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POVZETEK 

 

V magistrskem delu smo se poglobili v elemente slikanice in dejavnike za njeno kakovost, ki 

otroku doprinese največ kar lahko. Prvi stik s slikanico ima otrok skupaj s starši, vendar se 

pogosto ne zavedamo, da bi jo lahko uporabili tudi kasneje pri pouku s starejšimi otroci. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo raziskali in opisali sámo strukturo slikanice, njene 

značilnosti ter njen možen pozitiven vpliv na razvoj. Opisali smo dejavnike za kvalitetno 

slikanico in ilustracijo. V nadaljevanju smo prikazali otroka kot naslovnika in njegove 

razvojne stopnje branja, torej katera slikanica je primerna za določeno starost. Na koncu smo 

opisali razvoj otrokovih recepcijskih zmožnosti, saj so te pomembne za vsebino slikanice, ki 

pritegne otroka, le da ga na vsaki razvojni stopnji pritegne na drugačen način. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli raziskavo s pomočjo kvantitativnega 

pristopa, s katero smo pridobili naslovnikov odnos do ilustracij istega prizora različnih 

slikaniških izdaj Rdeče kapice. S pomočjo anketnega vprašalnika smo na osnovni šoli 

pridobili pogled učencev prvega, tretjega in petega razreda na primernost slikanice, kar smo 

potem primerjali s kriteriji kvalitetne slikanice in ilustracije ter likovno formalno analizo.  

Raziskava bo v pomoč staršem pri izbiri primernih slikanic. V pomoč bo tudi vsem učiteljem, 

ki predajajo snov ob vizualni ponazoritvi snovi in izbirajo slikanico kot didaktični 

pripomoček.  

 

KLJUČNE BESEDE 

Ilustracija, slikanica, likovni razvoj, otrokov odziv, otrokovo doživljanje, kakovostna 

slikanica 

  



 

 

CHILDREN'S RESPONSE TO THE ILLUSTRATIONS IN DIFFERENT 

VERSIONS OF THE PICTURE BOOK LITTLE RED RIDING HOOD  

 

SUMMARY 

 

In our Master's thesis we researched the elements of the picture book and the factors for its 

quality, so that it can contribute to the child as much as it is possible. A child has his first 

encounter with a picture book together with his parents, but we often don’t realize that it 

could be also used later, together with other children in the classroom.  

In the theoretical part of our master's thesis, we investigated and described the structure of the 

picture book, its characteristics and its positive influence on development of the child. Then, 

we described the factors which makes a quality picture book and illustration. In the following, 

we described the child as an addressee, his development of his reading skills, so that we have 

a better understanding what kind of picture book is suitable for a certain age. In the end we 

described the development of the child's receptive abilities, as it is important for the content of 

the picture book, which attracts the child, but on every stage of development in a different 

way. 

In the empirical part of master's thesis, we conducted a research using a quantitative approach, 

which helped us get a better understanding of the children’s attitude toward the illustrations of 

various picture books of the Little Red Riding Hood. Using the survey questionnaire at 

elementary school, we gained different perspectives of pupils of the first, third and fifth grade 

on the suitability of a picture book, which we compared with the criteria of quality picture 

book and illustration, and formal art analysis. 

The research could help parents in the process of choosing a suitable picture book and can 

also help all teachers with transferring knowledge to their pupils when they are using visual 

methods and choose the picture book as a didactic tool.  

 

KEYWORDS 

Illustration, picture book, art development, children response, children experience, quality 

picture book 

  



 

 

KAZALO VSEBINE 

1 UVOD ............................................................................................................................. 1 

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

2.1 SLIKANICA ............................................................................................................. 2 

2.1.1 VRSTE SLIKANIC ................................................................................... 3 

2.2 POZITIVEN VPLIV PRIMERNIH ALI KAKOVOSTNIH SLIKANIC ................ 4 

2.3 IZHODIŠČA ZA DOLOČANJE KAKOVOSTNE SLIKANICE ........................... 5 

2.3.1 KAKOVOSTNA ILUSTRACIJA ............................................................. 5 

2.3.2 OBLIKE BESEDIL V SLIKANICI .......................................................... 5 

2.3.3 LITERARNE PRVINE V SLIKANICI ..................................................... 7 

2.3.4 OBLIKOVANJE SLIKANICE ................................................................. 7 

2.3.5. POSEBNE IZRAZNE MOŽNOSTI V SLIKANICAH ......................... 11 

2.3.6 OTROŠKI NASLOVNIK IN NJEGOVE RAZVOJNE STOPNJE 

BRANJA ........................................................................................................... 11 

2.4 ILUSTRACIJA ....................................................................................................... 13 

2.4.1 VKLJUČENOST ILUSTRACIJE ZNOTRAJ STRANI ......................... 13 

2.4.2 NAČELA KAKOVOSTNIH ILUSTRACIJ............................................ 14 

2.4.3 KRITERIJI ZA DOLOČANJE KAKOVOSTNE ILUSTRACIJE.......... 14 

2.4.4 DIGITALNA ILUSTRACIJA ................................................................. 15 

2.5 RAZVOJ OTROKOVIH RECEPCIJSKIH ZMOŽNOSTI .................................... 16 

2.5.1 SENZOMOTORIČNO OBDOBJE IN OBDOBJE PRAKTIČNE 

INTELIGENCE ................................................................................................ 16 

2.5.2 OBDOBJE INTUITIVNE INTELIGENCE ............................................ 16 

2.5.3 OBDOBJE KONKRETNIH, LOGIČNIH INTELEKTUALNIH 

OPERACIJ ........................................................................................................ 19 

3 EMPIRIČNI DEL ......................................................................................................... 23 

3.1 SPLOŠNE LIKOVNE TEORIJE ........................................................................... 23 

3.2 FORMALNA LIKOVNA ANALIZA IZBRANIH ILUSTRACIJ ........................ 24 

3.2.1 Likovno formalna analiza – Ilustracija I .................................................. 24 

3.2.2 Likovno formalna analiza – Ilustracija II ................................................ 26 

3.2.3 Likovno formalna analiza – Ilustracija III ............................................... 28 

3.2.4 Likovno formalna analiza – Ilustracija IV ............................................... 30 

3.2.5 Likovno formalna analiza – Ilustracija V ................................................ 32 

3.2.6 Likovno formalna analiza – Ilustracija VI ............................................... 34 

3.2.7 Likovno formalna analiza – Ilustracija VII ............................................. 36 



 

 

3.2 RAZISKAVA ......................................................................................................... 38 

3.2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA .......................... 38 

3.2.2 CILJI RAZISKAVE ................................................................................ 38 

3.2.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP ........................................... 38 

3.3 ANALIZA REZULTATOV VPRAŠALNIKA ...................................................... 39 

3.3.1 3. Vprašanje: »Katera je tista ilustracija, ki te izmed vseh najbolj 

pritegne?« ......................................................................................................... 40 

3.3.2 4. Vprašanje: »Kaj te najbolj pritegne pri ilustraciji?« ............................ 42 

3.3.3 5. Vprašanje: »Katere barve te bolj pritegnejo pri ilustraciji?« ............... 44 

3.3.4 6. Vprašanje: »Katere barve te bolj pritegnejo pri ilustraciji?« ............... 46 

3.3.5 7. Vprašanje: »Bolj me pritegne ilustracija, v kateri pristopi Rdeča kapica 

k volku:« ........................................................................................................... 48 

3.3.6 8. Vprašanje: »Najbolj me pritegne ilustracija, ki je:« ............................ 50 

3.3.7 9. Vprašanje: »Katera ilustracija glede na besedilo in sliko te najbolj 

pritegne?« ......................................................................................................... 52 

3.3.8 10. Vprašanje: »Pritegne me prikazan prostor v ilustraciji, ki« .............. 54 

3.3.9 11.  Vprašanje: »Pritegnejo me slikanice, ki so v obliki« ....................... 56 

3.4 INTERPRETACIJA ............................................................................................... 58 

4 SKLEP .......................................................................................................................... 60 

5 LITERATURA IN VIRI ............................................................................................... 61 

6 SLIKOVNO GRADIVO .............................................................................................. 62 

 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Ilustrirana knjiga – Petra Dvorakova, Tanja Komadina, 2016, Julija med besedilom . 3 

Slika 2: Slikanica brez besedila – Suzy Lee, 2011, Val ............................................................. 3 

Slika 3: Strip – Matjaž Schmidt, 2012, Obisk s planeta Beta .................................................... 3 

Slika 4: Slikanica – Fran Milčinski, Ana Razpotnik Donati, 2011, Kako so si Butalci omislili 

pamet .......................................................................................................................................... 3 

Slika 5: Pokončna postavitev – Clare Freedman, Kate Greenway, 2015, Andrej in Piki .......... 8 

Slika 6: Ležeča postavitev – Linda Sarah, Benji Davies, 2015, Na hitrem hribu ...................... 8 

Slika 7: Isti neilustriran vezni list zadaj – J. in W. Grimm, Francesco Boada, Pau Estrada, 

1996, Rdeča kapica .................................................................................................................... 9 

Slika 8: Isti neilustriran vezni list spredaj – J. in W. Grimm, Francesco Boada, Pau Estrada, 

1996, Rdeča kapica .................................................................................................................... 9 

Slika 9: Različen ilustriran vezni listi spredaj – Jan Fearnley, 2005, Pazi Flik! ........................ 9 

Slika 10: Različen ilustriran vezni listi spredaj – Jan Fearnley, 2005, Pazi Flik! ...................... 9 

file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147449
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147450
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147451
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147452
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147452
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147453
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147454
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147455
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147455
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147456
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147456
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147457
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147458


 

 

Slika 11: Isti ilustriran vezni list zadaj – Lojze Kovačič, Ana Zavadlav, 2018, Dva zmerjavca 9 

Slika 12: Isti ilustriran vezni list spredaj – Lojze Kovačič, Ana Zavadlav, 2018, Dva 

zmerjavca ................................................................................................................................... 9 

Slika 13: Izmenjava ilustracij in besedila – Clare Freedman, Kate Greenway, 2015,  Andrej in 

Piki ........................................................................................................................................... 10 

Slika 14: Besedilo in ilustracija sta ločeni – Fran Milčinski, Ana Razpotnik Donati, 2011, 

Kako so si Butalci omislili pamet ............................................................................................ 10 

Slika 15: Besedilo znotraj ilustracije – Fran Milčinski, Ana Razpotnik Donati, 2011, Kako so 

si Butalci omislili pamet ........................................................................................................... 10 

Slika 16: Besedilo kot oblikovno sestavni del – Clare Freedman, Kate Greenway, 2015, 

Andrej in Piki ........................................................................................................................... 10 

Slika 17: Ilustracija se preliva čez svoj rob – Fran Milčinski, Ana Razpotnik Donati, 2011, 

Kako so si Butalci omislili pamet ............................................................................................ 13 

Slika 18: Ilustracija med besedilom – Petra Dvorakova, Tanja Komadina, 2016, Julija med 

besedilom ................................................................................................................................. 13 

