svoje«. Procesa identifikacije v tem obdobju še ne doživlja 

v smislu poglabljanja literarnoestetskega doživetja, temveč mu pomaga povedati in razumeti 

nekaj o njem samem. Otroci v egocentričnem obdobju so zelo zainteresirani za literarna dela, v 

katerih nastopajo negativne osebe, saj jim omogočajo, da preko teh oseb doživijo agresije, ki 

se nabirajo v njih. Omogočajo jim tudi, da prepovedi za neka početja in obnašanja ne potiskajo 

v podzavest, temveč jih prenesejo na književne osebe, ki počnejo prepovedano. 

Egocentričnemu obdobju sledi naivno pravljično obdobje, za katerega je značilno, da otrok 

verjame v pravljično dogajanje in še ne pozna meje med pravljico in realnim svetom. To 

obdobje naj bi trajalo nekje do sedmega leta (ne pri vseh otrocih) oz. do doseženega pravljično 

kritičnega obdobja, ko otrok razume, da je prebrana zgodba »samo pravljica«. V začetni fazi 

naivno pravljičnega obdobja otrok opaža le tiste književne osebe, ki so podobne njemu, kasneje 
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pa opaža in doživlja tudi druge književne vloge, kot so živali in predmeti. Ker otrok težko 

zaznava karakter književnih oseb, zaznava predvsem književne osebe, ki so le dobre ali le slabe, 

v pravljici pa morajo nastopiti oboji, da otrok lahko primerja dobro in slabo osebo. Ko otrok že 

zaznava književne osebe in išče podobnosti med temi osebami in sabo, se lahko identificira s 

književno osebo, ki ima podobne lastnosti kot on sam. Za identifikacijo si izbere dobro 

književno osebo, ki si jo predstavlja v svoji podobi. Kadar si za identifikacijo izbere književno 

osebo drugega spola, si namesto sebe predstavlja nekoga, ki ga pozna in je enakega spola kot 

književna oseba. Pri identifikaciji s fikcijskimi književnimi osebami si otrok za oblikovanje 

predstave še vedno lahko predstavlja sebe, vendar v mislih pomanjša oz. poveča dele sebe, doda 

določene lastnosti fikcijskega bitja ipd. Književno dogajanje opazuje enako kot v 

egocentričnem obdobju, le s svoje perspektive, saj še ne razume, da bi si lahko kdo drug stvari 

predstavljal drugače. Otrok že zaznava močna čustva književnih oseb, ker pa v tem obdobju še 

ni sposoben refleksije o lastnih in tujih čustvih, je pomembno, da pridejo do izraza (npr. deklica 

je jokala). Zelo intenzivno zaznava tudi podrobnosti, ki mu omogočajo zelo živo predstavo 

dogajalnega prostora. Več težav pa ima otrok v tem obdobju pri zaznavanju književnega časa 

in dogajanja. Dogodki morajo potekati po zaporedju, da jim lahko sledi, časovni preskoki pa 

morajo biti redki, da jih otrok lahko predela. Vzročno-posledičnih povezav praviloma še ne 

zaznava, o tem, kar se je zgodilo prej in kaj bi se lahko zgodilo, pa razmišlja le kratek čas, da 

lahko sledi glavni književni osebi. 

Pravljično naivnemu obdobju sledita še obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij (ki 

traja od sedmega do dvanajstega leta, ko je otrok že dovolj zrel, da sledi bolj zapletenim 

zgodbam, ki se dogajajo na različnih krajih, ponotranja prejšnje dogodke za dlje časa in dojema 

tudi kompleksnejše značaje, ki imajo več lastnosti in niso več samo dobri oz. samo slabi) in 

obdobje abstraktne inteligence (ki se začne po dvanajstem letu) (Kordigel, 2008). 

 

7. Napoved branja, branje in nadaljnje dejavnosti 

 

Metka Kordigel in Tilka Jamnik (1999) poudarjata, da je s književno vzgojo pomembno začeti 

že v vrtcu, saj s književnostjo otrok spoznava svet, pomaga mu najti svoje mesto v njem in mu 

omogoča, da ohranja tiste značilne lastnosti otroštva, ki mu pomagajo, da odraste v humanega 

človeka. Metka Kordigel (2008) pa podrobneje opiše, kaj je treba upoštevati, ko se odločimo 

za branje v vrtcu. Najprej poudari, naj pred začetkom branja napovemo otrokom, kaj bodo 

poslušali, s čimer poskrbimo tudi za dodatno motivacijo in vzbujamo radovednost otrok. Tudi 
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če si ne bodo zapomnili, je dobro, da jih navajamo na red stvari v literarni zgodovini, zato je 

prav, da že v predšolskem obdobju otrokom napovemo avtorja besedila, naslov in besedilo. 

Seveda je treba avtorja ozavestiti tako, da ga povežemo z besedilom na način, ki bo otroku 

zanimiv in dojemljiv (npr.: »Ali veste, da je avtor Kajetan Kovič kupil Pikija Jakoba in ugotovil, 

da ni le navaden medved, temveč medved, ki zna veliko stvari? Da bi ga lahko spoznali tudi 

mi, pa nam je avtor opisal njegove dogodivščine s Pikijem v knjigi Moj prijatelj Piki Jakob.«). 

Z najavo avtorja otroku omogočamo, da se nauči razlikovati avtorja in pripovedovalca 

literarnega besedila, kar je ob literarnoestetsko spodbudnem okolju mogoče že pred vstopom v 

šolo (Kordigel, 2008). Napoved besedila je lahko del uvodne motivacije, ki je ključna za 

pridobivanje otrokove pozornosti in usmerjanje le-te na doživljanje literarnega besedila 

(Grginič, 2005). Motivacije, kot jih opisuje Metka Kordigel (2008), so: jezikovne (domišljijske 

ali izkušenjske), nejezikovne (likovne, glasbene oz. zvokovne in gibalne) in kombinirane (igre 

vlog). Da bi bila motivacija uspešna, moramo upoštevati dva kriterija: »kriterij primernosti 

motivacije za izbrano literarno besedilo in kriterij upoštevanja otrok, njihovih interesov, 

njihovih predhodnih realnih in literarnih izkušenj, usvojene stopnje recepcijske zmožnosti« 

(Kordigel, 2008: 176). 

Uvodni motivaciji oz. napovedi branja sledi branje in otrokovo doživljanje literarnega dela. Za 

skupno branje ni treba posebej pripravljati prostora, pomembno je le, da je otrokom med 

poslušanjem udobno in so med seboj prostorsko povezani. Za kakšne posebne priložnosti pa 

lahko branje popestrimo še s posebno ureditvijo prostora (tema pravljice v ozadju, lučke, 

svečke, mirna glasba ipd.). Glede na vrsto besedila se odločimo, ali bomo pravljico 

pripovedovali ali brali. Priporočljivo je, da pri avtorskih pravljicah uporabljamo interpretativno 

branje, saj navadno vsebujejo slikovite in poetične opise narave ter bogato besedišče, medtem 

ko ljudske pravljice vsebujejo zgoščeno dogajanje in pripovedni ton, zato jih lahko 

pripovedujemo. Branju oz. pripovedovanju sledi čustveni odmor, namenjen otrokovemu 

urejanju vtisov, zatem pa sledi izražanje doživetij, ki ga vzgojiteljica spodbuja s pomočjo 

vprašanj. Poleg pogovora omogočimo otroku izražanje doživetij še na druge načine (z 

gibanjem, z lutko, ob glasbi itd.). 

Branju in pogovoru pa sledijo še nadaljnje dejavnosti, ki otroku omogočajo poglabljanje 

literarnega doživetja. V prvem starostnem obdobju so nadaljnje dejavnosti največkrat povezane 

z glasbenim, gibalnim in likovnim izražanjem, v drugem starostnem obdobju pa so to največkrat 

simbolne igre, ki so lahko načrtovane ali pa se pojavijo spontano. Otrok mora imeti zanje dovolj 

prostora in potrebne rekvizite. Zelo priljubljene so dramske igre in igre z lutkami, pri katerih se 

otrok preobleče in vživi v vloge iz pravljic oz. izdela lutke pravljičnih junakov, sam lahko 
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»napiše« scenarij in izdela sceno ter ostale rekvizite. Za lutkovne uprizoritve so najprimernejše 

tiste pravljice, ki vsebujejo ponavljajoče odgovore, za dramske uprizoritve pa tiste, ki jih je 

otrok že večkrat slišal. Dogodke, pravljične junake in predmete lahko otrok izrazi tudi 

nejezikovno in pri tem razvija izrazne spretnosti. To omogočajo gibalne igre, kot je npr. 

pantomima, pri kateri drugi otroci ugibajo, kaj otrok kaže, in sprostilne igre, pri katerih se otrok 

giba ob petju, igranju na inštrument ali ob pripovedi. Zelo pogoste so še domišljijske igre in 

igre s pravili, pri katerih lahko vzgojitelj priredi pravila oz. vsebino prebrani pravljici. Ne 

pozabimo pa na dejavnosti, pri katerih otrok izdela svojo knjigo oz. slikanico, ki je lahko 

nadaljevanje katere od prebranih pravljic ali pa zgodba zase (Grginič, 2005). 

 

8. Metoda branja v nadaljevanju 

 

Z metodo branja v nadaljevanju dosegamo dolgoročno motivacijo za branje in ustvarjamo 

literarnoestetsko spodbudno okolje. Ker otrokom beremo dlje časa, jim omogočimo boljše 

spoznavanje književnih oseb in identifikacijo z njimi, pa tudi lažje razumevanje dogajalnega 

prostora in časa, ki sta v predšolskem obdobju težje razumljiva. 

Branje v nadaljevanju naj vedno poteka daljše časovno obdobje in v rednih presledkih. Vsak 

dan npr. preberemo eno ali dve poglavji, pri čemer je zelo pomembno, da se držimo terminov 

branja, ki smo jih določili, in da so ti čimbolj redni. Ker otrok ve, da sledi nadaljevanje, mu to 

omogoča, da se v pričakovanju nadaljevanja pravljice sam motivira za poslušanje. Če otrok ve, 

kdaj bo sledilo branje nadaljevanja pravljice, se bo z vrstniki lahko pogovarjal o tem, analiziral, 

izmenjaval mnenja in ugotavljal, kaj se bo zgodilo v pravljici (Kordigel, Saksida, 2001). 

 

9. Pomembnost družinskega branja 

 

Razvoj pismenosti je povezan tudi s socialnim okoljem, zato imajo velik vpliv nanj število knjig 

in otroških knjig doma, vključevanje staršev v simbolno igro in skupno oz. družinsko branje; 

vse to močno vpliva na otrokov jezikovni razvoj. Prav branje in pripovedovanje različne 

literature pa sta najpomembnejša dejavnika za razvoj pismenosti (Marjanovič Umek, Fekonja, 

2019). Če starši z otrokom veliko berejo, otrok začne zaznavati recepcijsko situacijo in jo loči 

od pragmatične komunikacije ter prepoznava značilnosti literarnih besedil. Ker je pri otroku 

treba razvijati tudi domišljijske sposobnosti, saj se domišljija ne pojavi sama od sebe kot npr. 

sluh, je pomembno, da namesto risank (pri teh otrok namreč ne uporablja svoje domišljije, 
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ampak le spremlja neko dogajanje) otroku beremo pravljice, pri katerih si v mislih slika zgodbo 

in si predstavlja slišano. Več ko starši berejo z otrokom, bolj razvita bo otrokova domišljija in 

večja bo njegova zaloga domišljijskočutnih predstav (Kordigel, Saksida, 2001). Zato moramo 

biti pozorni na raznolikost pri izbiri knjig, da otroci spoznavajo različne vrste in žanre literature, 

kot so slikanice, lutkovne predstave, poezija, vsebine, ki temeljijo na otrokovem izkušenjskem 

svetu, in fantazijske vsebine. Izbiramo lahko tudi knjige z zahtevnejšo vsebino, ki otroku 

omogočajo širjenje besedišča. Pri izbiri moramo upoštevati še kriterij kakovosti besedila in 

ilustracij (Grginič, 2005). Za predšolske otroke so zelo primerne slikanice, saj vsebujejo veliko 

ilustracij. Če so ilustracije kakovostne, spodbujajo pogovor z otrokom in mu omogočajo, da 

sam pripoveduje zgodbo (Matko Lukan v Knaflič, 2009). Prav tako otroku omogočajo 

povezavo med sliko in napisanim besedilom, kar mu omogoča lažje razumevanje zgodbe. 

Ilustracije so lahko ključne tudi pri otrokovi izbiri knjige in njegovi motivaciji za prebiranje in 

skupno branje. V kratkih zgodbah lahko kakovostne ilustracije dopolnjujejo zgodbe, ki ne 

vsebujejo podrobnejših opisov npr. likov. Ilustracije pa niso namenjene le otrokom, temveč tudi 

bralcu, da bi z njihovo pomočjo bolje razumel pisateljevo sporočilo. Kljub temu naj ne bi 

osredotočali otrok le na ilustracije, ampak tudi na besedilo (Brookshire, Scharff in Moses, 

2002). 

Družinsko branje staršem omogoča izbiro tistih knjig, ki otroka zanimajo, da jim lahko ta zares 

prisluhne, preko doživljanja zgodbe predela svoje občutke, se vživi v literarne like in razvija 

empatijo (Grginič, 2005). Danes je vse več otrok bolj vizualnega tipa, zato največkrat posegajo 

po knjigah, ki vsebujejo ilustracije, saj jim te pomagajo v mislih sestavljati književno dogajanje 

(Kordigel, Saksida, 2001). Ker v predšolskem obdobju večino otrok zanima veliko stvari in še 

nimajo izoblikovanih specifičnih interesov, naj odrasli izbirajo raznovrstna gradiva, pri branju 

pa naj bodo pozorni na odzive otrok in tako ugotovijo, katere tematike otroka najbolj pritegnejo. 

Če otrok ne pokaže specifičnih interesov, so za branje najprimernejše knjige, v katerih se 

književnim osebam dogajajo podobne stvari kot otroku v vsakdanjem življenju. Da bi otroka 

pritegnili k branju oz. poslušanju, je treba vsebine knjig uskladiti s področji, ki otroka zanimajo 

(npr. nogomet, ples, dinozavri, vesolje itd.), in izbrati različne zvrsti knjig z istega področja. Pri 

izbiri knjig naj sodeluje tudi otrok, saj s tem dobi avtonomnost in svobodo, ki spodbuja njegovo 

motivacijo. Če si izbere zanj prezahtevno knjigo, je starši ne berejo, ampak si skupaj z otrokom 

ogledajo slike, preberejo pa le tiste dele, ki niso prezahtevni in jih bo otrok lahko razumel. Kot 

sem že omenila, je v vrtcu nemogoče upoštevati vse interese in značilnosti otrok, zato morajo 

starši za boljšo motivacijo otroka upoštevati njegove značilnosti, da knjiga ne bo prezahtevna, 

zaradi česar otrok ne bo razumel besedila, ali prelahka, saj bi se ob poslušanju dolgočasil. Če 
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starši poskrbijo, da je skupno branje za otroka poseben čas, v katerem uživa, mu je prijetno in 

se počuti varno, in če mu starši dajejo občutek, da tudi oni uživajo ob skupnem branju, to vpliva 

na otrokovo pozitivno čustveno usmerjenost k branju in še dodatno poveča njegov interes 

(Bucik v Knaflič, 2009). Družinsko branje pa ni pomembno le v predšolskem obdobju, ampak 

bi se moralo nadaljevati tudi, ko otrok že vstopi v šolo (vsaj prvo triletje), saj mu še naprej 

omogoča, da doživlja literaturo kot prijetno doživetje (Kordigel, Saksida, 2001). V številčnejših 

družinah skupno branje za vse otroke hkrati ni vedno izvedljivo, zato si morajo starši vzeti čas 

in branje prilagoditi vsakemu otroku posebej, saj ima vsak otrok svoje želje, interese in potrebe 

(Matko Lukan v Knaflič, 2009). Pri skupnem branju pa morajo starši upoštevati tudi značilnosti 

otrokovih govornih kompetenc in se jim prilagajati, saj odzivanje staršev na otrokove 

značilnosti govora v interakciji pomembno spodbuja otrokov govorni razvoj. Med skupnim 

branjem naj starši, glede na otrokovo govorno kompetentnost, uporabljajo naslednje bralne 

dejavnosti: 

 poimenovanje (oseb, predmetov in dogodkov), 

 poziv k poimenovanju (starš prosi otroka, naj poimenuje osebe, predmete in dogodke), 

 popravljanje (otrokovih slovnično nepravilnih izjav), 

 prošnja za pojasnitev izjave (starš prosi otroka, naj razloži slovnično nepravilno izjavo), 

 postavljanje zapletenih vprašanj (otrok odgovori na vprašanje in s tem pokaže, da ga je 

razumel), 

 opisovanje otroku znane situacije, 

 razširjanje izjav (starši ponovijo pomen izjave in ga razširijo z besedo ali izjavo), 

 neposredno branje knjige, 

 usmerjanje pozornosti, 

 podkrepitev (otrokovega govora ali dejanja s pohvalami in spodbudami) (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

 

10.  Stališča staršev in vzgojiteljev do branja 

 

Pomembno se je zavedati, kako občutljivo je predšolsko obdobje za otrokov jezikovni razvoj, 

pomembno pa je tudi, kakšno stališče imajo starši in vzgojitelji do branja, saj njihova stališča 

vplivajo na otrokova pričakovanja, doživljanje literature in razvoj pismenosti. Če se starši oz. 

vzgojitelji zavedajo pomembnosti skupnega branja, je njihovo branje kakovostno, le 

kakovostno branje pa lahko pozitivno vpliva na otrokov govorni razvoj in razvoj pismenosti. 
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Kakovostno branje je glasno branje, pri katerem spreminjamo intonacijo in glasove (kadar je to 

smiselno), vključuje pogovor in postavljanje vprašanj odprtega tipa, prebrano vsebino pa 

povezujemo z drugimi dejavnostmi (Skubic, 2012). Pri književni vzgoji v vrtcu je treba 

upoštevati povezavo med družino in vrtcem, saj je književna vzgoja zelo podobna družinskemu 

branju. Zelo pomembna je komunikacija med otrokom in odraslimi, pri čemer pa je 

nepogrešljiva neverbalna komunikacija (stik z očmi) in obrazna mimika (Grginič, 2005). Tako 

kot je pomembno branje skupaj z otroki, je pomemben tudi čas, ki si ga starši vzamejo za branje 

leposlovja, kar še dodatno pripomore k otrokovemu oblikovanju pozitivnega odnosa do knjige. 

S tem, ko si starši vzamejo čas za branje, dajejo otroku zgled, ki je najmočnejše vzgojno 

sredstvo, otrok pa je zato tudi bolj notranje motiviran za srečevanje z literaturo (obiski knjižnic, 

poslušanje pravljic, kasneje tudi samostojno branje) (Kordigel, 2001). 

Ker otrok veliko časa preživi v vrtcu in doma, ima velik vpliv na njegov govorni razvoj tudi 

sodelovanje vrtca in staršev. Za sodelovanje vrtca in družine lahko poskrbimo z raznimi 

delavnicami in pravljičnimi uricami, pri katerih naj se starši seznanjajo z različnimi 

dejavnostmi, ki jih lahko izvajajo tudi doma. S sodelovanjem starše vključimo in jih poučimo 

o pomenu in načinu spodbujanja govornega razvoja, da bi se zavedali pomena dejavnosti za 

razvoj predopismenjevalnih spretnosti, da bi otroke večkrat pohvalili in ne bi zgolj popravljali 

njihovih napak (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008). Rezultati mnogih raziskav namreč 

kažejo, da starši pogosteje popravljajo neresnične izjave otrok, ki so slovnično pravilne, 

medtem ko slovnično nepravilne izjave potrdijo in jih ne popravijo (npr. slovnično pravilno 

izjavo otroka: »To je pujs.« starši popravijo v smislu: »Ne, to je ovca.«, medtem ko otrokove 

slovnično nepravilne izjave: »To ovca.« ne popravijo in jo potrdijo). Za otroka je težje tudi 

razumevanje zaimkov jaz, meni in tebi. »Otrokovo pravilno rabo zaimkov starši spodbujajo 

predvsem s tem, ko jih tudi sami pravilno rabijo v svojem govoru, npr. Jaz bi rada, da prideš 

sem., in ne Mami bi rada, da prideš sem.« (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006: 130). 

Poleg popravljanja otrokovih izjav je za njegov govorni razvoj priporočljivo tudi razširjanje 

otrokovih izjav in dodajanje besed ter novih informacij, še pomembnejša pa je razlaga otrokovih 

izjav (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

 

11.  Družinsko opismenjevanje 

 

Poleg skupnega branja odraslih in otrok lahko starši razvijajo otrokovo pismenost tudi z drugimi 

dejavnostmi in v situacijah iz vsakdanjega življenja, v katere lahko vključujejo razne besedne 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Tjaša Ajdovec; diplomsko delo 

13 
 

igre. Ena od takih dejavnosti je skupno gledanje televizije, ki je lahko prav tako poučno, saj se 

otrok srečuje z logotipi in črkami, vključimo pa lahko tudi »branje« televizijskega programa in 

otroku na njemu primeren način razložimo, kaj piše v njem. Starši lahko skupaj z otrokom 

pregledajo pošto, ki so jo prejeli, skupaj prelistajo revije in časopise ipd. Ob praznikih in 

praznovanjih lahko starši vključijo otroka v izdelovanje voščilnic in vabil ter jim s tem 

predstavijo različne rabe pismenosti ob različnih priložnostih. V izdelovanje voščilnic lahko 

starši vključijo še učenje pisanja, tako da se otrok podpiše na voščilnico. Obstaja še veliko 

dejavnosti, ki vsebujejo pisna gradiva, v katere lahko starši na zanimiv način vključujejo otroke 

in jim predstavijo pomen in uporabnost različnih pisnih gradiv. Ob takšnih dejavnostih otrok 

počasi spoznava pisni jezik in branje ter ob tem ugotavlja, da se oboje uporablja tako za učenje 

kot za razvedrilo in za opravljanje različnih del. V kakšni meri bo otrok vključen v dejavnosti, 

je seveda odvisno od otrokove starosti in od zahtevnosti dejavnosti, vseeno pa starši ne smejo 

podcenjevati otrokovih zmožnosti in ga lahko vključujejo tudi v zahtevnejše dejavnosti, ki 

spodbujajo otrokov nadaljnji razvoj. Dobro je, da ima otrok tako v vrtcu kot tudi doma na voljo 

bralni kotiček, kjer so shranjene otrokove slikanice, različna bralna gradiva, listi in pisala. 

Pomembno je, da starši ne preslišijo otrokovih vprašanj, temveč mu nanje skušajo odgovoriti 

na primeren način, tako da upoštevajo otrokove značilnosti, interese in spodbujajo njegovo 

zanimanje, pri tem pa morajo biti pozorni, da je otrok pri dejavnostih dejaven in sledi dogajanju. 

Če otrok ne sledi dogajanju, je utrujen ali izgubi motivacijo, morajo starši to upoštevati in 

prenehati z dejavnostmi (Knaflič, 2009). 