Slika 19: Digitalna ilustracija, ki je del spletnega članka – Nausicaa Renner, Tallulah 

Fontaine, 2019 .......................................................................................................................... 15 

Slika 20: Ilustracija Marlenke Stupice ..................................................................................... 24 

Slika 21: Ilustracija Marlenke Stupice – svetlostne vrednosti ................................................. 25 

Slika 22: Ilustracija Marlenke Stupice – silnice v formatu ...................................................... 25 

Slika 23: Ilustracija Marlenke Stupice 2 .................................................................................. 26 

Slika 24: Ilustracija Marlenke Stupice 2 – svetlostne vrednosti .............................................. 27 

Slika 25: Ilustracija Marlenke Stupice 2 – silnice v formatu ................................................... 27 

Slika 26: Ilustracija Marije Lucije Stupice ............................................................................... 28 

Slika 27: Ilustracija Marije Lucije Stupice – svetlostne vrednosti ........................................... 28 

Slika 28: Ilustracija Marije Lucije Stupice – silnice v formatu ................................................ 29 

Slika 29: Ilustracija Pau-a Estrade ........................................................................................... 30 

Slika 30: Ilustracija Pau-a Estrade – svetlostne vrednosti ........................................................ 31 

Slika 31: Ilustracija Pau-a Estrade – silnice v formatu ............................................................ 31 

Slika 32: Ilustracija Andrea Petrlika Huseinovića ................................................................... 32 

Slika 33: Ilustracija Andrea Petrlika Huseinovića – silnice v formatu .................................... 33 

Slika 34: Ilustracija Andrea Petrlika Huseinovića – svetlostne vrednosti ............................... 33 

Slika 35:  Ilustracija Svjetlana Junakovića ............................................................................... 34 

Slika 36: Slika 36: Ilustracija Svjetlana Junakovića – silnice v formatu ................................. 34 

Slika 37: Ilustracija Svjetlana Junakovića – svetlostne vrednosti ............................................ 35 

Slika 38: Ilustracija Dubravke Kolanovic ................................................................................ 36 

Slika 39: Ilustracija Dubravke Kolanovic – svetlostne vrednosti ............................................ 37 

Slika 40: Ilustracija Dubravke Kolanovic – silnice v formatu ................................................. 37 

file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147459
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147460
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147460
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147461
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147461
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147462
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147462
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147463
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147463
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147464
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147464
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147465
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147465
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147466
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147466
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147468
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147469
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147470
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147471
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147472
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147473
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147474
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147475
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147476
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147477
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147478
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147479
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147480
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147481
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147482
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147483
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147484
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147485
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147486
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147487
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147488


 

 

Slika 41: Vse različice ilustracij Rdeče kapice ........................................................................ 40 

Slika 42: 4. vprašanje ............................................................................................................... 42 

Slika 43: 5. vprašanje ............................................................................................................... 44 

Slika 44: 6. vprašanje ............................................................................................................... 46 

Slika 45: 7. vprašanje ............................................................................................................... 48 

Slika 46: 8. vprašanje ............................................................................................................... 50 

Slika 47: 9. vprašanje ............................................................................................................... 52 

Slika 48: 10. vprašanje ............................................................................................................. 54 

Slika 49: 11. vprašanje ............................................................................................................. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147489
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147492
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147493
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147495
file:///C:/Users/katja/Desktop/MAGISTRSKA/MAGISTRSKA_Katja_Gospeti%20Popravljeno.docx%23_Toc18147497


11 

 

1 UVOD 

Slikanica je že dolgo obstoječa oblika multimodalnega besedila, pri kateri pa so nedavno 

ugotovili njeno unikatnost za razvijanje razumevanja, ki je neodvisno od jezikovnih 

spretnosti. Vedno bolj se raziskuje in dokumentira, kako otrok gradi pomen z 

multimodalnimi, informativnimi in e-besedili ter postmodernimi slikanicami, ki vključujejo 

večplastne pripovedi iz različnih perspektiv karakterjev ali časovnih obdobij, ki so redko v 

linearnem sosledju. Otroci, ki berejo slikanice, imajo pri 5. in 6. letih bolj razvite zmožnosti 

opazovanja, komentiranja, pri 6. in 7. letih pa lažje razumejo povezave znotraj besedila in 

podajo bolj evalvacijska kritična osebna mnenja.  (McMunn Dooley, 2011)  

 

Slikanica je lahko sredstvo, s katerim otroku podamo neko znanje, približamo določeno temo 

ali se o nečem pogovorimo, samo po sebi pa otroku podaja splošna temeljna znanja. Veliko je 

bilo že raziskanega, kaj vse branje slikanice pri otroku spodbuja, vendar ni vsaka slikanica 

primerna. Kaj točno je tisto, kar naredi slikanico kot sredstvo za rast, učenje, smo se 

spraševali ob branju različnih slikanic svojima nečakoma in tedaj, ko sem se lotila izziva 

slikanja ilustracij za slikanico Miklavž že ve. Želeli smo si raziskati same elemente, ki 

vplivajo na njeno kakovost in kakšen odnos imajo otroci do samih elementov ilustracije.  

  



2 

 

2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 SLIKANICA  

Slikanica ima za izhodišče/osnovo besedilo, kateremu se pridružuje likovna zgodba, ki je 

vezana nanj. Skupaj tvorita poglobljeno, estetsko celoto, od njune interakcije je odvisna 

kvaliteta slikanice. Za otroka je ilustracija tista, ki ga v slikanici pritegne in kateri sledi s 

svojo predstavo, saj mu je komunikacijsko in identifikacijsko prilagojena, besedilo pa jo 

dopolnjuje in spodbuja ob pomoči odraslih.  (Batič in Haramija, 2013)  

Namen slikanice je otroku približati neko sporočilo, tako besedilo kot ilustracije pa širijo 

otrokovo znanje. Z njihovo pomočjo se naučijo pripovedovanja zgodb, raziskujejo svoja 

zanimanja in svet preko njegovih omejitev.  Lev Vygotsky je poudaril socialen, kulturen in 

okoljski vpliv na otrokov razvoj, saj otroci razvijajo intelektualne zmožnosti, in to preko 

okolice, zaradi tega je pomembno, da se otroku že v zgodnjih letih, kasneje pa tudi v 

izobraževalnih institucijah, približa pomenljiva literatura. (Beltchenko, 2016) 

Vsak bralec bere z različnimi sposobnostmi, izkušnjami, prepričanji, znanjem, namenom in  

strmi k oblikovanju posredovanega pomena dela, ki je povezano z njegovim okoljem in 

kulturo, a ta ni nujno v skladu z avtorjevim, saj ga otrok doživlja drugače kot odrasla oseba. 

Otrok se pomena knjige nauči v interakciji s skupnim branjem z odraslo osebo in kasneje 

preko teh preteklih izkušenj, ki jih deli, pride do razumevanja. Za razvoj razumevanja so zelo 

pomembne interakcije s starši ali skrbniki, še posebno njihove pripovedi zgodb in skupni 

pogovori o njih.  (McMunn Dooley, 2011)  

 

Otrok interpretira zgodbo na njemu lasten način, vendar je spodbudno, če mu odrasli 

pomagajo preusmeriti pozornost na pomembne informacije v ilustracijah. Baddeley in 

Eddershaw (1996) poudarjata, da je bistveno, da otrok že na začetku razume celotno zgodbo – 

tako lahko v nadaljevanju ta znanja poglablja in jih povezuje s svojim življenjem. Koristno je, 

če se mu zastavlja kompleksna vprašanja v povezavi z zgodbo, o motivih karakterjev ter kako 

meni, da se bo zgodba končala na podlagi tega, kar je že slišal.  

Slikanica je najpogosteje prva izkušnja s slikarstvom, ki ga kasneje podpre v likovni 

ustvarjalnosti in zanimanju za literaturo. (Batič in Haramija, 2013) Primarna funkcija 

leposlovne slikanice je vzgoja estetike, saj otrok širi svojo domišljijo, estetsko in čustveno 

doživljanje, vzbudi mu tudi duhovno aktivnost preko doživljanja literarnega besedila z 

likovno vizualizacijo. (Kobe, 1987)   

 

Pomembni so literarni, likovni in oblikovni del, upoštevati pa moramo tudi dolžino besedila 

in bralni razvoj otroka. Likovni izraz slikanice so likovni jezik, oblikovanost parabesedila, 

format slikanice, kompozicija kot oblikovni odnos med besedilom in likovnostjo, podajanje 

prostora in časa. V primeru, kjer je besedilo del ilustracije, postane to ena izmed oblik in je 

upoštevana v kompoziciji. (Batič in Haramija, 2013)   

 

Elementi slikanice so kriteriji za določanje kakovosti slikanic, besedilo, ilustracije, 

oblikovanje in posebne izrazne možnosti.   
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Slika 1: Slikanica brez besedila – Suzy Lee, 2011, Val 

Slika 4: Strip - Matjaž Schmidt, 2012, 

Obisk s planeta Beta 

Slika 2: Ilustrirana knjiga – Petra Dvorakova, 

Tanja Komadina, 2016, Julija med besedilom 

Slika 3: Slikanica – Fran Milčinski, Ana Razpotnik 

Donati, 2011, Kako so si Butalci omislili pamet 

2.1.1 VRSTE SLIKANIC  

 

Poznamo slikanice brez besedila, katerih besedilni del je le naslov, preostalo so likovno 

oblikovni elementi. Naslednja oblika knjig so stripi, kjer gre za kontinuirane ilustracije, ki 

ustvarjajo zgodbo in nek pogovor, odnos med liki, uporabljena so izrazna sredstva, na primer 

oblački. Slikanico sestavlja več kot polovico ilustracij in ne več kot 1800 besed, elementa sta 

samostojna, a povezana v zgodbo. Ilustrirana knjiga je oblikovana ravno obratno od slikanice, 

prevladuje besedilo, ki ga je za več kot polovico, ilustrirani so le prizori, ki dodatno razložijo 

del zgodbe, sestavlja jo minimalno 49 strani, manjših od A4 formata. Zadnja oblika knjige je 

klasična, brez ilustracij (vsebuje le besedilo).  

Prva delitev slikanic je glede na funkcijo: poznamo leposlovne in poučne slikanice, s 

slednjimi otrok spoznava nove vsebine preko enostavnega besedila, s temelji na izbranem 

področju, in ilustracij, ki to realno prikažejo, medtem ko so leposlovne slikanice besedna 

umetnost. Dolžina besedila pri slikanicah za dojenčke ne sme preseči 50 besed, pri 

predšolskih otrocih 400 do 800 besed in začetnih bralcih 1800 besed.   