 

12.  Branje/pripovedovanje 

 

Za nekatere pravljice je primernejše branje, za druge pripovedovanje. Slednje je v primerjavi z 

branjem bolj živo in lahko tudi zahtevnejše, saj moramo za pripovedovanje besedilo zelo dobro 

poznati. Pripovedujemo pa lahko tudi po svoje, dodajamo humorne dele in drugo, kar je všeč 

otrokom. Če knjiga vsebuje veliko ilustracij, lahko v pripovedovanje vključimo tudi otroka, 

tako da nam on »bere« ilustracije. Čar pripovedovanja je zagotovo tudi to, da lahko zgodbo 

povemo kadarkoli, ko se sprehajamo, ko čakamo v čakalnici pri zdravniku ali v trgovini, med 

vožnjo na izlet ali med posedanjem in poležavanjem doma. Branje in pripovedovanje pa nam 

lahko pomaga tudi pri obravnavanju določenih tem, kot so strah, žalost, žalovanje ipd., ki otroku 

povzročajo težave, saj daje možnost, da se približamo otrokovim problemom in ga spodbudimo 

k pogovoru, da nam zaupa svoje stiske in jih izrazi, otroku pa omogoča, da doživi različne 
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občutke. Pomembno je torej, da vemo, kaj teži otroka, da lahko na podlagi tega izberemo knjigo, 

ki bo spodbudila pogovor o določeni temi, pri tem pa ne smemo pozabiti na kriterij kakovosti 

besedila in ilustracije (Matko Lukan v Knaflič, 2009). Pripovedovanje je še posebej 

priporočljivo in učinkovito sredstvo poučevanja ter pomembna podlaga za razvoj pismenosti 

otrok. Pripovedovanje zgodb je zato temelj vsakega poučevanja, saj spodbuja motivacijo, 

domišljijo, je skupinska in zato tudi socialna dejavnost, ki otroku omogoča razvoj govora, 

vzgojiteljem pa poučevanje novih besed (Marjanovič Umek, Fekonja, 2019). 

Otrokovo pripovedovanje sprva temelji na opisovanju dogodkov, rutine in njegovih 

neposrednih izkušenj. Prav to mu pomaga razumeti zaporedje dogodkov in pojme sedanjost, 

prihodnost ter preteklost. Okrog drugega leta otrok že zaznava pripovedovanje kot posebno 

obliko pogovora in vanj že vključuje začetek in konec zgodbe ali uporabi preteklik, vendar 

njegovo pripovedovanje še vedno ostaja v obliki stavkov, ki so med seboj bolj ali manj 

povezani. Po tretjem letu starosti je otrok že sposoben oblikovati bolj strukturirane zgodbe, ki 

vsebujejo začetek, jedro in zaključek, vanje pa vnaša domišljijske in resnične osebe. Po petem 

letu starosti je za otrokovo pripovedovanje značilno, da ga pelje do vrhunca in logičnega 

zaključka, v pripoved dodaja tudi motive in počutje oseb in postopoma vključuje metajezik. 

Medtem ko pripoveduje, spreminja intonacijo za govor različnih junakov in se zaveda, da kot 

pripovedovalec spreminja in nadzoruje dogodke v zgodbi. Da je otrokovo pripovedovanje 

zgodbe smiselno, od začetka do zapleta in na koncu do logičnega zaključka, pa je odvisno od 

razvoja ostalih vidikov govora, kot sta razvoj besednjaka in razvoj drugih jezikovnih sredstev 

(Marjanovič Umek, Fekonja, 2019). 

 

13.  Kajetan Kovič in Moj prijatelj Piki Jakob 

 

Knjiga Kajetana Koviča z naslovom Moj prijatelj Piki Jakob je avtorjevo prvo v knjižni obliki 

objavljeno prozno delo za otroke. V času, ko je knjiga nastajala, je bila močna konkurenca 

drugih slovenskih pisateljev in njihovih del, najuspešnejša med njimi pa je bila prav knjiga Moj 

prijatelj Piki Jakob. Ta je dobila status slovenskega Medveda Puja, saj sta si deli po estetski 

plati enakovredni in oba pisatelja, tako Kajetan Kovič kot tudi Alan Alexander Milne, v 

omenjenih delih pripisujeta glavne vloge oživljeni medvedji igrači, sinu – lastniku te igrače in 

očetu – pripovedovalcu. Cikel kratkih zgodb o medvedu Pikiju Jakobu, ki se med seboj 

povezujejo, poteka na dveh ravneh, in sicer realno in imaginarno, a hkrati v enem svetu. Zgodbe 

se torej odvijajo na meji med resničnostjo in domišljijo: »in kot sta predšolskemu otroku svet 
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realnosti in svet imaginarnega enakovredni resničnosti, med katerima (še) ni ostrih ločnic, tako 

je tudi Kovičev otroški literarni lik zmožen brez vsakršnih zadržkov oziroma težav prehajati iz 

igre z medvedi v realnost in iz nje spet v igro« (Kobe, 2001: 266). Avtor je izhajal iz osebnega 

doživljanja in njegove subjektivne izkušnje, in sicer iz sinove igre, ki jo je nadgradil s fantazijo 

(govorečimi medvedi). Kot je Kovič povedal v intervjujih, zgodbe piše zase in ne dela razlik 

med pisanjem za otroke in pisanjem za odrasle. Pri tem poudarja, da se mu zdi najpomembneje 

v zgodbi ohranjati občutek za mero, da ji lahko tudi sam verjame. Pravo mero ohranja tako, da 

opisovanje resničnosti ni pusto in ne pretirava v fantaziranju. 

Medveda Pikija Jakoba je v knjigi zelo uspešno upodobila ilustratorka Jelka Reichman, ki je 

kasneje zopet sodelovala s Kajetanom Kovičem in nastala je nova uspešnica Maček Muri 

(Kobe, 2001). 

Knjiga Moj prijatelj Piki Jakob je bila izdana leta 1972. Od izdaje do leta 2019 so knjigo 

ponatisnili že devetnajstkrat: 

 prvi ponatis so izdali leta 1977, 

 drugi ponatis je bil izdan leta 1978, 

 tretji ponatis je bil izdan leta 1980, 

 četrti ponatis je bil izdan leta 1982, 

 peti ponatis je bil izdan leta 1985, 

 šesti ponatis je bil izdan leta 1986, 

 sedmi ponatis je bil izdan leta 1988, 

 osmi ponatis je bil izdan leta 1993, 

 deveti ponatis je bil izdan leta 1999, 

 deseti ponatis je bil izdan leta 2004, 

 enajsti ponatis je bil izdan leta 2006, 

 dvanajsti ponatis je bil izdan leta 2009, 

 trinajsti ponatis je bil izdan leta 2011, 

 štirinajsti ponatis je bil izdan leta 2012, 

 petnajsti ponatis je bil izdan leta 2015, 

 šestnajsti ponatis je bil izdan leta 2016, 

 sedemnajsti ponatis je bil izdan leta 2017, 

 osemnajsti ponatis je bil izdan leta 2018, 

 (zaenkrat) zadnji – devetnajsti ponatis je bil izdan letos (leta 2019). 
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V letu 1976 je bila izdana tudi snemalna knjiga Moj prijatelj Piki Jakob, leta 1985 pa so knjigo 

izdali še v Braillovi pisavi. Knjiga je bila prevedena tudi v več tujih jezikov. 

 

Knjiga je bila ilustrirana dvakrat. V prvi izdaji so bile platnice svetlo modre barve, na njih je 

bila ilustrirana le delna podoba medveda z zelenim trakom okrog vratu, ostale črno-bele 

ilustracije pa so vsebovale medveda in otroka. V drugi izdaji se je Jelka Reichman odločila, da 

je podoba otroka v ilustracijah odveč, zato je upodobila le medveda Pikija Jakoba in nekajkrat 

še druge medvede, tokrat z barvnimi ilustracijami. Nekoliko se je spremenila tudi naslovnica, 

ki je temnejše modre barve, na njej pa je celotna podoba Pikija Jakoba z modrim trakom okrog 

vratu. 

 

 

Slika 1: Naslovnica prve izdaje knjige Moj prijatelj Piki Jakob  

(1972) 
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Slika 2: Naslovnica druge izdaje knjige Moj prijatelj Piki Jakob 

(1974) 
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EMPIRIČNI DEL 

 

14.  Opredelitev problema 

 

V vrtcu sem izvajala projekt, v sklopu katerega sem otrokom vsak dan prebrala dve poglavji iz 

knjige Moj prijatelj Piki Jakob. Med projektom sem ugotavljala, kakšno je njihovo poznavanje 

osnovnih literarnih pojmov, s pomočjo knjige Moj prijatelj Piki Jakob pa sem jih seznanjala z 

nekaterimi literarnimi pojmi (kdo je napisal knjigo, kje se dogaja, kdo je narisal ilustracije, kje 

je kaj napisano, kje je zapisana pravljica, kdo nastopa v pravljici, kje si izposodimo knjige, kako 

vemo, katera knjiga je, kaj sestavlja knjigo). Pri tem sem ugotavljala tudi, kako branje v 

nadaljevanju vpliva na otrokovo motiviranost za poslušanje pravljic, na pogovor o prebranem 

in na druge dejavnosti, povezane s prebrano vsebino. 

 

15.  Cilji 

 

Cilji projekta so ugotoviti: 

 na kakšen način lahko otrokom s pomočjo izbrane ilustrirane knjige Moj prijatelj Piki 

Jakob predstavimo osnovne literarne pojme; 

 kakšen je vzgojiteljičin odnos do literature in kako ta vpliva na otrokovo razumevanje 

osnovnih literarnih pojmov in otrokovo motiviranost za sprejemanje pravljic; 

 kako branje v nadaljevanju vpliva na (spontan) pogovor otroka z vrstniki in vzgojiteljico 

o prebranem. 

 

16.  Raziskovalna vprašanja 

 

Med projektom so me zanimala naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kako vzgojiteljičino načrtovanje književne vzgoje vpliva na otrokovo razumevanje 

osnovnih literarnih pojmov in motiviranost za poslušanje pravljic glede na to, koliko 

bere v prostem času, kolikokrat načrtuje književne dejavnosti v vrtcu in kakšno je njeno 

stališče do skupnega branja v vrtcu? 

 Kako poslušanje branja v nadaljevanju vpliva na skupen in spontan pogovor o prebrani 

zgodbi glede na branje v nadaljevanju knjige Moj prijatelj Piki Jakob? 
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 Kako se razlikuje odnos otrok do literature, kakšna je njihova sposobnost poslušanja in 

pogovora o prebranem ter uporaba osnovnih literarnih pojmov pri različnih dejavnostih, 

povezanih s prebrano vsebino, glede na otrokovo prisotnost v vrtcu in njegovo aktivnost 

pri teh dejavnostih? 

 

17.  Raziskovalne hipoteze 

 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj sem postavila naslednje hipoteze: 

 Otroci, katerih vzgojiteljica je motivirana za branje literature tudi v prostem času in se 

zaveda pomembnosti skupnega branja v vrtcu, uporabljajo več osnovnih literarnih 

pojmov in so bolj motivirani za poslušanje pravljic. 

 Branje v nadaljevanju bo otroke dodatno motiviralo za branje oz. poslušanje 

naslednjega poglavja knjige Moj prijatelj Piki Jakob in jih motiviralo za pogovor o 

prebranem. 

 Otroci, ki so bolj aktivni pri dejavnostih, povezanih z branjem in prebrano vsebino, bodo 

bolj motivirano poslušali pravljico in bodo bolj motivirani za različne dejavnosti, 

povezane s prebrano vsebino. 

 

18.  Raziskovalna metoda 

 

Za raziskavo je bila uporabljena kvalitativna metoda spraševanja otrok in vzgojiteljice. Pred 

izvedenim projektom in po njem sem s ček listo preverjala razumevanje osnovnih literarnih 

pojmov pri 12 otrocih, starih od 5 do 6 let. Rezultati so zbrani v razpredelnicah in interpretirani. 

 

19.  Raziskovalni vzorec 

 

Projekt sem izvajala v Kranjskih vrtcih, v enoti Čira čara. V raziskovalni vzorec sem zajela 12 

otrok (5 deklic in 6 dečkov), starih od 5 do 6 let. 

 

20.  Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Pri vsakem spraševanju (pred izvedenim projektom in po njem) sem se z vsakim otrokom 

posebej umaknila v miren kotiček, da naju ni nihče motil. Pred otroka sem postavila knjigo Moj 
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prijatelj Piki Jakob in mu zastavljala vprašanja, ki so zajemala orientacijo, razlikovanje med 

slikami in besedilom ter uporabo knjižne terminologije. Vprašanja so bila odprtega in zaprtega 

tipa, sodelovalo je 12 otrok. Vsak dan sem seznanjala otroke z nekaterimi osnovnimi literarnimi 

pojmi in jim prebrala po dve poglavji iz knjige. Branju so sledile različne dejavnosti, povezane 

s poglavji, ki smo jih brali. Čez dan sem otroke opazovala in spremljala njihove pogovore, ki 

so se nanašali na branje knjige Moj prijatelj Piki Jakob. Primerjave odgovorov otrok in rezultati 

so predstavljeni v tabelah oz. interpretirani. 

 

21.  Potek projekta 

 

Projekt sem izvajala 10 dni, in sicer od 25. 3. 2019 do 5. 4. 2019. Vsak dan sem otrokom 

prebrala dve poglavji iz knjige Moj prijatelj Piki Jakob. Branje je vedno potekalo po naslednjih 

fazah interpretacije besedila: 

‒ uganke, pogovor o knjigi Moj prijatelj Piki Jakob in pogovor o poglavjih, prebranih dan 

prej; 

‒ napoved branja; 

‒ premor pred branjem; 

‒ branje; 

‒ premor po branju; 

‒ pogovor o prebranem; 

‒ napoved branja za naslednji dan; 

‒ nadaljnje dejavnosti. 

 

V času projekta ni manjkalo veliko otrok, nekateri so zamudili le dan ali dva. Eden od otrok pa 

je med projektom manjkal štiri dni, kar se je poznalo pri njegovih odgovorih na vprašanja iz 

knjižne terminologije, ki so prikazana spodaj (pri 6., 7. in 9. vprašanju je imel težave in ni 

poznal odgovora, pozitivno pa me je presenetil z odgovorom na 10. vprašanje). 

 

22.  Analiza razumevanja osnovnih literarnih pojmov 

 

22.1  Orientacija 
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Tabela 1: Pokaži naslov knjige. 

1. vprašanje: Pokaži naslov knjige. 

Vseh otrok: 12 Pred projektom Po projektu Razlika/napredek 

Znali 8 12 4 

% 66,6 100 33,4 

Pred projektom otroci niso imeli večjih težav pokazati naslov. Le štirje otroci, ki niso poznali 

knjige Moj prijatelj Piki Jakob, niso znali pokazati naslova knjige. Po projektu so vsi otroci 

vedeli, kakšen je naslov knjige, in so znali pokazati, kje je ta zapisan. 

 

Tabela 2: Na strani pokaži, kje je zgoraj in spodaj. 

2. vprašanje: Na strani pokaži, kje je zgoraj in spodaj. 

Vseh otrok: 12 Pred projektom Po projektu Razlika/napredek 

Znali 11 12 1 

% 91,6 100 8,4 

Otroci so dobro poznali pojma zgoraj in spodaj, zato pri tem ni bilo težav. Zanimivo je, da ena 

od deklic pred projektom ni znala pokazati, kje je zgoraj in kje spodaj, čeprav je že znala počasi 

brati. Menim, da se je deklica le zbegala in zato ni znala pokazati, saj je po projektu brez težav 

pokazala, kje v knjigi je zgoraj in kje spodaj. 

 

Tabela 3: Pokaži začetek in konec knjige. 

3. vprašanje: Pokaži začetek in konec knjige. 

Vseh otrok: 12 Pred projektom Po projektu Razlika/napredek 

Znali 6 9 3 

% 50 75 25 

Pri tem vprašanju sem želela od otrok natančen odgovor. Kot pravilne odgovore sem sprejela 

le tiste, ki so pokazali na prvo platnico za začetek in na zadnjo platnico za konec knjige. 

Predvsem pred projektom so imeli otroci težave in so listali po knjigi, nekateri so pokazali 

začetek nekega poglavja, drugi pa so kazali na naključne strani knjige. Po projektu je večina 

otrok pokazala za začetek tisto stran, na kateri se začne prvo poglavje, za konec pa zadnji list, 

na katerem ni nič pisalo. Kljub temu je veliko otrok pravilno pokazalo na prvo in zadnjo 

platnico, zanimivo pa je, da je eden od dečkov pred projektom pravilno pokazal začetek in 

konec knjige, po projektu pa napačno. Med samim projektom je deček sodeloval in tudi knjigo 
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je zelo dobro poznal, saj so jo skupaj s starši brali doma. Štirje otroci, ki pred projektom niso 

znali pravilno pokazati začetka in konca knjige, so ju po projektu pravilno pokazali brez težav. 

 

22.2  Razlikovanje med slikami in besedilom 

 

Tabela 4: Pokaži sliko v knjigi. 

4. vprašanje: Pokaži sliko v knjigi. 

Vseh otrok: 12 Pred projektom Po projektu Razlika/napredek 

Znali 10 12 2 

% 83,3 100 16,7 

Dva otroka sta imela pred projektom težavo pokazati sliko v knjigi. Eden od teh dveh otrok je 

bila tudi deklica, ki v knjigi ni znala pokazati, kje je zgoraj in kje spodaj (2. vprašanje). Kljub 

spodbudam, naj prelistata knjigo, otroka nista pokazala na sliko, temveč naključno stran. Po 

projektu so vsi otroci znali poiskati sliko; dva otroka sta pokazala prvo sliko na platnici knjige, 

ostali otroci pa so pokazali sliko pri določenih poglavjih. 

 

Tabela 5: Pokaži napisano besedilo. 

5. vprašanje: Pokaži napisano besedilo. 

Vseh otrok: 12 Pred projektom Po projektu Razlika/napredek 

Znali 7 9 2 

% 58,3 75 16,7 

Trije otroci niso znali pokazati, kje je napisano besedilo, in so me vprašali, kaj je to besedilo. 

Deklica, ki že zna brati (omenila sem jo že pri 2. in 4. vprašanju), pred projektom ni znala 

pokazati besedila, ko pa sem ponovila vprašanje in poudarila besedo »napisano«, je pokazala 

na napisano besedilo; po projektu ni imela težav in je takoj pokazala na napisano besedilo. Dva 

otroka, ki pred projektom nista znala pokazati, kje je napisano besedilo, sta ga po projektu znala 

pokazati. 

 

22.3  Knjižna terminologija 
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Tabela 6: Pokaži, kje so platnice. 

6. vprašanje: Pokaži, kje so platnice. 

Vseh otrok: 12 Pred projektom Po projektu Razlika/napredek 

Znali 5 10 5 

% 41,7 83,3 41,6 

Pred projektom kar nekaj otrok ni vedelo, kaj so platnice. Med samim projektom sem otrokom 

povedala in pokazala platnice v knjigi Moj prijatelj Piki Jakob, v Mestni knjižnici Kranj pa smo 

si ogledali še druge vrste knjig in se pogovarjali o platnicah. Po projektu so skoraj vsi otroci, 

razen dveh, vedeli, kje oz. kaj so platnice. Eden od otrok, ki tega nista vedela, je bil deček, ki 

je med projektom večkrat manjkal, drugi otrok pa med projektom ni manjkal in je pravilno 

odgovoril na vsa druga vprašanja. 

 

Tabela 7: Pokaži, kje je kazalo. 

7. vprašanje: Pokaži, kje je kazalo. 

Vseh otrok: 12 Pred projektom Po projektu Razlika/napredek 

Znali 7 11 4 

% 58,3 91,7 33,4 

Večino pravljic, ki jih imajo otroci za domače branje, in večina knjig, ki jih imajo v bralnem 

kotičku, so knjige, ki vsebujejo le eno pravljico in zato nimajo kazala. Tako veliko otrok pred 

projektom ni znalo poiskati in pokazati kazala v knjigi. Po projektu so znali kazalo poiskati 

skoraj vsi, le en deček ne; ta je med izvajanjem projekta večkrat manjkal, kar bi lahko bil razlog, 

da ni vedel, kje je kazalo v knjigi. 

 

Tabela 8: Poišči eno poglavje. 

8. vprašanje: Poišči eno poglavje. 

Vseh otrok: 12 Pred projektom Po projektu Razlika/napredek 

Znali 4 10 6 

% 33,3 83,3 50 

Ker imajo otroci v vrtcu na voljo večino knjig z eno pravljico in zato te ne vsebujejo kazal in 

poglavij, je zelo malo otrok pred projektom vedelo, kaj so poglavja v knjigi. Trije otroci, ki so 

znali poiskati poglavje, so že dobro poznali knjigo Moj prijatelj Piki Jakob. Po projektu si je 

zelo veliko otrok zapomnilo, da smo vsak dan prebrali dve poglavji iz knjige, in to so znali tudi 
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pokazati. Otroci so poglavja iskali po ilustracijah, po navadi tisto, ki jim je bilo najbolj všeč in 

so si ga najbolj zapomnili. 

 

Tabela 9: Povej mi, kdo nariše slike v knjigi. 

9. vprašanje: Povej mi, kdo nariše slike v knjigi. 

Vseh otrok: 12 Pred projektom Po projektu Razlika/napredek 

Ilustrator/ka 4 7  

 

3 

 

Avtor/ica 0 1 

Slikar 0 1 

Ne vem 8 3 

% 33,3 58,3 25 

Ena od deklic je že pred projektom poznala knjigo Moj prijatelj Piki Jakob in je vedela, kdo jo 

je ilustriral in kdo jo je napisal, ni pa še poznala pojmov ilustrator in avtor. Po projektu je deklica 

na 9. vprašanje odgovorila: »Ilustratorka, Jelka Reichman.« Po projektu si je ime ilustratorke 

zapomnil še eden od dečkov, ki je na vprašanje prav tako odgovoril s pojmom ilustrator in 

imenom ter priimkom (Jelka Reichman). Eden od otrok je odgovoril, da slike nariše avtor, 

nekdo pa je odgovoril, da slike v knjigi nariše slikar, vendar tega nisem upoštevala kot pravilen 

odgovor, saj smo se med projektom pogovarjali o pojmu ilustrator in o Jelki Reichman kot 

ilustratorki. 

 

Tabela 10: Povej mi, kdo napiše knjigo. 

10. vprašanje: Povej mi, kdo napiše knjigo. 

Vseh otrok: 12 Pred projektom Po projektu Razlika/napredek 

Avtor/pisatelj 6 10  

5 Ravnatelj 0 1 

Ne vem 6 1 

% 50 91,7 41,7 

Deklica, ki je poznala knjigo že pred projektom, je na vprašanje odgovorila z imenom avtorja, 

po projektu pa je odgovorila s pojmom avtor in poleg tega povedala še pisateljevo ime in 

priimek. Večina otrok je uporabljala izraz pisatelj. Ko sem jih po projektu vprašala, kdo je avtor 

knjige Moj prijatelj Piki Jakob, so štirje otroci znali povedati točno ime in priimek (Kajetan 

Kovič). Otrok, ki je rekel, da slike v knjigi nariše avtor, je pri tem vprašanju rekel, da ne ve 

odgovora. Deček, ki je med projektom manjkal največkrat, je odgovoril, da je knjigo napisal 
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ravnatelj. To sem upoštevala kot pravilno, saj smo se med projektom pogovarjali o tem, da 

avtor v knjigi sebe opisuje kot ravnatelja, kar pa je večina otrok težko razumela. 

 

Tabela 11: Povej mi, katere književne osebe nastopajo v knjigi Moj prijatelj Piki Jakob. 

11. vprašanje: Povej mi, katere književne osebe nastopajo v knjigi Moj prijatelj Piki 

Jakob. (Vprašanje sem zastavila po izvedenem projektu.) 