 

Poznamo tudi premične slikanice, imenovane pop-up, ki se sestavijo v tridimenzionalne 

ilustracije, knjige z vrtljivimi elementi, v obliki kukala, z zavihki, okenci »povleci in poglej« 

ter elektronske slikanice. (Batič in Haramija, 2013)  
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2.2 POZITIVEN VPLIV PRIMERNIH ALI KAKOVOSTNIH SLIKANIC    

 

Pozornost otroka do 6. leta starosti je na raziskovanju in izražanju svojega znanja skozi 

poslušanje in izražanje telesa, skozi svojo risbo, na podlagi opazovanj in izkušenj ter 

raziskovanjem vizualnih podob, kar lahko doseže tudi s slikanicami. Osvajanje znanja gradi s 

svojim zanimanjem, raziskovanjem različnih virov in knjig. (Beltchenko, 2016) 

Otrokove pozitivne izkušnje s slikanicami ga učijo splošnih znanj in razvijajo njegovo 

navdušenje nad branjem tudi v odrasli dobi. To so še posebno slikanice z zanimivo vsebino in 

tudi besedilom napisanim na zanimiv način, kot tudi odlične ilustracije, ki ga nadgrajujejo, 

hkrati ne smemo zanemariti oblikovanja. Otrok skozi slikanice doživlja nove situacije, okolja 

in pridobiva nove izkušnje ter predeluje čustva in lažje razume sebe, s čimer se razvija 

socialno, intelektualno, osebnostno, kulturno in estetsko. Hkrati spodbujajo njegovo 

domišljijo in so podpora pri učenju branja in pisanja, saj pomagajo zgraditi temeljno znanje. 

(C. Phillips, W. Sturm, 2012)  

 

Živimo v izrazito vizualnem času, vendar se z vizualnim opismenjevanjem, s katerim znamo 

iz podobe razbrati pomen, ne srečujemo ravno pogosto, saj se izvaja neformalno. Orodje za 

učenje je ravno otroška slikanica, ob kateri se zgodijo vsi trije koraki vizualnega 

opismenjevanja. Z njo stopi otrok v prvi stik s slikarstvom, razvija domišljijo, širi obzorja in 

se uči o pravilih ter spoznava vsakdanji svet. (Pregl Arjan, 2014)  

 

Dvojni pristop, ki vključuje zgodbo in vizualne dražljaje, spodbudi kognitivno razmišljanje in 

vodi v globlje razumevanje vsebine. Vključevanje slikanic poveča otrokov interes in odziv za 

učenje ne glede na starost – celo v poznejših študijskih letih. Na tak način bralec postane 

aktiven ustvarjalec pomena, povezanega s tekstom. S slikanicami lahko učitelji obogatijo učne 

ure in učencem na tak način približajo vsebino učne snovi. Z njimi učenci pridobijo kontekst 

za lažje razumevanje snovi, zaradi ilustracij in priljubljenih likov si jo lažje zapomnijo. Ob 

tekstu in ilustracijah bodo teme globlje razumljene in zasidrane. (Cooper Hansen, Zambo, 

2005)  

Pomembno je, da učitelj v razredu sooča različna mnenja učencev oz. njihovo razumevanje 

del, saj se s tem hitreje učijo. Branje pripomore k razumevanju in uporabi jezika ter 

natančnemu zaznavanju besednih opisov. Skozi ponovno branje istih knjig z leti razumejo, 

kako je avtor dosegel določen efekt, tako se naučijo pisanja za različno publiko in za različne 

namene.  (Baddeley in Eddershaw, 1996) 

Branje slikanic vpliva tudi na socialen razvoj otroka, izboljša njegovo razumevanje občutenja, 

razmišljanja drugih oseb, in sicer skozi karakterje in zgodbe. Z branjem razvija tudi skrb za 

druge in čut za pravičnost. Z vsemi temi kvalitetami ima večjo možnost za socialno 

vključenost in zna boljše odreagirati na probleme v odnosih, tudi v primeru nasilja med 

vrstniki. V knjigah mislijo, čutijo, sanjajo s karakterji, s čimer raziskujejo in razvijajo sebe, 

preko česar gradijo razumevanje odnosa med občutenjem, mišljenjem in ravnanjem drugega. 

(Lysaker, Miller, 2013) Pridobivajo nove poglede, ki jim pomagajo v različnih situacijah v 

prihodnosti in pri moralnih odločitvah. (Baddeley in Eddershaw, 1996) 

Slikanica mora otroku prikazati situacije, ki izražajo skrbnost, saj bo s posnemanjem teh 

razvil to lastnost. Biti mora tudi primerna njihovemu razvoju, imeti zanimiv zaplet, ilustracije, 

ki pritegnejo in simpatične like, ki izražajo skrb za druge in so vzor. (McNamee, Lynn 

Mercurio, 2007) 
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Ostrosky, Mouzourou, Dorsey, Favazza, in Leboeuf (2015) poudarijo vpliv slikanic na 

oseben, intelektualen in socialen razvoj. Pri zadnjem poudarijo razumevanje odnosov in 

sprejemanje kulturnih razlik ter sprejemanje in razumevanje oseb s posebnimi potrebami. 

Omenijo tudi pozitiven vpliv na razvoj domišljije in pridobivanje izkušenj z novimi idejami.  

 

2.3 IZHODIŠČA ZA DOLOČANJE KAKOVOSTNE SLIKANICE 

 

Slikanice uvrščamo med kakovostna dela, ko imajo spoznavno, etično in estetsko vrednost.  

Besedilo mora biti jezikovno kakovostno, vendar prilagojeno otrokovemu razvoju, imeti mora 

vzgojno ali spoznavno vsebino, ki je v skladu z etičnimi načeli družbe, je rasno, versko, 

spolno strpna in strpna do drugačnosti.   

»Uporaba različnih metod branja, npr. kot jih navaja Metka Kordigel Aberšek v Didaktiki 

mladinske književnosti (2008: 88-94): metoda večkratnega branja, metoda družinskega branja, 

metoda branja na deževen dan, metoda branja v nadaljevanjih, metoda žepne pravljice.« 

(Batič in Haramija, 2013, str. 38)  

Avtorici upoštevata razmerje med tujo prevedeno in domačo literaturo, pri katerem podpirata 

domačo. Naslednje razmerje je med prebiranjem sodobne in klasične literature, pri kateri 

zagovarjata otrokovo poznavanje likov in njihovih ilustrativnih podob. »Primerna tematika 

(vsebina) glede na starost otroka: ob preučevanju bralnega užitka se je pokazalo, da ni 

pomembno, kdo je glavni literarni lik (otrok, žival, igrača…), temveč je pomembneje, kakšna 

je tema besedila (npr. otroke zanimajo medčloveški odnosi, prevozna sredstva, vsakdanje 

dogodivščine, slednje še sploh v kombinaciji s komiko).« (Batič in Haramija, 2013, str. 38)

  

Otroke je potrebno naučiti razlikovati med leposlovno in poučno slikanico, različnimi 

književnimi zvrstmi in žanri ter ustreznostjo ilustracij posameznim kategorijam.  »Raznolikost 

slikanic glede na ilustrativne možnosti.« (Batič in Haramija, 2013, str. 38) 

 
2.3.1 KAKOVOSTNA ILUSTRACIJA 

Kakovostna ilustracija zahteva anatomsko pravilnost likov, upoštevanje zakonitosti grajenja 

prostora, razpoloženja besedila, ustrezno izbiro likovne tehnike, materialov, izraznih načinov 

in osebnega sloga ilustratorja. Pri tem naj upošteva likovni razvoj otroka pri določeni starosti. 

(Batič in Haramija, 2013) 

 

2.3.2 OBLIKE BESEDIL V SLIKANICI 

V tem poglavju bomo objasnili književne zvrsti, in sicer najprej poezijo, ki se pojavlja v 

določeni obliki, ima verze, rimo in ritem. V nadaljevanju bomo opisali prozo, ki jo bomo 

razdelili v določene kategorije glede na dolžino in temo.  

Poezija v slikanici se lahko pojavlja kot besedilo v verzih z rimo in ritmom, kot izpoved 

(lirska poezija) ali pripoved (epska poezija). Je humorna in vsebuje jezikovne igre. Ločimo 

dve vrsti: 
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• lirska poezija je pogosto péta in je tematsko povezana z otrokom ali njegovim 

doživljanjem; 

• epska poezija ima pripovedovalca, lik, zgodbo in kompozicijo, opisuje ali spremlja 

dogodek skozi asociacije. (Batič in Haramija, 2013) 

Proza v slikanici se kaže kot kratka pravljica, pripovedka, realistična ali fantastična zgodba, 

mit ali basen:   

• realistične kratke zgodbe so komične doživljajske ali socialne zgodbe z glavnim likom 

otroka. Prikazujejo situacije vsakdana, odnose, v katere je otrok vpleten ali družbeno 

dogajanje; 

• fantastične kratke pravljice so najpogostejša in tudi najobsežnejša dela v slikanicah. 

Delijo se v folklorne pravljice, avtorske klasične pravljice in avtorske sodobne 

pravljice. V folklornih pravljicah književni lik izstopa z eno lastnostjo, ki je lahko 

vezana na poklic ali družbeni stan, vključena so čudežna bitja ali predmeti. Čas in 

prostor sta nedoločena, saj se je zgodba dogajala nekoč, konec pa je vedno srečen. 

Klasične avtorske pravljice imajo strukturo in teme iste kot folklorne, razlikujejo se po 

avtorjevi osebni poetiki, z navezavo na mite in ljudska izročila. Zgodba se odvija v 

starih časih ali pa v sodobnem času v vaškem okolju ali naravi, z vključenimi 

pravljičnimi bitji, živalmi s človeškimi lastnostmi, glavnega lika spoznamo po imenu. 

V sodobnih pravljicah so prikazani individualizirani liki v sedanjem mestnem okolju. 

Razlikujejo se tudi z izbiro sodobnih tem, ki jih združujejo z mislijo, da so dobra dela 

poplačana, in tretjeosebnem pripovedovalcu, ki le pripoveduje zgodbo s srečnim 

koncem. Predstavljena je enodimenzionalnost, v kateri so fantazijski elementi 

združljivi z realnostjo; 

• kratke fantastične zgodbe ali pripovedi imajo značilnosti pravljice in fantastične 

pripovedi. Zgodba se odvija v krajšem časovnem obdobju, ki je določljiv, tako kot 

književni prostor.  Glavni lik se zaveda dvojnosti njegovega sveta, vdora fantastike v 

realnost, ki pa se zgodi ravno zaradi njegove močne želje, zgodba se zaključi, ko pride 

nazaj v svojo realnost. Ta tip zgodbe ima tudi podtip – nesmiselnico, ki temelji na 

jezikovni igri, ki že sega v ironijo;  

• miti in bajke, katerih vsebina izvira iz poganstva in politeizma, vsebuje rituale; 

• pripovedke imajo določen kraj, pogosto gre za natančna zemljepisna imena. Vsebujejo 

vsaj en resničen književni element prostor, čas ali osebo;  

• basni so po sestavi epsko delo z zgledno zgodbo, ki ima na koncu vedno nek nauk. V 

zgodbi nastopajo personificirani liki iz rastlinskega ali živalskega sveta, osebe ali 

bogovi. V njej lahko prepoznamo tudi alegorijo, ki govori o naši družbi. (Batič in 

Haramija, 2013) 

Tradicionalne fantastične pravljice, na primer Rdeča kapica, Trnuljčica, četudi imajo 

stereotipne like, vključujejo tematiko čustev, zaradi katere se otrok emocionalno razvija in 

zaradi predvidevanj ponujajo občutek varnosti. Primerjava teh pravljic s sodobnimi poveča 

otrokovo vključenost in razmišljanje o zgodbi, saj ponujajo nove možnosti refleksiranja. 