 Odgovori 

Otrok 1 »Piki, učitelj, medvedja mamica, mami od učitelja, ravnatelj.« 

Otrok 2 »Piki, učitelj, ravnatelj, Josip, Benjamin, Filip in vsi drugi.« 

Otrok 3 »Piki, učitelj, starši, mačka, Floki in drugi medvedi.« 

Otrok 4 »Piki, mami, ki je šivala.« 

Otrok 5 »Piki, Josip, Benjamin, učitelj.« 

Otrok 6 »Učitelj, ravnatelj, Piki, mami.« 

Otrok 7 »Učitelj, Piki, Floki, Timika.« 

Otrok 8 »Piki, učitelj, oči.« 

Otrok 9 »Piki, fantek, medvedi in en pes.« 

Otrok 10 »Piki, Josip, Stari Marko, učitelj.« 

Otrok 11 »Piki, Josip, Marko, Filip.« 

Otrok 12 »Učitelj, Piki, maček, šef – ravnatelj.« 

Tega vprašanja pred projektom nisem zastavljala, saj veliko otrok ni dobro poznalo knjige Moj 

prijatelj Piki Jakob. Po projektu je vsak otrok brez težav znal našteti vsaj tri književne osebe iz 

knjige. 

 

Prvi dan sem otrokom predstavila knjigo Moj prijatelj Piki Jakob. Skoraj vsi otroci so že slišali 

zanjo ali jo videli, vendar so jo le trije otroci zares dobro poznali. Pri predstavitvi knjige so 

otroci spoznavali naslednje literarne pojme: avtor, ilustrator, kazalo, knjiga, književne osebe, 

naslov, platnice in poglavja. Vsi otroci so poznali pojem knjiga; to se je videlo predvsem v 

knjižnici, kjer smo si ogledali različne vrste knjig. Prav tako so poznali pojem književne osebe, 

o katerih smo se pogovarjali po vsakem branju, saj v knjigi Moj prijatelj Piki Jakob ne nastopajo 

v vseh poglavjih vse književne osebe. Največ težav z razumevanjem so imeli pri pojmih avtor, 

ilustrator, platnice, poglavja in kazalo, kar sem tudi pričakovala, saj veliko knjig, ki jih imajo 

na razpolago v vrtcu, ne vsebuje poglavij in kazala, pri branju v vrtcu pa se osredinimo na 
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vsebino, redkeje pa še na avtorja, ilustratorja in sestavo knjige. Bližje kot pojem avtor jim je bil 

pojem pisatelj, pojem ilustrator pa so največkrat povezovali s slikarjem. Pri branju smo si vedno 

ogledali tudi ilustracije (vsako poglavje vsebuje eno ilustracijo), ob katerih so otroci 

vsakodnevno slišali, in nekateri tudi uporabljali, pojem ilustrator. Pojma kazalo in poglavja so 

otroci slišali vsakodnevno, ko smo se pogovarjali, katero poglavje smo brali in katero poglavje 

še bomo. Pri tem sem otrokom postavljala uganke, na podlagi katerih so ugotavljali, kakšen bo 

naslov naslednjega poglavja, te pa smo nato skupaj poiskali še v kazalu. Pri tem so pomagali 

predvsem tisti otroci, ki so že znali brati, ostali otroci pa so pogledali številko, da smo vedeli, 

na kateri strani je poglavje, ki je sledilo. Večkrat sem omenila tudi avtorja knjige in otroke 

spraševala o sestavi knjige (naslov, kazalo, platnice itd.). V nadaljevanju projekta smo v 

pogovorih pred branjem ali po njem večkrat omenili tudi ostale zgoraj naštete literarne pojme, 

otroci pa so spoznavali še pojma dogajalni prostor in knjižnica. O dogajalnem prostoru smo 

govorili po vsakem prebranem poglavju, kar otrokom ni delalo težav, ker se je večina zgodb 

dogajala v Pikijevem domu (v Ljubljani, v bloku, v četrtem nadstropju). Po koncu projekta sem 

jih spraševala, kje so se zgodbe dogajale. Tu se je pojavilo več težav, saj so bili otroci nekoliko 

zbegani in kar nekaj otrok ni vedelo, kaj bi odgovorili. Njihovi odgovori so bili naslednji: 

Otrok 1, 2, 3, 4, 5, 6: »Ne vem.« 

Otrok 7: »V šoli, doma.« 

Otrok 8: »V šoli, ki je bila v sobi.« 

Otrok 9: »Doma, v knjigi.« 

Otrok 10: »V knjižnici.« 

Otrok 11: »V šoli.« 

Otrok 12: »V spalnici.« 

Pojem knjižnica smo omenili večkrat, saj je bila knjiga, ki sem jim jo brala, iz Mestne knjižnice 

Kranj, v katero smo se v sklopu projekta tudi odpravili, in sicer 2. 4. 2019, na mednarodni dan 

knjig za otroke. Otroci so knjižnico že poznali, saj so jo obiskali že z vrtcem in s starši. 

 

23.  Analiza skupnega in spontanega pogovora o prebranem 

 

Med projektom sem otroke opazovala in spremljala njihove pogovore, ki so vsakodnevno 

nanesli na temo Pikija Jakoba. O tem so diskutirali predvsem z menoj in s svojimi prijatelji, 

največkrat po kosilu, ko so sledile bolj umirjene dejavnosti (med projektom je bilo lepo vreme, 
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zato smo po mojih nastopih z otroki odšli na igrišče, kjer so se igrali, tam pa sem težje 

spremljala njihove pogovore z vrstniki). Njihove dejavnosti in pogovori so največkrat zajemali: 

 pogovor o poglavju, ki sem jim ga prebrala (kdo je nastopal v poglavju poleg učitelja in 

Pikija, kaj bi se zgodilo, če bi Piki nekaj storil drugače, naslov prebranega poglavja 

ipd.); 

 iskanje Pikija Jakoba v revijah Cicido, Ciciban idr. (te so vsebovale ilustracije iz knjige, 

ki so otroke napeljale na pogovor o poglavjih s temi ilustracijami, vsebovale pa so tudi 

različne naloge, ki so jih otroci reševali); 

 vprašanja, ali bomo tudi naslednji dan nadaljevali z branjem Pikija Jakoba, ali smo 

prebrali že veliko poglavij. 

 

Pri skupnih pogovorih o vsebini sem otroke najprej spraševala o poglavjih, ki sem ju prebrala 

dan prej. Povedali so mi naslov poglavij in vsebino, pri kateri so si zapomnili veliko 

podrobnosti. Pri pogovoru in obnavljanju vsebine so se poznala odstopanja med tistimi otroki, 

ki so večkrat v vrtcu in bolj sodelujejo pri dejavnostih. Sta pa izstopala dva otroka, ki večkrat 

manjkata v vrtcu, vendar sta zelo pozorno poslušala in odgovarjala na moja vprašanja. Eden od 

teh dveh otrok je knjigo Moj prijatelj Piki Jakob že poznal od doma, po čemer sklepam, da mu 

starši večkrat berejo, drugi otrok pa knjige ni poznal, a si je kljub temu zapomnil vsebino in 

veliko podrobnosti. V pogovore sem vključevala tudi tiste otroke, ki so bili bolj tihi in so 

potrebovali več spodbud. To so bili predvsem otroci, ki večkrat manjkajo v vrtcu, in otroci, ki 

so manj motivirani za dejavnosti, ki jih načrtuje vzgojiteljica. Pri poslušanju pravljice in pri 

dejavnostih, ki sem jih načrtovala, so sodelovali vsi otroci, vendar so bili pri nekaterih 

dejavnostih določeni otroci bolj motivirani. 

 

24.  Analiza sodelovanja pri nadaljnjih dejavnostih 

 

1. dan: Predstavitev knjige Moj prijatelj Piki Jakob in branje poglavij Kdo je Piki ter 

Francoska solata. 

 

Sledita kratki obnovi prebranih poglavij: 

 

KDO JE PIKI 
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V prvi zgodbi nam avtor predstavi medveda Pikija, ki se piše Jakob in obiskuje medvedjo šolo. 

Piki stanuje v Ljubljani v bloku, pri avtorjevi družini. Avtor se v zgodbi predstavi kot ravnatelj 

medvedje šole, v kateri poučuje deček, katerega ime ni znano in mu avtor pravi učitelj. Piki in 

učitelj se med seboj pogovarjata v medvedjem jeziku. Poleg Pikija medvedjo šolo obiskujejo 

še drugi medvedje in pes Floki. Piki je zelo izobražen in zna govoriti tudi francosko. 

 

 

Slika 3: Ilustracija prvega poglavja Kdo je Piki 

(Kovič, 2012, str. 7) 

 

FRANCOSKA SOLATA 

Učiteljeva mama je pripravljala francosko solato za goste. Med pripravljanjem jo je ponudila 

učitelju, da bi jo poskusil. Učitelj je nikakor ni želel poskusiti, saj je menil, da bi v tem primeru 

umrl. Mama se je razjezila in poklicala Pikija, da bi poskusil francosko solato. Piki je pojedel 

štiri žlice in se zadovoljno obliznil. Učitelj je menil, da jo je Piki pojedel zato, ker je Francoz, 

in vztrajal, da je on ne bo jedel, ker je medvedji učitelj, ti pa ne jedo francoske solate. 

 

 

Slika 4: Ilustracija drugega poglavja Francoska solata 

(Kovič, 2012, str. 13) 
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Pogovor in nadaljnje dejavnosti: Otroci so sledili in poslušali, se smejali prigodam, predvsem 

jim je bila všeč druga zgodba (tudi med projektom so največkrat omenjali poglavje Francoska 

solata). V pogovoru o prebranem so nekateri otroci potrebovali več spodbud za sodelovanje, 

saj so jih najbolj zavzeti otroci prehiteli in preglasili. Ker so poglavja kratka, so si zapomnili 

zelo veliko podrobnosti in mi jih nato opisovali. Za zaključek so otroci narisali svoje vtise 

tistega dne; nastale so risbe, na katerih sem jaz, ko jim berem knjigo Moj prijatelj Piki Jakob, 

nekateri pa so narisali sebe in Pikija Jakoba. 

 

 

Slika 5: Risba skupnega branja pravljice Moj prijatelj Piki Jakob 

 

 

Slika 6: Druga risba skupnega branja pravljice Moj prijatelj Piki Jakob 
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Slika 7: Tretja risba skupnega branja pravljice Moj prijatelj Piki Jakob 

 

 

Slika 8: Risba dečka in medveda Pikija Jakoba 
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2. dan: Branje poglavij Ali mačke tudi žvižgajo in Piki igra šah ter predstavitev svoje 

najljubše knjige. 

 

Sledita kratki obnovi prebranih poglavij:  

 

ALI MAČKE TUDI ŽVIŽGAJO 

Učitelj je v medvedji šoli poučeval medvede o živalih. Kazal je slike, medvedje pa so oponašali 

živalske glasove. Ko je bil na vrsti Piki, ga je učitelj vprašal, kako se oglaša maček. Piki je 

dejal, da mačke mijavkajo in žvižgajo. Učitelj je opozoril Pikija, da mačke ne žvižgajo, ta pa je 

vztrajal, da njihov maček tudi žvižga, saj ga je slišal. Učitelj mu je zatrdil, da to ni res, ko je 

nekdo pozvonil. Ko je učitelj odprl vrata, je pred njim stal jezni sosed in mu povedal, da je 

prejšnji dan učiteljev maček ubil in požrl njegovega kanarčka. Učitelj je nato povedal Pikiju, 

da mačke mijavkajo, vendar se včasih zgodi, da kakšna tudi zažvižga. 

 

 

Slika 9: Ilustracija tretjega poglavja Ali mačke tudi žvižgajo 

(Kovič, 2012, str. 17) 

 

PIKI IGRA ŠAH 

Piki in učitelj sta se odločila, da bosta odigrala partijo šaha. Vsakič, ko je učitelj naredil potezo, 

je Piki naredil enako. Ko je Piki nekaj časa samo gledal in premišljeval, je učitelj postal živčen 

in rekel Pikiju, naj že požre njegovega kmeta. Nadaljevala sta z igro in Piki je jedel učiteljeve 

figure. Ko sta oba imela le še nekaj figur, je Piki pojedel še svojo figuro kralja, da ga učitelj ne 

bi matiral. Ko je učitelj opazil, da je Pikijev kralj izginil s šahovnice, mu je rekel, naj ga vrne 

nazaj, Piki pa je dejal, da ne more. Učitelj je čez nekaj trenutkov ugotovil, da je Piki dobesedno 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Tjaša Ajdovec; diplomsko delo 

32 
 

pojedel vse njegove figure in svojega kralja. Vprašal ga je, zakaj je to storil, Piki pa se je branil, 

da mu je on tako rekel. 

 

 

Slika 10: Ilustracija četrtega poglavja Piki igra šah 

(Kovič, 2012, str. 23) 

 

Pogovor in nadaljnje dejavnosti: Otrokom je bila najbolj všeč druga zgodba, pri kateri so se 

zelo nasmejali. Z obnovo vsebine niso imeli težav, bila pa sem pozorna, da sem o vsebini 

spraševala tudi tiste otroke, ki so se redkeje oglasili sami od sebe. Sledila je dejavnost, pri kateri 

so otroci predstavili svojo najljubšo knjigo, ki so jo prinesli od doma. Nekateri otroci so knjigo 

pozabili doma, eden od otrok pa je namesto najljubše knjige prinesel knjigo, ki jo je imel za 

bralno značko. Pri predstavitvi so otroci stali ali sedeli na stolu, pri pripovedovanju so si 

pomagali z ilustracijami v knjigi, ki so jih obrnili tako, da so jih videli tudi drugi otroci. Otrok, 

ki so sedeli na tleh in poslušali, ni bilo treba opozarjati na tišino, saj so zelo zavzeto poslušali 

svoje prijatelje pri pripovedovanju. Otroci, ki so pripovedovali, niso imeli večjih težav, le 

nekajkrat sem morala pomagati pri izbiri besed ali pri vrstnem redu dogodkov v pravljici. 

Nekatere sem morala le opozoriti, da so pripovedovali glasneje, da so ostali lahko slišali. Otrok, 

ki je pripovedoval za bralno značko, je bil zelo živčen in je pred predstavitvijo jokal, vendar 

sva ga z vzgojiteljico pomirili, predstavitev pa je nato potekala brez težav. 

 

3. dan: Branje poglavij Medvedja mamica in Piki piše pismo ter izdelovanje lutk. 

 

Sledita kratki obnovi prebranih poglavij: 

 

MEDVEDJA MAMICA 
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Učitelja je zanimalo, kako je Piki prišel na svet. Piki mu je povedal, da je tako njega kot tudi 

vse druge medvede naredila medvedja mamica. Piki je razložil, da je medvedja mamica šivilja, 

ki šiva medvede. Ko je šivala Pikija, se je ravno začel nov mesec in tako je bil Piki zašit prvi in 

se je z medvedjo mamico lahko pogovarjal vsak dan. Konec meseca pa je prišel možakar in vse 

medvede tistega meseca odnesel v trgovino. Tam so vsi medvedje dobili listek s ceno, nato pa 

so jih posedli na police ali, tako kot Pikija, v izložbo. Piki je učitelju povedal, da je pomežiknil 

njegovemu očetu, ko je prišel mimo izložbe, ta pa ga je nato kupil in prinesel domov. 

 

 

Slika 11: Ilustracija petega poglavja Medvedja mamica 

(Kovič, 2012, str. 28 in 29) 

 

PIKI PIŠE PISMO 

Učitelj je zelo rad pisal pisma svojim sorodnikom in ko je nekega dne zopet pisal, se je tudi 

Piki odločil, da želi napisati pismo. Odločil se je, da bo pisal medvedu številka dve. Napisal mu 

je, kje sedaj živi, kako ga najde na zemljevidu in da hodi v medvedjo šolo, kjer ima veliko 

prijateljev. V pismu je vprašal še za druge medvede v Parizu in ga lepo pozdravil. Nato je pisal 

še drugim medvedom, ki sedaj živijo v drugih državah. Kmalu je dobil odgovore in prvo pismo, 

ki je prispelo, je bilo od medveda številka dve. Ker pa Pikijevo ime ni bilo napisano na poštnem 

nabiralniku, je imel poštar veliko težav, preden ga je našel. Zato sta se učitelj in Piki odločila, 

da na poštni nabiralnik dodata tudi Pikijevo ime in priimek. 
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Slika 12: Ilustracija šestega poglavja Piki piše pismo 

(Kovič, 2012, str. 35) 

Pogovor in nadaljnje dejavnosti: Otrokom je bila po pričakovanjih bližje prva zgodba, ker je 

govorila o mami. V pogovoru o vsebini sem otroke vprašala, kako izgleda medvedja mamica, 

saj ni bila opisana v zgodbi, vendar so otroci kljub temu začeli naštevati njene značilnosti (da 

je medved ali pa starejša gospa ipd.). Po pogovoru so otroci izdelovali lutko medveda; večina 

otrok je poudarila, da bodo izdelali svojega Pikija. Za nalogo so otroci pokazali zanimanje in 

navdušenost, zato so vsi izdelali dele telesa za medveda iz tulcev in šeleshamerja. Tulce so 

najprej pobarvali, nato pa iz šeleshamerja izrezali glavo, roke in noge ter jih po svojih željah 

porisali. Ker so se tulci sušili dlje časa, smo se odločili, da lutko dokončamo oz. zlepimo skupaj 

naslednji dan. Trije otroci, ki so tisti dan manjkali, pa so lutko izdelali naslednji dan. 

 

4. dan: Branje poglavij Pri zobozdravniku in Športni dan ter lutkovna predstava. 

 

Sledita kratki obnovi prebranih poglavij: 

 

PRI ZOBOZDRAVNIKU 

Pikija je vso noč bolel zob. Ker mu niso pomagali niti topli niti hladni obkladki, so ga zjutraj 

obvezali z ruto in odpeljali k zobozdravniku. Učitelj je med potjo razložil Pikiju, da je 

zobozdravnik njegov prijatelj, da ne sme tuliti, če ga bo malo bolelo, in da mora potrpeti ter 

stisniti zobe. Ko je Piki prišel na vrsto, je zobozdravnik pregledal njegove zobe in ko je prišel 

do bolečega zoba, je Pikija tako zabolelo, da je zaprl gobec in ugriznil zobozdravnika. Ta je bil 

malo jezen na Pikija, nato pa mu je izpulil boleči zob. Učitelj je kasneje vprašal Pikija, zakaj je 

ugriznil zobozdravnika, ta pa mu je odgovoril, da mu je on sam rekel, naj stisne zobe. 
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Slika 13: Ilustracija sedmega poglavja Pri zobozdravniku 

(Kovič, 2012, str. 39) 

ŠPORTNI DAN 

Učitelj je v medvedji šoli priredil športni dan. Od kljuke na vratih do kljuke na oknu je napeljal 

vrv, po kateri je drsela kabina iz kock. Nato je pripravil še spomladanski kros in za zmagovalca 

zlato medaljo ter veliko hruško. Medvedje so začeli tek v kuhinji, nadaljevali skozi dnevno 

sobo, hodnik in skozi kopalnico, kjer so imeli veliko težav z ravnotežjem. Ker je Filip padel v 

banjo, je prenehal s tekmovanjem. Drugi medvedje so nadaljevali pot v spalnico, kjer so se 

morali povzpeti na omaro, nato pa prebiti skozi učiteljeve razmetane igrače. Piki je bil prvi med 

tekmovalci in ko je skočil na posteljo, je nevede pristal na njihovem mačku, ki se je pognal v 

kuhinjo, od tam pa vrgel Pikija naravnost v cilj. Ker je Piki po nesreči pristal na mačkovem 

hrbtu, je učitelj odločil, da je Piki pravično zmagal na tekmovanju. 

 

 

Slika 14: Ilustracija osmega poglavja Športni dan 

(Kovič, 2012, str. 45) 
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Pogovor in nadaljnje dejavnosti: Otroci so si izredno dobro zapomnili podrobnosti iz druge 

zgodbe, kjer so bili opisani deli hiše za poligon. Zelo podrobno so mi opisovali, kako so bili 

prostori poimenovani in kaj so predstavljali na tekmovanju. Po pogovoru so otroci dokončali 

svoje lutke in komaj čakali, da jih preizkusijo. Ko so vsi dokončali lutke, so se razdelili v 

skupine, nato pa je vsaka skupina načrtovala svojo lutkovno predstavo. Izbrali so si neko 

poglavje, ki smo ga že prebrali, in ga nato sami oblikovali tako, kot je v knjigi, ali pa čisto po 

svoje. Izbrali so si poglavja Pri zobozdravniku, Piki igra šah in Francoska solata. Ko so končali 

z načrtovanjem, so predstavo zaigrali ostalim. Pri igranju so sledili zgodbi iz knjige, nekatere 

podrobnosti pa so si izmislili oz. so jih dodali iz svojih izkušenj. Vsi otroci so želeli sodelovati 

v predstavah, vendar so imeli težave pri določanju, kdo bo igral katero osebo, zato so predstavo 

lahko odigrali večkrat, da so vloge tudi zamenjali. 

 

5. dan: Branje poglavij Piki ima vročino in Na počitnice ter igra pantomima. 

 

Sledita kratki obnovi prebranih poglavij: 

 

PIKI IMA VROČINO 

Na vroč poletni dan, ko so bili medvedje sami doma, je bilo Pikiju neznansko vroče. Iz zaboja 

se je prestavil na polico, vendar ni nič pomagalo. Nato je za pomoč prosil Starega Marka, ki mu 

je rekel, da ima mogoče vročino, sončarico ali pa celo kolero. Piki se je razjezil, ker se je 

norčeval iz njega, nato pa mu je Stari Marko svetoval, naj si skuha čaj in vzame aspirin. Piki je 

spil dve skodelici lipovega čaja in vzel dva aspirina, nato pa se je začel še bolj potiti in ko je že 

mislil, da bo omedlel, se je vrnil učitelj in Pikiju izmeril temperaturo. Ugotovil je, da Piki nima 

vročine, ampak mu je le vroče. 
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Slika 15: Ilustracija devetega poglavja Piki ima vročino 

(Kovič, 2012, str. 49) 

 

NA POČITNICE 

Piki je šolsko leto zaključil s samimi peticami. Učiteljeva družina se je pripravljala na počitnice 

in učitelj se je odločil, da bo tokrat vzel s seboj tudi Pikija in ostale medvede, saj so prejšnje 

leto ostali doma in so se neznansko dolgočasili. Učitelj je želel vzeti s seboj tudi mačka, vendar 

mu ravnatelj ni dovolil, zato so ga pustili pri sosedih. Zjutraj so se z avtom odpravili na morje. 

Piki je sedel spredaj, pri učiteljevi mami, in pozdravljal druge avtomobile. Na morju sta z 

učiteljem lovila ribe, jedla sladoled in napisala kup razglednic. 

 

 

Slika 16: Ilustracija desetega poglavja Na počitnice 

(Kovič, 2012, str. 55) 

 

Pogovor in nadaljnje dejavnosti: Otrokom je bila najbolj všeč druga zgodba, pri naštevanju, 

kaj vse je Piki počel na morju, pa so dodali še kakšno svojo izkušnjo, ki ni bila omenjena v 
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zgodbi. Po pogovoru smo se igrali igro pantomima, pri kateri so otroci kazali dogodke, 

predmete in književne osebe iz knjige Moj prijatelj Piki Jakob. Nekateri otroci so nastopili v 

paru, nekateri pa sami. Če niso dobili ideje, kaj bi pokazali, sem jim s spodbudami pomagala 

tako, da sem jih spomnila, kaj smo že prebrali in kaj od tega bi lahko pokazali. Nekateri otroci 

so z gibom težko izrazili, kar so želeli, zato so drugi otroci tudi težko ugibali, kaj želijo pokazati. 

Največkrat so otroci pokazali Pikija Jakoba in dogodke iz poglavij Piki ima vročino, Francoska 

solata, Piki igra šah in Pri zobozdravniku. Če nismo takoj uganili, kaj je kazal otrok, smo najprej 

ugotavljali, iz katerega poglavja je dogodek, nato pa smo lažje ugotovili, kaj točno je želel 

pokazati. 