Pridobivajo razumevanje parodij, simbolov, povezujejo znanja s svojimi ostalimi izkušnjami 

in gredo preko stereotipnih odzivov. (Baddeley in Eddershaw, 1996) 
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2.3.3 LITERARNE PRVINE V SLIKANICI 

 

Pri zgradbi slikanice se upošteva starost bralca, njegov interes pri vsebini, izkušnje, družbeni 

kontekst, čas in prostor. Tematologija obravnava vsebino slikanice, torej temo, motiv in snov. 

Motivi so izbrani glede na znanje otrok, najpogosteje so liki, dogodki, prostori, objekti ali 

živali. Dinamični motivi poskrbijo za zaplet in razplet zgodbe, medtem ko jo statični 

opisujejo. Tema je najpogosteje ena in opiše bistvo zgodbe, najpogostejše so bojazljivost, 

različnost, smrt, prijateljstvo, ljubezen, družina, izobraževanje, izzivi mlajših, preizkušnje, 

doživetja. Literarni lik, ki se pojavi v realistični književnosti, je star približno toliko kot 

bralec. Fantastična književnost ima bolj raznovrstne like, ki so lahko personifikacije.  

Književni prostor se prav tako deli na realen in fantastičen, pod prvega se umeščajo 

poimenovani geografski kraji, drugi pa morajo biti zamisljivi otroku. Književni čas se 

razlikuje glede na književno vrsto, v vseh primerih pa mora biti otroku jasen s sintetičnostjo 

dogodkov. Čas in prostor morata tvoriti celoto oziroma umetniški kronotop tako v zgodbi kot 

ilustraciji, kar prikazuje primernost, vključevanje prostora v čas in obratno – čas se prikazuje 

v prostoru. 

Pripovedovanje je proces nizanja motivov, povezanih s časom in dogajanjem, ki je v tesni 

povezavi s prvoosebnim pripovedovalcem, katerega omejujejo jezik, tema in snov.  

Perspektiva vključuje pripoved zgodbe in pripovedovalčev pogled na dogajanje, ki je lahko 

tragičen, komičen, združuje oboje, kritičen ali pravljičen. (Batič in Haramija, 2013)  

 

Slikanice, ki so odprte različnim možnim interpretacijam, z bolj kompleksno vsebino 

pomenijo možnost hitrejšega pridobivanja kakovostnega znanja, saj morajo ti pokazati večjo 

pozornost za dogajanje in detajle ter povezovanje besedila in ilustracij. (Baddeley in 

Eddershaw, 1996) 

 

2.3.4 OBLIKOVANJE SLIKANICE 

 

Pri oblikovanju slikanice upoštevamo format, uporabo likovnih materialov in tehnik ter 

parabesedilo, ki vključuje naslovnico, notranjo naslovnico in vezne liste. Vizualno celoto 

sestavljajo besedilo, parabesedilo in ilustracije.   

 

Likovne tehnike in materiali: ilustrator izbere materiale in tehnike, ki podpirajo njegov 

osebni izraz in idejo, hkrati pa podpirajo motiv. Likovni materiali so pomemben element 

izraza, povezani so z besedilom, saj pripomorejo k pomenu zgodbe, povezujemo jih z 

določenimi emocijami. (Batič in Haramija, 2013) Likovne tehnike so izraz ilustratorjevega 

načina slikanja oziroma risanja, uporabe materialov in orodij, so vmesni člen med idejo, 

materiali in oblikovanjem, odločajo o končnem izrazu. (Butina, 1982)  

 

Format in oblika: format, oblika ilustracije in vrsta papirja vplivajo na naše doživljanje 

slikanice še preden se poglobimo v zgodbo. Najpogostejši format je A4 ali format kvadratne 

oblike, ki si ju ilustrator prilagodi, kar velja tudi za premične knjige, pri katerih se bralec 

aktivno vključuje pri branju. (Batič in Haramija, 2013) Izbira formata je ilustratorjev prvi 

poseg v celoto, saj z njim že določi likovni prostor. (Butina, 1982) Pokončni formati podprejo 

zgodbe, fokusirane na določen dogodek ali več manjših scen, medtem ko so ležeči formati 

namenjeni upodabljanju gibanja. Širino prostora ilustrator doseže z dvostransko postavitvijo. 
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Slika 5:Pokončna postavitev – Clare Freedman, Kate Greenway, 2015, Andrej in Piki 

Slika 6: Ležeča postavitev - Linda Sarah, Benji Davies, 2015, Na hitrem hribu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipografija: k celotnemu končnemu vizualnemu izgledu prispeva tudi izbira oblike pisave, ki 

je lahko z besedilom v interakciji na štiri načine:  

• »pisava se ne ujema z vsebino (ang. dishonoring typography);  

• pisava upošteva besedilo in je izbrana temu primerno (načrtno ali subtilno) (ang. 

honoring typography); 

• pisava poudarja sporočilnost besedila tako, da postane bolj aktiven element vidne 

izkušnje (ang. enhancing typography); 

• pisava je uporabljena ekspresivno, saj se velikost, oblika, barva in postavitev 

spreminjajo znotraj iste slikanice in tako še intenzivneje vplivajo na sporočilnost 

besedila (ang. expressive typography).« (Batič in Haramija, 2013, str. 63) 

   

Najuspešnejša je takrat, ko ju bralec ne opazi takoj. (Batič in Haramija, 2013, str. 62)  
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Slika 7: Isti neilustriran vezni list spredaj - J. in W. Grimm, 

Francesco Boada, Pau Estrada, 1996, Rdeča kapica 
Slika 8: Isti neilustriran vezni list zadaj - J. in W. 

Grimm, Francesco Boada, Pau Estrada, 1996, Rdeča 

kapica 

Slika 9: Isti ilustriran vezni list spredaj - Lojze Kovačič, 

Ana Zavadlav, 2018, Dva zmerjavca 
Slika 10: Isti ilustriran vezni list zadaj- Lojze Kovačič, 

Ana Zavadlav, 2018, Dva zmerjavca 

Slika 12: Različen ilustriran vezni listi spredaj - 

Jan Fearnley, 2005, Pazi Flik! 
Slika 11: Različen ilustriran vezni listi zadaj - 

Jan Fearnley, 2005, Pazi Flik! 

Naslovnica: kot sem že omenila, je pomemben element oblikovanja tudi naslovnica, saj 

vzbudi naša pričakovanja in radovednost, hkrati vsebuje naslov, ime avtorja in ilustratorja. 

Naslovna ilustracija je lahko prizor ponovljen iz slikanice, ki najbolj pritegne, lahko je kar 

razplet, ki pa po prebrani zgodbi dobi nov pomen. Naslovna ilustracija je lahko oblikovana na 

novo zgolj za naslovnico in hrbtno stran. Otroci rajši posežejo po slikanicah toplih barv in 

računalniško oblikovane tipografije. (Batič in Haramija, 2013)   

 

Vezni listi: še en element so vezni listi, ki povezujejo liste v slikanici z naslovnico in hrbtno 

stranjo, so prvo in zadnje, kar vidimo. Poznamo neilustrirane, ki so ali niso enaki spredaj in 

zadaj v skladnih ali kontrastnih barvah. Lahko so ilustrirani, enaki spredaj in zadaj, ali pa 

različni spredaj in zadaj, s čimer umetnik prikaže spremembo emocij in prostora.  
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Slika 13: Izmenjava ilustracij in besedila - Clare Freedman, 

Kate Greenway, 2015, Andrej in Piki 

Slika 14: Besedilo znotraj ilustracije – Fran 

Milčinski, Ana Razpotnik Donati, 2011, Kako so 

si Butalci omislili pamet 

Slika 15: Besedilo in ilustracija sta ločeni - Fran Milčinski, Ana 

Razpotnik Donati, 2011, Kako so si Butalci omislili pamet 

Slika 16: Besedilo kot oblikovno 

sestavni del - Clare Freedman, Kate 

Greenway, 2015, Andrej in Piki 

Vključenost besedila  

V slikanicah lahko vidimo štiri oblike 

odnosa besedila z ilustracijo:  

• v klasičnih slikanicah se ilustracije in 

besedilo izmenjujejo;  

• besedilo je lahko del ilustracije in se 

ji prilagodi, lahko postane oblikovno 

sestavni del, v primeru poučnih 

slikanic povzema obliko časopisa; 

• besedilo se nahaja znotraj ilustracije 

in je prilagojeno upodobljenim 

oblikam, barvi ali je v okvirju; 

• besedilo je lahko popolnoma ločeno 

od ilustracije.   
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Z oblikovanjem strani ustvarjamo nek ritem, ki ga vzpostavi postavitev besedila in ilustracije, 

potuje v smeri branja, ko listamo, se vzpostavi premor z negotovostjo ali napetostjo. Elementi 

lahko zadržijo našo pozornost s ponavljanjem oblike, barve in razmerij velikosti ali nas 

spodbudijo k zanimanju za nadaljevanje zgodbe na naslednji strani. (Batič in Haramija, 2013)

  

Postavitev besedila je ključna za celoten pomen, saj ga lahko obogati, hkrati pa je to lahko 

tudi problem za otroke, ki se še učijo branja in njegove določene smeri. Z oblački, oznakami, 

zvoki in pogovori še poudarjamo čustvene emocionalne reakcije, preko njih se otrok še lažje 

in bolje vživi v celotno pripoved. Preko oblačkov vidi različne poglede likov in tako spoznava 

realni svet. Malo premišljenega teksta, ki je vključen v ilustracijo, še posebno, če je podan 

skozi perspektivo karakterja, lahko pove še veliko več. (Baddeley in Eddershaw, 1996)  

 

2.3.5 POSEBNE IZRAZNE MOŽNOSTI V SLIKANICAH 

 

Upodobljen prostor v slikanici je prikazan prostor, v katerem se odvija zgodba. Ko ta ni jasno 

podan, je ilustrator tisti, ki ga oblikuje. Slikovno podan prostor je bolj nazoren in efektiven, 

saj bralec del besednega opisa prostora ne opazi, vizualno prikazan prostor ni manipulativen. 

Ilustracija prizora lahko podvaja besedo, saj s tem dodatno objasni opis ali pa je samostojna. 

V obeh primerih ustvari določeno občutje, ki podpre zgodbo s pomočjo ptičje perspektive, 

pogledov od daleč, blizu ali nekje vmes ter več prizorov znotraj iste strani. Kot likovno 

sredstvo uporabijo tudi različne zorne kote, fokus, prikaz odnosov med karakterji znotraj 

prostora, velikost in postavitev likov.  