 

6. dan: Branje poglavij Piki v vozniški šoli in Piki voznik avtobusa ter igre vlog. 

 

Sledita kratki obnovi prebranih poglavij: 

 

PIKI V VOZNIŠKI ŠOLI 

Ker je bila vožnja na morje Pikiju zelo všeč, je želel tudi sam opraviti vozniški izpit. Najprej se 

je moral učiti o prometnih znakih in opraviti tečaj za prvo pomoč. Ko ga je uspešno opravil, sta 

Piki in ravnatelj začela z vožnjo. Vozila sta se po prometnih cestah in zašla tudi v predor. Tam 

sta naletela na mačka, ki je ravno dremal, zato mu je Piki potrobil in ga prestrašil. Čez mesec 

dni je bil Piki pripravljen na glavno vožnjo. Kljub nekaterim težavam je komisija odločila, da 

je Piki uspešno opravil izpit za vsa motorna vozila, s katerimi lahko prevaža medvede. 

 

 

Slika 17: Ilustracija enajstega poglavja Piki v vozniški šoli 

(Kovič, 2012, str. 59) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Tjaša Ajdovec; diplomsko delo 

39 
 

PIKI VOZNIK AVTOBUSA 

Piki je od učitelja dobil rdeč avtobus, s katerim je vsak dan dopeljal medvede v šolo in nazaj 

domov. Josip Jupiter je bil sprevodnik na avtobusu, kjer je prodajal in luknjal vozovnice. Ker 

sta bili na poti le dve postaji, sta dodala še tri postaje, vendar so medvedje še vedno vstopali in 

izstopali le na začetni in končni postaji. Sprevodnik je zato na vmesni postaji vrgel Benjamina 

skozi vrata in enako storil še na naslednji postaji, kjer je skozi vrata vrgel še dva medveda. 

Kmalu so se medvedje na avtobusu začeli prepirati in pretepati, ko je Piki zapeljal mački čez 

rep, zaradi česar se je avtobus prevrnil. Medvedje so se še naprej pretepali, dokler ni prišel na 

prizorišče učitelj kot policist in odpeljal medvede na policijsko postajo ter jih kaznoval za 

njihovo obnašanje. 

 

 

Slika 18: Ilustracija dvanajstega poglavja Piki voznik avtobusa 

(Kovič, 2012, str. 65) 

 

Pogovor in nadaljnje dejavnosti: Obe zgodbi sta se otrokom zdeli zelo smešni, dobro so si 

zapomnili tudi vsebino, o kateri sem jih spraševala. Po branju so se otroci igrali igre vlog. Stole 

so postavili v obliko avtobusa, jaz pa sem prinesla dve pokrivali za sprevodnika in voznika 

avtobusa ter luknjač za vozovnice, ki sem jih natisnila. Vloge smo večkrat zamenjali, saj jim je 

bila najbolj všeč vloga prodajalca kart, sprevodnika in Pikija Jakoba (voznik avtobusa). Eden 

od otrok je želel biti maček (temu je v zgodbi avtobus zapeljal čez rep), eden od dečkov pa je 

želel biti Filip. Ostali otroci so (če niso igrali sprevodnika ali Pikija) igrali sami sebe, ko so 

potovali po svetu in po Sloveniji. 

 

7. dan: Branje poglavij Hiša strahov in Spominske knjige v Mestni knjižnici Kranj. 
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Sledita kratki obnovi prebranih poglavij: 

 

HIŠA STRAHOV 

Pred novim letom je učitelj v dnevni sobi pripravil novoletni sejem. Sejem je bil razdeljen na 

sejmišče, kjer so bile stojnice, in zabavišče z vrtiljaki, gugalnicami, železnicami ter paviljoni. 

Piki in Jupiter sta našla paviljon z napisom »hiša strahov« in se odločila, da se zapeljeta skozi. 

Vlakec ju je odpeljal v mračen prostor, kjer se je bliskalo in grmelo, nato pa ju je odpeljal v 

»dvorano smrti«. Tam se jima je zdelo, da ju je nekaj pobožalo po obrazu, zato sta se odločila 

še enkrat zapeljati skozi. Ko sta začutila, da se ju je nekaj dotaknilo, sta zagrabila »smrt« oz. 

mačko, ki je zamijavkala, zbežala in padla v posodo, polno vode. Piki in Jupiter sta nato vsem 

razlagala, kako sta držala smrt za rep in jo skoraj ujela. 

 

 

Slika 19: Ilustracija trinajstega poglavja Hiša strahov 

(Kovič, 2012, str. 71) 

 

SPOMINSKE KNJIGE 

Vsak medved je imel svojo spominsko knjigo. Ker so jih uporabljali tudi med poukom, jih je 

učitelj nekaterim medvedom vzel in zadržal pri sebi. Medvedje so morali v zvezke pisati, da 

mora biti spominska knjiga med poukom v torbi. Učitelj je medtem pregledal spominske knjige. 

Ugotovil je, da so medvedje poleg risb napisali tudi nekaj verzov. Učitelj je bil navdušen nad 

verzi, ki jih je prebral. Ko je zazvonilo konec ure, so medvedje prosili učitelja, da jim kaj napiše 

v spominske knjige, ker pa bi to učitelju vzelo preveč časa, je knjige dal ravnatelju. 
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Slika 20: Ilustracija štirinajstega poglavja Spominske knjige 

(Kovič, 2012, str. 77) 

 

Pogovor in nadaljnje dejavnosti: Že dan pred dejavnostjo sem otrokom omenila, da bomo 

2. 4. 2019 odšli v Mestno knjižnico Kranj in da je ta dan mednarodni dan knjig za otroke. Otroci 

so že bili na vodenem ogledu knjižnice z vrtcem, zato so knjižnico že poznali. Odšli smo v 

pravljično sobo, kjer sem otrokom prebrala poglavji Hiša strahov in Spominske knjige. Najbolj 

jim je bila všeč zgodba o hiši strahov, za katero so rekli, da bi jo želeli obiskati tudi oni. Po 

pogovoru smo si ogledali različne knjige, ki so nam jih pripravili v knjižnici. Otrokom so bile 

predvsem všeč knjige za najmlajše, ki niso izgledale kot običajne (drugačne platnice, mehkejši 

materiali, veliko teh knjig ni vsebovalo besedila ipd.), zelo pa so jih zanimale tudi večje in 

debelejše knjige za odrasle, ki niso vsebovale ilustracij (med njimi slovensko-angleški slovar). 

 

8. dan: Branje poglavij Gasilska četa in Piki vrtnar ter slikanje rož. 

 

Sledita kratki obnovi prebranih poglavij: 

 

GASILSKA ČETA 

Pozimi sta ravnatelj in učitelj zakurila v peči, pri čemer je ravnatelj opozarjal učitelja, da mora 

biti z ognjem zelo previden. Učitelj se je odločil na to opozoriti tudi medvede in tako so 

ustanovili medvedjo gasilsko četo. Vsi medvedje so bili opremljeni z vrvjo, gasilsko sekirico 

in čelado, imeli pa so tudi gasilski avto. Vsak dan so imeli medvedje gasilske vaje, spomladi pa 

je učitelj organiziral preizkus, ki je potekal v kopalnici. Medvedje so se hitro pripeljali, sestavili 

lestve in začeli gasiti ter reševati stanovalce. Med gašenjem je Pikiju spodrsnilo, a pri padcu ni 
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izpustil cevi, zaradi česar je s cevjo podrl druge gasilce. Učitelj je nato izključil vodo in zaključil 

preizkus. Ker so bili vsi stanovalci rešeni, je učitelj vse medvede razglasil za prave gasilce. 

 

 

Slika 21: Ilustracija petnajstega poglavja Gasilska četa 

(Kovič, 2012, str. 85) 

 

PIKI VRTNAR 

Učiteljeva mama je kupila različne čebulice, da bi posadila nekaj spomladanskih cvetic. Učitelja 

in Pikija je povabila zraven in tako je učitelj postal njen pomočnik, Piki pa vrtnarski vajenec. 

Kupili in pripravili so vse potrebno in se dogovorili, da bodo rože posadili v soboto. Ponoči pa 

Piki in učitelj nikakor nista mogla zaspati, zato sta se odločila, da bosta presenetila mamo in 

sama posadila rože. Ko sta vse posadila in pospravila za seboj, je učitelj ugotovil, da nista 

napisala, v kateri lonček sta posadila katero rožo. Ko je mama zjutraj prišla v kuhinjo, je našla 

na mizi zabojčke s tablicami, na katerih so bile napisane vrste rož. Ko so rože čez nekaj časa 

začele poganjati, se je izkazalo, da so napisi na lončkih napačni. 
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Slika 22: Ilustracija šestnajstega poglavja Piki vrtnar 

(Kovič, 2012, str. 91) 

 

Pogovor in nadaljnje dejavnosti: Pri prvi zgodbi si otroci niso zapomnili toliko podrobnosti 

kot po navadi, vendar med branjem nisem imela občutka, da ne bi poslušali. Druga zgodba jim 

je bila ljubša. Po branju so otroci z odtiskovanjem dlani in slikanjem ustvarili rože. Najprej smo 

si ogledali slike rož, ki sta jih v zgodbi sadila Piki in učitelj, nato pa so si otroci izbrali barve za 

odtiskovanje. Dlan so pomočili v posodo z barvo in jo nato pritisnili ob risalni list. Ko so si 

umili roke, so s čopiči narisali še cvetove rože in ostale detajle. Med risanjem sem otroke 

spodbujala k razmišljanju, kako bodo poimenovali svojo rožo; spodbujala sem jih predvsem k 

izmišljanju novih, drugačnih imen. Imena so nato zapisali na svoje slike, pri čemer so nekateri 

uporabili imena rož, ki jih poznajo (vrtnica, marjetica), nekateri pa so si izmislili drugačna 

imena (npr. »mavričica« in izpeljanke iz svojih imen). Otroci so večinoma poznali črke, ki jih 

imajo v imenu, pri ostalih črkah pa sva jim z vzgojiteljico pomagali z Abecedo. 

 

9. dan: Branje poglavij Cirkus in Piki padalec ter izdelovanje padalcev. 

 

Sledita kratki obnovi prebranih poglavij: 

 

CIRKUS 

Ker je zunaj deževalo, se je učitelj odločil, da bo postavil cirkus z vrvohodci, klovni, žonglerji, 

dresiranimi tigri in cirkuško godbo. Pred predstavo pa je organiziral ogled živalskega vrta. 

Ravnatelja je prosil, naj bo žongler v njegovem cirkusu. V živalskem vrtu so si gostje lahko 

ogledali zelenega papagaja, tri tigre in črnega leva. Ravnatelj je črnemu levu po nesreči stopil 

na rep; ko je ta zamijavkal, so on in še dva tigra zbežali iz živalskega vrta, tretjega tigra pa je 
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učitelj uspel ujeti. Glavna točka je bila dresura tigra. Piki je splezal na posteljo in visoko dvignil 

obroč, skozi katerega je učitelj vrgel kroglo iz papirja. Tiger se je pognal za njo, skočil skozi 

obroč, zagrabil kroglo in jo prinesel učitelju. To je ponovil še trikrat, nato pa so vsi zadovoljni 

odšli iz cirkusa. 