Upodabljanje dogajanja je vezano na prikazan čas in prostor, kar z eno besedo imenujemo 

slikaniški kronotop. Najpogosteje je uporabljena simultana sukcesija, ki prikazuje kronološko 

upodobljeno zaporedje posameznih dogodkov glavnega lika, ki jih bralec poveže v celoto in 

iz izkušnje razume časovno razliko ter razbere gibanje iz konteksta. Gibanje je nakazano z 

linijami, različnimi položaji lika, uporabo smeri branja.  

V slikanico vključeni simboli in znaki iz vsakdanjika imajo dodatno pripovedno moč, saj 

prikličejo absenčno. Določeni predmeti, podobe, geste v kontekstih podajo največ informacij 

in imajo največjo težo, saj nas nagovorijo preko simbolov in znakov. Branje ilustracij je 

vezano na naše izkušnje in likovno znanje, saj nam pomagajo razumeti vsebino. 

Besedni zapisi na predmetih, pripisi upodobitvam ali besedilo v oblačkih, so intraikonična 

besedila, ki podajo pripombe ali nasprotujejo zgodbi – lahko tudi na humoren način. (Batič in 

Haramija, 2013) 

 

2.3.6 OTROŠKI NASLOVNIK IN NJEGOVE RAZVOJNE STOPNJE BRANJA 

 

Najpogosteje so slikanice namenjene predšolskim otrokom in otrokom, starim do 9 let, 

prilagojene so različnim stopnjam otrokovega dojemanja likovnosti in jezika. Slikanica je 

namenjena dvojnemu naslovniku, saj potrebujejo otroci pri branju pomoč odraslega, da jo 

bere skupaj z njim, zato mora biti slikanica privlačna tudi odraslemu. Termin dvojni naslovnik 

je namenjen mladinskim slikanicam, ki so prav tako namenjene tudi odraslim.  
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Vseeno je primarni naslovnik otrok, zato mora biti zahtevnost dela, vključno z dolžino 

besedila, prilagojena njegovi stopnji razvoja, prav tako mu morajo biti zanimive vsebina in 

ilustracije. Starši mu naj pomagajo izbrati kakovostna dela tudi iz vidika zvrsti in tematike za 

skupno in njihovo samostojno branje.  (Batič in Haramija, 2013) 

Igroknjige, ki so razpete med igračo in knjigo, so namenjene otrokom do enega leta starosti. 

Narejene so iz debelejših materialov ali materialov, ki jih lahko očistimo. V tem prvem 

obdobju so primerne slikanice z debelejšimi stranmi, da otrok preko njih razvija ročne 

spretnosti za listanje in sámo držanje knjige. Med njih štejemo slikanice brez besedila, tihe 

knjige in slikanice s poimenovanji, ki pomagajo otroka seznaniti s predmeti, živalmi, dejanji. 

Ilustracije med seboj niso povezane ali so zgolj preko tematskih sklopov, ki predstavijo svoje 

elemente. Otroke do četrtega meseca pritegnejo barvno kontrastne ilustracije z večjimi 

ploskvami, simetrijo, človeškimi obrazi in nasičenimi barvami, teme morajo biti poznane. 

(Batič in Haramija, 2013) Otrok doživljajsko uživa ob prepoznavanju upodobljenih objektov 

in situacij iz njegovega vsakdana, in sicer na nazoren, a pogosto ilustrativen način ter preko 

fotografij. (Kobe, 1987)    

 

Skozi njihov bralni in govorni razvoj se jim med 1. in 2. letom približajo slikanice s kratkim, 

enostavnim in konkretnim besedilom, ki prikazujejo prigode in vsakdanje dogodke, katerih 

center je otrok.  (Kobe, 1987) 

Za otroke od prvega do tretjega leta so še vedno priporočljive slikanice debelejših materialov, 

a standardnih velikosti. Ilustrirane teme morajo biti poznane, njihove upodobitve naj si sledijo 

na vseh straneh knjige. S pomočjo slikanice razumejo vsebino kot predstavljene simbole, 

predmete. Ob listanju knjige spoznavajo nove besede, ki jih prenesejo na realne objekte, 

vendar le takrat, ko so upodobitve realistične. (Batič in Haramija, 2013) Poleg poimenovanja 

vadijo tudi prepoznavanje in pomnjenje, hkrati pa tudi intenzivno doživljajo ob primerjanju 

sebe z upodobljenim likom. (Kobe, 1987) 

Od tretjega do četrtega leta so že primerne slikanice z zgodbo, skozi katere vrednotijo 

ilustracije. Predstavimo mu tudi svet otroške poezije, v katerem uživa ob rimah in ritmu ter 

upodobitvami. Sami izbirajo le vsebine, ki so jim znane, zato moramo spodbujati listanje 

ilustracij, preden se posvetijo besedilu in, ko ga že preberejo, da vse povežejo v celoto. Naša 

naloga je tudi otrokom približati slikanice, ki jih sami ne bi izbrali. (Batič in Haramija, 2013) 

V tem obdobju jim že ponudimo klasične slikanice s tankimi listi. (Kobe, 1987) 

Slikanice so namenjene tudi predšolskim otrokom, starim do šest let, in otrokom prve triade 

osnovne šole, saj ti še vedno rabijo pomoč odraslih, ker jim jezik in pomen besed še ni čisto 

domač, zato je zelo pomembna zvrst, vrsta in tema dela. Z razvojem postanejo primerne tudi 

slikanice z več besedila in tihe knjige. Otroci od šestega do devetega leta najraje izbirajo 

slikanice, katerih ilustracije so razločne – imajo nasičene barve, ki delujejo dekorativno. V 

zadnji fazi, od devetega do dvanajstega leta, jih pritegnejo realistične ilustracije, brez močnih 

svetlo-temnih kontrastov in pretirane prostorske iluzije.  (Batič in Haramija, 2013)  

 

Z branjem slikanic otrok pridobiva znanje tudi za likovno mišljenje in izražanje. Marijan 

Tršar (1976: 40) pojasni: »Otrok si želi in se poganja za tistim, kar ga presega, kar mu je 

zgled. Od ilustracije terja, da mu ponudi več, kot zmore sam likovno izraziti. […] Zato bo tudi 

odločno odklonil kot preotročjo vsako tako 'psevdootroško' ilustracijo, če ne bo ta vsaj za 

stopnjo, dve pred njegovo zmožnostjo vizualnega doumevanja sveta.« (Batič in Haramija, 

2013, str. 78) Črtomir Frelih (2009: 81) pravi, da: »lahko z ilustracijo sledimo otrokovemu 

likovnemu razvoju, ki poteka od najzgodnejših čistih barvnih ploskev in jasnih, enostavnih 
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Slika 17: Ilustracija se preliva čez svoj rob - Fran 

Milčinski, Ana Razpotnik Donati, 2011, Kako so si 

Butalci omislili pamet 

Slika 18: Ilustracija med besedilom - Petra Dvorakova, 

Tanja Komadina, 2016, Julija med besedilom 

orisov. […] Pot se nadaljuje k čedalje večjemu številu podrobnosti […], sledi nastopanje 

prostorskih vodil delnega prekrivanja, zmanjševanje oddaljenih predmetov in zračne 

perspektive […], v svetlo/temno modelacijo, 'senčenje' z vedno manj čistih barv na račun 

prepričljivega učinkovanja navideznega prostora oz. iluzionizma […]« (Batič in Haramija, 

2013, str. 78)  

 

2.4 ILUSTRACIJA 

Ilustracije so element slikanice, ki ga otrok najprej prebere sam oziroma zazna pred 

besedilom. Vizualni jezik pretvori objektivno stvarnost zunanjega sveta preko naših čutil v 

našo zavest. Je svobodnejši in bolj splošen, ker izvira iz vidnega.  Na dojemanje ilustracij 

vplivajo bralčeve izkušnje, kulturnozgodovinski kontekst in poznavanje likovnega jezika. 

  

Ilustracija je likovna pripoved zgodbe v slikanici, kot jo ilustrator doživlja in izrazi na svoj 

slogovni način. Razumevanje teh je odvisno od našega likovnoteoretskega znanja in likovne 

intuicije. Branje slikanice poteka v interakciji z branjem zgodbe. (Batič in Haramija, 2013)  

 

2.4.1 VKLJUČENOST ILUSTRACIJE ZNOTRAJ STRANI 

V slikanicah ilustracija ni pomožno sredstvo, saj je enakovredno prepletena z verbalno 

komunikacijo, v nadaljevanju bomo opisali možne interakcije.   

Kakovostna knjižna ilustracija, ki je dodaten, enakovreden ali prevladujoč del otroške 

slikanice, je glavni motivator za otrokovo zanimanje za branje ali listanje slikanic. (Zupančič, 

2012) V klasični slikanici se slike in besedilo lahko izmenjujejo znotraj ene strani ali so 

samostojni na celotnih straneh. Ilustracija se lahko preliva čez svoj rob, sega čez obe strani ali 

se nahaja med besedilom, ki je bolj smiselno razdeljeno na manjše odlomke in s tem lažje 

dojemljivo za otroke v predbralnem obdobju. Še ena možnost je vključenost besedila v 

ilustracijo, kar tvori celostnost, saj ilustrator besedilo reorganizira v likovne elemente, ki so 

doživljajski in estetski. (Kobe, 1987)  Izjemo lahko opazimo pri slikanicah, kjer je avtor in 

ilustrator ista oseba, v tem primeru so slike in besedilo neločljive. (Batič in Haramija, 2013) 
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2.4.2 NAČELA KAKOVOSTNIH ILUSTRACIJ 

Prvo načelo je ustvarjalnost, ilustracija mora pri otroku vsaj ohraniti kreativne potenciale za 

različna področja, če že ne spodbuja njenega razvoja. 

Drugo načelo je načelo kakovosti, ki določa, da je za otroka sprejemljivo le, kar je najboljše 

zanj, ustrezati mora njegovim zanimanjem, sposobnostim razumevanja in predstavljanja, da 

lahko razvija zmožnost zaznavanja estetskega kvalitetnega likovnega sporočila. Estetsko 

sporočilo mora biti vključeno v likovni jezik, vsebino, likovno tehniko, in sicer na način, da 

ga otrok lahko začuti, saj je kakovostna ilustracija pogoj za njegov prenos, na ta način 

razvijamo občutek za lepo in likovno, medtem ko imamo občutek za likovni red prirojen. 