 

 

Slika 23: Ilustracija sedemnajstega poglavja Cirkus 

(Kovič, 2012, str. 97) 

 

PIKI PADALEC 

Ko je Piki po televiziji videl padalce, je bil nad njimi tako navdušen, da je tudi sam želel postati 

padalec. Z učiteljem sta tako ustanovila padalsko društvo, v katerem so se jima pridružili še 

Josip Jupiter, Stari Marko in Filip. Medvedje so imeli vaje za pristanek, vaje za polet in nazadnje 

vaje za vrtoglavico. Po končanih vajah so se zbrali na terasi in prvi je skočil Stari Marko, ki je 

zaradi vetra pristal na balkonu v kaktusih. Za njim je skočil Josip Jupiter, ki je prav tako zaradi 

vetra pristal na balkonu. Naslednji je skočil Piki in z lepim prevalom pristal na travi. Zadnji je 

skočil Filip, ki je pristal na grmu. Vsi medvedje so dobili odlikovanje za pogumne padalce, 

ravnatelj pa odlikovanje za pobiralca padalcev. 
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Slika 24: Ilustracija osemnajstega poglavja Piki padalec 

(Kovič, 2012, str. 103) 

 

Pogovor in nadaljnje dejavnosti: Pri prvi zgodbi sem otroke spraševala o živalih, ki so bile v 

Pikijevem živalskem vrtu, in kakšno je njihovo mnenje, kakšne so bile te živali. Večina je 

odgovorila, da so bile to plišaste igrače, razen mačkov, ki so bili pravi, nekateri pa so menili, 

da je bil tudi papagaj pravi. Pri drugi zgodbi so si zelo zapomnili, kje so pristali medvedje po 

skoku s padalom, vendar so večinoma pomešali, kateri medved je pristal kje (za Pikija so vsi 

vedeli, da je s prevalom pristal na travi), eden od otrok pa si je zapomnil tudi to in popravljal 

ostale, če so povedali napačno. Po pogovoru smo izdelovali padalce, vsi otroci so izdelali vsaj 

enega, z njimi pa so se nato tudi igrali. Zaradi slabega vremena pa jih tisti dan zunaj nismo 

mogli preizkusiti. 

 

10.  dan: Branje poglavij Praznik in Potovanja ter izdelovanje nadaljevanja knjige Moj 

prijatelj Piki Jakob. 

 

Sledita kratki obnovi prebranih poglavij: 

 

PRAZNIK 

Učitelj je iskal praznik za medvedjo šolo. Pri tem mu je pomagal Piki in predlagal, da bi bil 

praznik na začetku pomladi, ker se takrat medvedje prebujajo iz zimskega spanca. Piki je 

predlagal tudi ime praznika: »Velika medvednica«. Učitelj je sestavil spored, Piki pa je postal 

vodja moškega pevskega zbora. Na dan praznika je najprej nastopil pevski zbor s Pikijem, nato 

so trije Marki nastopili s plesno točko, sledil je nastop Timike in Benjamina, ki sta zaigrala 
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igralski prizor v verzih, nato so nastopili še recitatorji in nazadnje je zopet nastopil medvedji 

zbor. Prireditvi je sledila še pogostitev za nastopajoče in goste. 

 

 

Slika 25: Ilustracija devetnajstega poglavja Praznik 

(Kovič, 2012, str. 109) 

 

POTOVANJA 

Učitelj je stopil k ravnatelju in ga prosil, če lahko gredo na potovanje do Pariza, saj želi Piki 

obiskati tamkajšnje Žužuje. Učitelj je povedal, da bi se na potovanje odpravili z avtom, ravnatelj 

pa ga je podražil, ali ne bi spotoma odšli še kam drugam. Učitelj je bil takoj za to in mu povedal, 

da si s Pikijem želita tudi na severni tečaj in v Afriko. Ravnatelj je rekel učitelju, da ju s Pikijem 

pelje v živalski vrt, onadva pa lahko v sanjah in resnici potujeta po svetu. 

 

 

Slika 26: Ilustracija dvajsetega poglavja Potovanja 

(Kovič, 2012, str. 115) 
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Pogovor in nadaljnje dejavnosti: Pri poslušanju zadnjih dveh poglavij so imeli otroci težavo 

razumeti zadnjo zgodbo Potovanja. Ko smo se pogovarjali o vsebini, niso bili prepričani, o čem 

sta govorila učitelj in ravnatelj. Vedeli pa so, da so odšli v živalski vrt in katere kraje je Piki 

želel videti. Nato smo se dogovorili, da bomo po skupinah napisali nadaljevanja knjige Moj 

prijatelj Piki Jakob. Po tri ali štiri otroke sem vzela k sebi in skupaj smo odšli v drug prostor. 

Tam sem imela pripravljen računalnik, na katerega sem zapisovala zgodbe otrok. Otroci so se 

najprej dogovorili za naslov, nato pa so izmenjaje govorili, kaj se bo dogajalo v zgodbi. 

Spodbujala sem jih, da so se med seboj poslušali in nadaljevali zgodbe v smiselnem zaporedju. 

Nastale so tri zgodbe: Piki vidi orko, Piki Jakob gleda televizijo, počiva in potuje ter Piki gre 

na morje. Otroci so sodelovali, se med seboj poslušali in se tudi spodbujali, dva otroka pa sta 

izstopala, saj sta bila bolj tiha pri izmišljanju nadaljevanja. Po mojih spodbudah in spodbudah 

prijateljev sta povedala oz. dodala nekaj stavkov v zgodbi, eden od otrok pa ni dodal ničesar in 

je rekel le, da se ničesar ne spomni. Kot je povedala vzgojiteljica, ima večkrat težavo, kako 

spodbuditi tega otroka k sodelovanju, saj je zelo zasanjan in večkrat ne sledi dogajanju. Zanj se 

še niso odločili, ali bo šel septembra v šolo ali bo ostal v vrtcu. Pri ostalih dejavnostih nisem 

imela težav, tako on kot ostali otroci so želeli sodelovati v nadaljnjih dejavnostih, so pa bili 

nekateri otroci bolj zavzeti, se bolj trudili in so dlje časa vztrajali pri drugih dejavnostih kot 

zgoraj omenjeni otrok. 
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25.  Preverjanje raziskovalnih hipotez 

 

 Otroci, katerih vzgojiteljica je motivirana za branje literature tudi v prostem času in se 

zaveda pomembnosti skupnega branja v vrtcu, uporabljajo več osnovnih literarnih 

pojmov in so bolj motivirani za poslušanje pravljic. 

Hipotezo potrjujem, saj na podlagi anketnega vprašalnika ugotavljam, da je vzgojiteljica 

dovzetna za skupno branje literature v vrtcu, kot tudi za branje leposlovja v svojem prostem 

času. S pomočjo ček liste, ki sem jo izvedla z otroki pred projektom in po njem, pa sem 

ugotovila, da so otroci že pred projektom poznali nekatere osnovne literarne pojme. Otroci so 

bili vsakodnevno motivirani za poslušanje pravljice Moj prijatelj Piki Jakob, kar so dokazovali 

z vprašanji o prebranem in vprašanji o tem, kdaj jim bom zopet brala. 

 

 Branje v nadaljevanju bo otroke dodatno motiviralo za branje oz. poslušanje 

naslednjega poglavja knjige Moj prijatelj Piki Jakob in jih motiviralo za pogovor o 

prebranem. 

Hipotezo potrjujem, saj je branje v nadaljevanju otroke motiviralo za poslušanje, zanimala jih 

je vsebina in kakšno bo nadaljevanje oz. naslednje poglavje. Branje v nadaljevanju jih je 

motiviralo za pogovor z mano in z vrstniki; o poglavjih, ki smo jih že prebrali, in o poglavjih, 

ki so sledila, so se večkrat pogovarjali čez dan, ob različnih priložnostih. O prebrani knjigi pa 

so se otroci z mano in z vrstniki pogovarjali tudi dva tedna po končanem projektu, na 

tridnevnem letovanju (pogovarjali smo se o dogodivščinah Pikija Jakoba, zanimalo pa jih je 

tudi, če sem knjigo Moj prijatelj Piki Jakob prinesla s seboj na letovanje). 

 

 Otroci, ki so bolj aktivni pri dejavnostih, povezanih z branjem in prebrano vsebino, bodo 

bolj motivirano poslušali pravljico in bodo bolj motivirani za različne dejavnosti, 

povezane s prebrano vsebino. 

Hipotezo potrjujem le delno, saj so bili vsi otroci motivirani za poslušanje pravljice in nadaljnje 

dejavnosti, v katerih so sodelovali. So pa bili nekateri otroci pozornejši pri poslušanju in bolj 

sodelovali v skupnem pogovoru o prebrani vsebini. Ti otroci med branjem niso motili drugih, 

so poslušali in bili zato tudi bolj motivirani za nadaljnje dejavnosti kot drugi otroci. 
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SKLEP 

 

Kot je leta 2001 v svojem govoru v parlamentu dejal Tone Pavček: »Če ne bomo brali, nas bo 

pobralo!« (Pavček, 2001). Namreč prav knjige so okno v svet, saj z njihovo pomočjo bogatimo 

svoje znanje, postajamo modrejši, se zabavamo in sprostimo. Da bodo do tega spoznanja prišli 

tudi otroci, je pomembno, da jim knjige in branje predstavimo že v predšolskem obdobju. 

Seveda pa moramo pri tem poskrbeti, da bo branje za otroka zanimivo in mu bo v spominu 

ostalo kot prijetno doživetje. 

 

Ker na knjižnih policah bralnega kotička v vrtcih le redko kdaj opazim obsežnejše knjige, ki bi 

vsebovale več poglavij, sem se odločila, da bom v empiričnem delu obravnavala pravljico Moj 

prijatelj Piki Jakob po metodi branja v nadaljevanju. Pravljica je otroke zanimala, vsak dan so 

povedali, kaj se spomnijo od branja prejšnjega dne, s pomočjo knjige pa so spoznali tudi nekaj 

osnovnih literarnih pojmov. 

 

V empiričnem delu sem s pomočjo anketnega vprašalnika preverila, kakšno je vzgojiteljičino 

mnenje o pomembnosti skupnega branja z otroki in branja leposlovja odraslih v svojem prostem 

času. Na podlagi njenih odgovorov sem ocenjevala zanimanje otrok za poslušanje pravljic in 

njihovo razumevanje osnovnih literarnih pojmov. Vzgojiteljica meni, da je branje zelo 

pomembno, vendar je poudarila, da ima zaradi službenih in osebnih obveznosti premalokrat čas 

za branje leposlovja, ki bi ga želela prebrati. Kljub temu so otroci kazali veliko zanimanje za 

poslušanje pravljic, prav tako so že poznali kar nekaj osnovnih literarnih pojmov. 

 

Med projektom sem ugotavljala, kako lahko s knjigo Moj prijatelj Piki Jakob otrokom 

predstavim naslednje osnovne literarne pojme: avtor, ilustrator, kazalo, knjiga, književne osebe, 

književni prostor, knjižnica, naslov, platnice in poglavja. Pojem poglavje je bil otrokom najbolj 

tuj, vendar je ob koncu projekta večina otrok usvojila tudi ta pojem, saj smo ga med branjem 

omenjali vsak dan. Poleg tega sta bila večini otrok tuja še pojma platnice in ilustrator. 

Vsakodnevno smo omenjali vse zgoraj naštete literarne pojme, zato jih je večina otrok po 

končanem projektu bolje oz. v celoti razumela. 

 

Z branjem knjige Moj prijatelj Piki Jakob sem ugotavljala, kako branje pravljice po metodi 

branja v nadaljevanju vpliva na otrokovo motivacijo za poslušanje le-te in kako vpliva na 
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otrokovo motivacijo za sodelovanje pri nadaljnjih dejavnostih. Izkazalo se je, da je branje v 

nadaljevanju zelo motiviralo otroke, saj so knjigo omenjali večkrat v svojih pogovorih, 

vsakodnevno so obnavljali že prebrana poglavja in si zelo dobro zapomnili književne osebe in 

nekatere njihove lastnosti. Pravljico so zaznali pri prostih dejavnostih (v revijah in na plakatih 

v okolici) in se o njej pogovarjali z mano ter z vrstniki. Prav tako so bili vsi motivirani za 

nadaljnje dejavnosti, ki sem jih pripravila. Pri dejavnostih so upoštevali književne osebe iz 

pravljice in se pri zamislih opirali na prebrana poglavja. 

 

Menim, da ima metoda branja v nadaljevanju mnogo pozitivnih učinkov, zato bi jo v vrtcih 

lahko uporabljali pogosteje in z njo prekinili klasično rutino branja krajših pravljic. Ta metoda 

pa je zelo primerna tudi za družinsko branje, saj lahko staršem pomaga umestiti skupno branje 

v dnevno oz. večerno rutino. 
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