(Zupančič, 2012)      

 

 

2.4.3 KRITERIJI ZA DOLOČANJE KAKOVOSTNE ILUSTRACIJE 

 

Likovni kriteriji: upoštevati je potrebno načela likovne gradnje prostora, kompozicijo, ritme, 

odnosi in kontrasti morajo delovati celostno. Odnosi med elementi: linijami, oblikami, 

barvami, svetlo-temnim in teksturami morajo biti uravnovešeni. Barvna razmerja ustvarjajo 

harmonijo ali kontraste. Risba mora biti jasna, a ne nujno preprosta, v obeh primerih pa 

izčiščena, brez nepotrebnega. (Zupančič, 2012)     

Anatomija in prostor: literarni liki v zgodbi naj se pojavljajo tudi v ilustracijah, to so lahko 

osebe, živali, rastline in domišljijska bitja. Vsa bitja naj bodo upodobljena po anatomskih in 

konstrukcijskih pravilih. Razmerja med telesnimi deli in udi morajo biti v pravih razmerjih, 

skrajšave v skladu s prostorskimi zakonitostmi, pregibi udov anatomsko korektni. Anatomske 

nepravilnosti imajo močan izraz, ki se jih prav tako lahko uporablja, kot estetsko nadgradnjo, 

ob predhodnem obvladovanju likovno formalnih pravil. (Zupančič, 2012)     

Prostor ali okolje, v katerem se zgodba odvija, mora biti grajeno po zakonitostih grajenja 

prostora, s pomočjo prostorskih ključev, to so nagnjenost linij, ploskev in oblik, upoštevanje 

manjšanja velikosti elementov in natančnosti detajlov, tekstur z oddaljenostjo ter pravilo, da 

so bližnji elementi svetlejši in bolj nasičeni ter prekrivajo bolj oddaljene. Prikazani prostor 

mora delovati resničen – to dosežemo z uporabo perspektive in prostorskih ključev ter 

zanimivih kotov gledanja od spodaj ali zgoraj oziroma iz istega gledišča enotnega prostora – 

in biti grajen na enoten način. Posledično bo otrok nadgrajeval zmožnost razumevanja 

zakonitosti prostora. Tudi tukaj lahko kršimo pravila grajenja ob dobrem likovno formalnem 

znanju, s čimer bomo pri ilustraciji podali občutek naivnosti. (Zupančič, 2012)      

Razpoloženje in slog: ilustracijo smatramo kot kakovostno, ko uspe ilustratorju upodobiti 

razpoloženje zgodbe te slikanice in ustvari celoto emocij in razpoloženja okolja. Presoditi 

mora, katera likovna tehnika, materiali in izraz sovpadajo z njegovim slogom in zgodbo. 

(Zupančič, 2012)     

Banalni elementi in družbeni stereotipi: Zupančič (2012) deli te elemente na likovne in 

vsebinske:  

• pod likovno kategorijo smatra nesprejemljive elemente s svetlečimi barvami in efekti, 

poudarjene trepalnice, velike oči in stalno pordelost karakterjev. Predvidljive ilustrirane 

podobe, ki se pogosto ponavljajo, ne spodbujajo otrokovega razvoja in uporabe 
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domišljije. Ilustracija bogati njegovo domišljijo, ko ne podvaja besedila, a ga vseeno 

sporoča. (Antonič in Sossi, 2018);  

• po vsebini izločuje vsa poudarjanja družbenih stereotipov, saj bi se morali zavedati, 

kakšen vpliv imajo slikanice na otroka - glavno vprašanje, ki bi si ga morali postaviti, je 

ali bo sporočilo slikanice otroku pomagalo pri vključevanju v družbo. 

Za vsebinske kriterije dobre ilustracije šteje ustrezna upodobitev, ki se ujema z besedilom in 

nima nepotrebnih vsebin, je v skladu z vrednotami, etiko družbe in je hkrati jasna ter poučna. 

(Batič in Haramija, 2013)  

 

2.4.4 DIGITALNA ILUSTRACIJA 

V zadnjih 30 letih se je ilustracija začela pomikati vse bolj proti digitalni verziji, iz tiskanega 

v spletne platforme. Posledično so se razvile nove kreativne metode in ekspresivne forme, 

ilustracija je postala del spletnih publikacij. Vizualno se je spremenila, še vedno pa sledi 

svojemu bistvu, ki se ohranja in nadgrajuje, saj sedaj povezuje tekst in razvija unikatno vlogo 

v tiskani publikaciji. Njeno mesto je sedaj tudi v digitalnem, spletnem okolju in multimedijih, 

kjer dobi bralec novo vlogo v oblikovanju izgleda in v pretoku ilustracij. Meja med zgodbo in 

ilustracijo ni več strogo določena, oboje je lahko samostojno, sama digitalna ilustracija je 

lahko manj očitna, a vseeno prisotna. (Hoogslag, 2019) 

Ilustracija ima isto esenco kot zgodba, vendar njen namen ni podvajanje vsebine, ampak 

povabilo, spodbuda za branje in poudarjanje njenega bistva ter namena. Kljub temu pa si 

lahko dovoli svojo interpretacijo, s čimer ponudi možnost ustvarjanja refleksij in globljega 

pomena.  

Proces nastajanja ilustracije se začne s kreativnim procesom risanja ali slikanja, na koncu pa 

je tu še reprodukcija, ki zanjo pomeni materializacijo in vključitev v odnos z besedilom, ki ga 

predstavlja. Od ostalih medijev se ta loči po sledeh ročnega izražanja, torej po potezah in 

postavitvi glede na tekst. Ilustrator ima samosvoje kvalitete interpretacije in osebne note.  

Kvaliteta ilustracije je v njenih izraznih možnostih, oblikovanju sporočila v bralčev lasten 

jezik. Sama po sebi ostane nepopolna, kar je njeno bistvo,  pojavi se kot del celote in jo skozi 

omejeno vsebino sooblikuje. (Hoogslag, 2019) 

 

Slika 19: Digitalna ilustracija, ki je del spletnega članka - Nausicaa Renner, Tallulah Fontaine, 2019 
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2.5 RAZVOJ OTROKOVIH RECEPCIJSKIH ZMOŽNOSTI   

 

V tem poglavju bomo pojasnili otrokov razvoj branja, sprejemanja in procesiranja mladinskih 

literarnih besedil. Recepcijski razvoj otroka je istočasen in povezan s kognitivnim, 

emocionalnim, moralnim, socialnim in jezikovnim razvojem ter pogojen z razvojem 

posameznikove osebnostni.  

Otrokov recepcijski razvoj delimo na senzomotorično obdobje, ki traja do otrokovega prvega 

leta starosti. in obdobje praktične inteligence do drugega ali tretjega leta. Obdobje intuitivne 

inteligence traja od drugega ali tretjega leta do sedmega ali osmega. Sledi obdobje razvoja 

konkretnih, logičnih intelektualnih operacij od sedmega ali osmega leta do dvanajstega in na 

koncu po dvanajstem letu obdobje abstraktne inteligence. (Kordigel Aberšek, 2008) 

 

2.5.1 SENZOMOTORIČNO OBDOBJE IN OBDOBJE PRAKTIČNE INTELIGENCE 

 

Zmožnosti zaznave slikanic so zelo intenzivne, a omejene, saj v tej starosti otrok še ne pozna 

jezikovnih znakov, niti vseh pomenov besed. Najintenzivneje zaznava zvočni del, torej ritem 

in melodijo rime ter ujemanje soglasnikov, kar povezuje z občutki ugodja. 

Po Piagetu otrok preko posnemanja, ponavljanja, simbolne igre, otroške risbe, notranje slike 

in jezika razmišlja o svetu in z njim komunicira. Posnemanje in ponavljanje sta pri razvoju 

predhodnici predstave, saj na tak način otrok prikliče v spomin dogodek iz preteklosti, si ga 

ponovi in tako o njem razmišlja na posreden način – tako predela in razume ta dogodek. Preko 

simbolne igre s posnemanjem in poznanimi jezikovnimi sredstvi in igre vlog, torej besedami, 

intonacijo in gibi, otrok razrešuje notranje konflikte, ki jih še ne razume ali mu povzročajo 

nelagodje, to so nove omejitve, pravila. Z otroško risbo izraža svoja čustva in predstave,torej 

na način, ki mu je blizu, in podoživlja situacije, da jih lahko razume. Z notranjimi slikami 

konstruira, kar je že videl skupaj z novimi slikami in na tak način premišljuje.   

 

Z vsemi temi načini otrok premišljuje tudi o slikanicah, ko že delno obvlada jezik. Združitev 

pripovedovanja poezije odraslega in njegove gibalne igre ga pripravijo do učenja recepcijskih 

situacij. Začne razlikovati med dvema načinoma govorjenja odraslih, pri prvem odrasel 

pričakuje njegov odgovor, komunikacijo, pri drugem pa ne, kar loči po barvi glasu, intonaciji 

in ritmu.  Sčasoma utrdi tudi asociacijo med ritmom pripovedi in prijetnimi občutki, ki jih čuti 

v maminem naročju, ob njenem dihanju, v zibelki, pri zaspanosti, tolažbi, druženju. Povezal 

bo občutek varnosti, prijetnosti, z literaturo in ta občutek bo prisoten tudi pri odraščanju in 

prebiranju mladinskih literarnih del. (Kordigel Aberšek, 2008) 

 

2.5.2 OBDOBJE INTUITIVNE INTELIGENCE   

Deli se na obdobje egocentrične recepcije in naivno pravljično obdobje. 

V obdobju egocentrične recepcije začne otrok že razumeti vsebino, za kar potrebuje 

predstave, ki jih prikliče v spomin preko besede, ki jo predstavlja. Besed se uči tako, da 

povezuje asociacije izkušenj z glasovnimi skupinami, ki so z njimi povezane. Besede se 

spomni, ko se določena izkušnja ponovi, do tretjega leta si jih predstavlja kot imena objektov. 

Z uporabo besed kot množinskih pojavov je izpolnjen pogoj za dojemanje literature. Njegov 

literarni svet se deli na dva svetova – prvega, realnega, ki izhaja iz objektivnih miselnih shem, 
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in drugega domišljijskega, ki izhaja iz subjektivnih miselnih shem. Realni literarni svet 

odslikava objekte, osebe in dogodke v objektivni realnosti, zgodbe so torej podobne naši 

dejanski realnosti, četudi je glavni lik žival ali predmet, saj je njegovo vedenje in občutenje 

enako otrokovemu. Te zgodbe so o otrocih in njihovih vsakdanjih situacijah, o starših, 

pravilih in vrtcu.  

Domišljijski literarni svet prav tako vključuje zgodbe iz realnega sveta, a v odnosu do 

lastnega jaza, hkrati pa zaznava tudi pravljični, nerealni del. Oba literarna svetova otroci 

razvijajo vzporedno v obdobju intuitivne inteligence, vendar v njegovi prvi fazi lažje sledijo 

objektivnim miselnim shemam, v drugi fazi pa brez težav sledijo še domišljijskim svetom. 

Močno doživljajo besedila, v katerih prepoznajo sebe, se lahko identificirajo z njimi, 

prilagodijo realnost svojim potrebam, v katerih lahko nadomestijo funkcijo simbolične igre in, 

v katerih lahko premišljujejo o svetu ter njegovih pravilih. V tej fazi otrok egocentrično 

prepoznava dele, ki jih označi kot svoje, drugih ne prepozna, saj le na ta način doživlja 

literaturo, hkrati se uči komuniciranja, dialoga s književnostjo in iskanja odgovorov na svoja 

sedanja vprašanja v literarnosti. (Kordigel Aberšek, 2008)  

 

Literarna besedila se otrok nauči spoznavati skozi obrambna mehanizma identifikacije in 

projekcije, zaradi česar začne povezovati motive zgodb s svojimi realnimi življenjskimi 

izkušnjami, jih refleksirati in doživljati literarno estetiko.   

 

Proces identifikacije poteka s pomočjo osebe, ki jo ima otrok rad, saj mu ta posreduje zahteve, 

norme in vrednote, ki jih on ponotranji. Glavni književni liki niso posamezniki, ampak 

predstavniki karakternih tipov, ki ustrezajo množinskim pojmom in morajo zato opraviti 

nalogo ključnega dražljaja. Ta izzove edinstveno reakcijo, ki je drugje ne bi mogli doseči, saj 

se odzovemo le na redke ključne dražljaje. Glavni književni lik lahko reakcijo doseže skozi 

otrokovo željo po posnemanju, s svojim jasno izraženim značajem ali vzbujanjem občutenja 

vzdušja, ki pripada zgodbi in posledično ponotranjenju posnemanja. Pogoj za proces 

identifikacije je odprtost bralca za iskanje priložnosti, in sicer tako, da išče podobnost med 

književnim junakom v njegovem življenju, s seboj v svojem, zato v tej fazi ugotavljamo, kaj 

otrok ugotovi o sebi skozi proces identifikacije. Identifikacija otroku ponudi, da skozi 

razmišljanje podoživi obnašanje lika, pride do spoznanj, ki jih lahko aplicira v svoje življenje, 

hkrati otroka razbremenjuje, saj lažje razume svoja doživljanja. (Kordigel Aberšek, 2008) 

V procesu projekcije otrokove notranjosti na književne osebe, njegov jaz stimulanse iz 

podzavesti projicira na druge osebe z namenom, da jih odstrani ali obsodi. V tej dobi otroci 

radi prebirajo moralne zgodbe s pravičnim koncem, ki doleti negativne like, saj ob tem 

doživljajo občutke, podobne realnemu vsakdanjiku. Njihove predstave postanejo jasnejše, 

doživetja globlja, ob zgodbah sproščajo tudi ujeto agresijo, ki nastaja ob prevelikih zahtevah 

staršev in drugih avtoritet, na način, da na like projicirajo emocije in želje, ki jih potem 

obsodijo ter obravnavajo kot tuje.  

Pri branju in opazovanju književnih del in njihovih likov nas spremljajo odnosi in emocije. Pri 

tistih, ki so nam ljubše, smo bolj odprti in jih imamo za vzor, vidimo podobnosti ali jim 

želimo biti podobni. Naš odnos do njih se navezuje tudi na naša zanimanja, namen branja in 

pripisovanje pomena dogajanju zgodbe ter tudi na naša stališča, razpoloženje, izkušnje, 

stopnjo razvoja, kar vpliva na nivo zavedanja teh procesov. (Kordigel Aberšek, 2008)  

  

Naivno pravljično obdobje: otroci sprejemajo pravljične elemente v zgodbi kot del njihove 

realnosti – kot nekaj, kar se lahko zgodi tudi njim, saj je svet pravljično urejen. To obdobje se 
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začne, ko lahko otrok že razume pravljice in je zmožen dojeti sosledje posameznih motivov 

kot celotno pravljico, ohraniti spomin in koncentracijo, ter traja, dokler ni zmožen ločiti 

pravljičnost od realnosti. 

Ko zna postaviti mejo med pravljičnostjo in realnostjo, se prične pravljično kritično obdobje, 

to je približno pri sedmih letih, lahko tudi kasneje, do devetega leta. V pravljično kritičnem 

obdobju še vedno obožujejo svet pravljic, saj v njih vidijo pot iz pravil odraslih v domišljijsko 

svobodo, kjer si izpolnijo svoje drzne želje. (Kordigel Aberšek, 2008) 

To mnenje se ujema z McMuun Dooley (2011), ki pravi, da imajo otroci od četrtega do 

šestega leta poudarjen čut za vzročno povezavo, povezanost dogodkov in razumevanje 

karakterjev. Njihove pripovedne zmožnosti so povezane s sposobnostjo priklica zgodbe, z 

razumevanjem besed in besedil. Otrok v tem obdobju je že zmožen odgovarjati na vprašanja v 

povezavi z njim, sposobni so oblikovati tudi pripoved ob slikanici in njenih ilustracijah.  

 

Za naivno pravljično obdobje so značilni naslednji nivoji zaznavnih zmožnosti: 

• zmožnost zaznavanja in razumevanja književne osebe. Na začetku tega obdobja so to liki, 

ki so mu podobni, saj je še vedno usmerjen nase. V nadaljevanju začne spremljati in 

razumeti tudi književne like, ki so personificirani, saj realnost opazuje in dojema 

animistično. Opazi tudi pravljična bitja in njihove vloge v zgodbi, kar poveže z 

dramatičnostjo in pričakovanjem razpleta situacije. Zazna in razume jih, če so 

karakterizirane po polarizaciji z najosnovnejšim abstrahiranjem, opazi eno glavno lastnost 

ali oceni lik in ga uvrsti v pozitiven ali negativen lik. To stori najlažje, ko ima poleg 

nazorno nasprotje, pomaga si s poznanim iz realnega življenja;  

• zmožnost odkrivanja vrat za identifikacijo. Prepoznava lahko elemente, ki niso podobni 

njegovi realnosti. Vrata za identifikacijo so podobnosti med njim in književnimi liki, saj je 

na tak način zmožen podoživeti dogajanje v zgodbi in se emocionalno udejstvovati. To 

mu je olajšano, kadar so pravljična bitja tipi in ne individualne osebe, saj se takrat lažje 

poistoveti. Identificira se lahko z otroškimi liki ali liki, ki se obnašajo otročje in katerih 

nivo emocionalnosti, razmišljanja in želja je nezrel; ki se odzivajo na instinkte, nimajo 

jasnih ciljev, ki so čustveno motivirani ali pod avtoriteto;  

• zmožnost ustvarjanja domišljijskočutnih podob književnih oseb. Domišljijskočutne 

predstave mora pogosto oblikovati iz socialnih vlog ali imen, kar naredi glede na oceno ali 

je lik pozitiven (potem bo lep) ali negativen (v tem primeru bo grd). Identificiral se bo le s 

pozitivnimi književnimi osebami, ki bodo po podobi on sam, vendar to ni mogoče, če so 

te osebe nasprotnega spola ali gre za več književnih oseb, ki rabijo vsak svojo edinstveno 

podobo, ali pa, če gre za domišljijske like. Predstave pravljičnih nadnaravnih bitij in 

klasičnih književnih likov lahko nastanejo s procesom analogije, na podlagi podobnosti 

ljudem, tako vizualno kot tudi po vedenju. Otrok uvede le proporcialne spremembe ali pa 

potekajo predstave po procesu kombiniranja, ko otrok v domišljiji združi več bitij, doda 

kakšno lastnost, ki ni pričakovana ali združi, oziroma na novo oblikuje predstave. Njegove 

domišljijsko čutne predstave so odvisne od njegove domišljije, od spomina njegovih 

izkušenj in oblikovanih predstavah slišanih ter videnih slikanic; 

• zmožnost opažanja perspektiv književnih oseb v književnem besedilu. Ta stopnja 

zaznavanja ostaja enaka obdobju egocentrične recepcije, saj še vedno opazuje skozi svoj 

pogled, ker še ne razume, da lahko drugi vidijo drugače;  

• zmožnost zaznavanja motivov za ravnanje književnih oseb. Otroci zaznajo motive za 

dejanja književnih likov, če so razlog močne emocije, kot so na primer ljubosumje, 

samovšečnost, užaljen ponos, maščevalnost, jeza, radovednost ali želja po atraktivni 
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dogodivščini. Dojame lahko le vidne posledice oziroma položaje, v katerih so čustva 

izražena, ni še sposoben prepoznati in vrednotiti svojih emocij ali emocij drugih;  

• zmožnosti zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora. Prostor dogajanja opišemo 

kot socialno okolje, čas in prostor ali kot opis razmer, v katerega so vpete pravljične 

osebe. Socialno okolje določi iz priložnostnih namigov, saj daje pozornost podrobnostim 

in si ga lahko predstavlja zelo živo. Ni še zmožen ločiti socialnih in kulturnih razlik med 

samimi sloji, saj še nima dovolj izkušenj in podatkov o tem, drugi razlog je tudi ta, da je 

njegova domišljija pozitivno naravnana in zato posledično pričakuje zase in za druge 

čudovito življenjsko zgodbo; 

• zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega časa. V tem obdobju lahko otrok sledi 

le kronološkemu sosledju dogodkov, oziroma kaj se je zgodilo za tem. Preskok v času 

razume le, če se vmes ni dogodilo nič bistvenega in le, če se to zgodi redko. Nekoč 

povezuje s subjektivno miselno shemo, s časom, ko je bilo vse drugače, kot je sedaj. 

Danes povezuje z realnimi izkušnjami in objektivno miselno shemo; 

• zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja. Težje sledi dogajanjem, ki 

so usmerjena k nekemu cilju, veliko lažje sledi doživljanju glavnega književnega lika in 

njegovemu dogajanju ter se na njegov sedanji dogodek popolnoma emocionalno in 

miselno osredotoči, zato ne vidi vzročno posledičnih povezav. Preteklosti in prihodnosti 

tega dogodka se posveti le toliko, da lahko sledi doživljanju glavnega književnega lika. 

Sledi lahko dvodelnim ali tridelnim pravljicam, saj vsebujejo ponavljalne figure, katerim 

se v vsakem poglavju dogajajo isti dogodki z obratnim uspehom. Takšna pravljica vsebuje 

ravnovesje in umirjanje dogajanja zaradi ponavljanja, posledično jo otrok lažje sprejme in 

predela vtise. Hkrati dobi občutek varnosti, saj pričakuje razplet zgodbe. V zasutosti s 

podatki in ilustracijami lahko prepozna, kaj je pomembno. Dogajanju lahko sledi ob 

nazornih ilustracijah in si na tak način pomaga razumeti vsebino. V teh pravljicah zgodbe 

pripovedujejo le o dejanjih književnih likov, ki jih je otrok sposoben razumeti,  in 

izpustijo njihove namere. (Kordigel Aberšek, 2008) 

 

2.5.3 OBDOBJE KONKRETNIH, LOGIČNIH INTELEKTUALNIH OPERACIJ 

V tem obdobju se otrok ne odziva več samo impulzivno, ampak pred dejanjem razmisli v 

obliki notranjega dialoga, s katerim ponotranji sprejemljive vzorce vedenj. Sedaj lahko 

komunicira z okolico in skupaj z njo oblikuje vzorce. Dobi tudi občutek za moralo, razume, 

da se neko pravilo lahko spremeni preko diskusije in dogovora.  

Njegovo književno zanimanje se nagiba k domišljijskim vsebinam, saj sebe še ne vidi kot 

nekoga, ki bi imel vpliv na spremembe v svetu, zato to išče tudi v književnih junakih in 

čudežnih dogodivščinah, ki morajo biti v skladu z njegovim razvojem. Sledi lahko bolj 

zapletenim vsebinam, ki vključujejo več likov z bolj kompliciranimi karakterji in več 

lokacijam dogajanja zgodbe. Z njihovim razvojem jih pritegnejo razburljiva in zapletena 

pustolovska dela, v katerih so čudeži skriti v realnosti, konec mora biti pravičen, poleg tega 

morajo liki razrešiti neko težavo, ki je odrasli niso uspeli.  

Za to obdobje veljajo naslednje recepcijske zmožnosti: 

• zmožnost zaznavanja in razumevanja književnih oseb. V tem obdobju dokončno razvijejo 

sposobnost oblikovati svoje domišljijsko čutne podobe književnih likov na način, da 

združijo informacije o zgodbi z vsakdanjimi podobami, podobami iz svoje domišljije in 

izkušenj, ki jih je pridobil v preteklih književnih delih, risankah in filmih. Z razvojem 

vedno bolj upošteva opise zgodb, pri oblikovanju podob, ki jih po potrebi, ko te niso dane, 

razvija z že prej omenjenimi načini. Upošteva tudi informacije o opisih pripovedovalca in 
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opisih drugih književnih likov o določenem liku ter njihova imena, ko ta nekaj sporočajo. 

Sposoben je brati informacije, s katerimi oceni lik kot pozitiven ali negativen, njegovo 

pomembnost (ali gre za glavnega junaka ali stranski lik) ter njegov karakter. To razbere iz 

pripovedovanj in odzivov drugih likov v zgodbi ter mislih, emocijah, dejanjih tega lika, ki 

ga ocenjuje. Zaznava vse jasno prikazane karakterne lastnosti, medtem ko je do sedaj 

lahko le eno samo, hkrati razume tudi tiste, ki so v nasprotju z ostalimi lastnostmi, ki jih 

ima; 

• zmožnost odkrivanja vrat za identifikacijo. Razvoj odkrivanja priložnosti za identifikacijo 

gre od konkretnega k abstraktnemu, saj ne išče več podobnosti z liki. Priložnost je lahko 

sedaj že ena z njim ujemajoča se lastnost ali okoliščina dogajanja. Proti zaključevanju tega 

obdobja so to tudi želje, težave, načini spopadanja z njimi. Na meji z obdobjem abstraktne 

inteligence so ta vrata emocije, ki jih občuti s tem likom; 

• zmožnost zaznavanja in razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb. Najprej 

zaznava le motive dejanj književnih likov, ki so jih sami izkusili, z nabiranjem svojih 

izkušenj je sposoben zaznati in razumeti več, tudi namene dejanj oziroma vzroke, a še 

vedno v povezavi z njegovimi izkušnjami, idealiziranjem in izkušnjami iz dosedanjih del, 

ki se jim je posvetil. Z obiskovanjem šole se širijo tudi njegove socialne izkušnje in 

posledično tudi razumevanje različnih motivov za dejanja, ki jih razdeli v dve skupini. V 

prvi so tisti motivi, ki bi jih naredila pozitivna oseba – tudi on sam – ali so to dejanja, ki 

so narejena z dobro mislijo. Tudi, če se dejanje izkaže kot slabo, kot dobro šteje ideal 

pozitivnega iz realne izkušnje in plemenito herojstvo iz književnih del. Motivi negativne 

osebe vključujejo označbo, da je ta oseba slaba in tako tudi ravna, za kar si zasluži kazen, 

ki je kakršno koli dejanje pozitivne osebe. V tej fazi opažanje motivov za ravnanje temelji 

na njegovih sposobnostih opažanja in odobravanja dejanj književnega lika, ki jih sam ne 

bi nujno storil v podobnih okoliščinah. V primeru, da razlogov za določeno dejanje ni 

možno razbrati iz vsebine, si pomagajo s svojo logično razlago, ki temelji na 

predvidevanju, kaj je pisatelj izpustil. Za razumevanje motivov se osredotočajo na 

namere, misli in emocije likov, spodobni so zaznati psihološke motive, saj opazujejo 

dogajanje, komunikacijo, dejanja lika in pripovedovalčev pogled; 

• zmožnost privzemanja književnih perspektiv. Je povezana s sposobnostjo razmišljanja o 

drugih, vendar je to zanj težje v domišljijskem svetu kot v realnem. V domišljijskem svetu 

ima, na ravni književne osebe, predstavo o tem, kaj lik razmišlja o drugih, ali je sprejet, 

kaj so razlogi za to in kako se posledično vede. Da vse to razbere, mora zaslediti zadosti 

pomembnih dejstev v besedilu in jih povezati v celoto. Pod pomembna dejstva lahko otrok 

uvršča vse avtorjeve informacije – podane neposredno ali posredno – o emocijah, željah 

lika, informacijah posameznih likov o drugih in njegovi nameri do ostalih. Na ravni 

književnih oseb je ena perspektiva pripovedovalčeva, pri njej lahko opazimo njegov odnos 

do likov v obliki emocionalne naklonjenosti, s katerimi razkrije svoje mnenje o njih in v 

obliki informacij, s katerimi poda, kaj ve o njih. Druga perspektiva je avtorjeva in tvori 

svet s svojega vidika. Tretji vidik razmišljanja o književnih likih je povezan s pričakovanji 

bralca, njegovimi izkušnjami in dojemanjem sveta, je predpogoj za zaznavanje prvih 

dveh. Otrok je zmožen zavzeti pogled književnega lika, s katerim se poistoveti, nato skozi 

njega doživlja in evalvira njegov svet dogajanja in druge like. Izbran pogled skozi to 

osebo obdrži skozi celotno zgodbo, saj še ni sposoben menjati in zaznavati več perspektiv 

hkrati. Ta pogled na začetku faze prepleta s svojim vidikom, vendar je tega z njegovim 

razvojem vedno manj, saj zna vedno bolj brati sporočila o likih, kasneje pa zazna tudi like, 

s katerimi se ne poistoveti, a vse to le ob pomoči odraslih. Razvoj se nadaljuje k zaznavi 

več perspektiv, vendar še vedno z osredotočenostjo na eno samo. Zaznavajo že pripovedni 

pogled na posamezne like, kasneje tudi do samega dogajanja, kar ostaja ločeno od 
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razumevanja besedila. Stopnjo povezovanja različnih perspektiv v celoto, vključno s 

pripovedovalčevimi in avtorjevimi perspektivami, doseže po 12. Letu; 

• zmožnost zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora. Je povezana z razumevanjem 

književnega časa, saj mora otrok poznati njegove lastnosti, da lahko oblikuje prostor. 

Preko opisa in orisa zbere informacije za kreiranje, vendar ga ti opisi dolgočasijo in jih 

zato preskoči ali celo preneha brati celotno zgodbo, zato je v sodobnih mladinskih 

besedilih to izpuščeno ali so ti neopazno vključeni v besedilo. Vendar ta trik zahteva od 

otroka več pozornosti pri zaznavanju sporočil in njihovem skladnem sestavljanju z 

elementi iz svoje domišljije, izkušenj ter spominov prejšnjih slikanic. Vse predstave 

dogajalnega prostora na začetku oblikuje iz svojih izkušenj, kasneje z vključevanjem in 

kombiniranjem s podanimi opisi. Od svobodnega izražanja prehaja k čim večjemu 

upoštevanju zgodbe in njenih sporočil o podobah, svoje ideje in domišljijo vključi le 

takrat, ko besedilo ne poda dovolj informacij. Ker že loči realni in domišljijski svet, loči 

tudi dogajalni prostor, ki pripada enemu ali drugemu, pri realnem upošteva svoja 

geografska, zgodovinska in druga ključna znanja. Otrok je sedaj že zmožen slediti vsem 

dogajalnim prostorom in njihovim situacijam, saj jih vmes, ko se zgodba dogaja drugje, 

ohrani v spominu; 

• zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega časa. V prehodu na obdobje konkretnih, 

logičnih in intelektualnih operacij otrok razvije pogled na realni nekoč, razume, da so 

takrat živeli drugače kot v sedanjosti, a vseeno na realen način, brez elementov 

pravljičnega sveta. V začetnem delu te faze dojema vso zgodovino kot enako, s 

pridobivanjem različnih znanj spozna, da so bila v zgodovini različna obdobja s svojimi 

značilnostmi. Sčasoma si oblikuje miselne sheme, ki jih ob določenih podanih 

informacijah uporabi pri oblikovanju predstave književnega časa, prostora in dogajanja v 

besedilu. Otrok za sestavljanje predstave o književnem času uporabi le podane 

pripovedovalčeve informacije, s katerimi oblikuje prostor dogajanja po načelih našega 

realnega sveta, ki se loči le po podanem. Te podane informacije oziroma signali, s 

katerimi si oblikuje to predstavo, so imena likov, objekti in njihovo poimenovanje, 

okoliščine, način pripovedovanja in govor samih književnih likov; 

• zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja. V prejšnjem razvojnem 

obdobju je otrok dogajanju lahko sledil le, če so se dogodki odvijali po zaporedju 

pripovedovanja. V tem obdobju se nauči slediti zgodbi, ki se poleg osnovnega odvijanja, 

dogaja tudi v preteklosti oziroma v njej najde manjkajoče dele, ki dopolnijo celoto. V tem 

se popolnoma izuči, saj ga pritegnejo ravno takšna pustolovska in detektivska dela. Prav 

tako lahko sledi vsebini, ki se odvija na različnih dogajalnih prostorih. Do konca tega 

obdobja večinoma razumejo tudi vzročno posledične povezave dogajanj, kar postane 

njihov temelj vrednotenja celotnega dela, saj v večini del iščejo samo še to. Opazimo 

lahko pojav zaznavnega refleksa, ko bralec dopolni manjkajoče dele s svojo domišljijo in 

razumom, kaj naj bi se takrat zgodilo;  

• zmožnost zaznavanja in razumevanja meje med resničnostjo in domišljijo. Ločevanje med 

realnostjo in pravljičnostjo poteka postopoma, dolžina tega procesa je odvisna od 

posameznika, poteka v različnih fazah praviloma do konca tega obdobja oziroma 

enajstega leta, ko ju šele začnejo zaznavati in razlikovati med njima, pri tem ima lahko 

okolje podporno ali zavirajočo vlogo. Posameznikova zadnja faza, v kateri obstane, ni 

nujno končna. Ta razvoj je povezan z otrokovim kognitivnim in socialnim razvojem, v 

času novih medijev otroci potrebujejo zanj več časa kot naše predhodniki. Obstajata dve 

merili za prepoznavanje novega domišljijskega in resničnostnega. Notranja merila, ki se 

jih naučijo najprej, vključujejo domišljijska dela, torej žanre, kot so pravljice, lutkovne in 

radijske igre, nadaljevanke in osebe, ki jih predstavljajo ter njihovo znanje o lastnostih teh 

žanrov. Zunanja merila slonijo na otrokovih socialnih izkušnjah, njegovih pričakovanjih v 
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zvezi z njimi, upoštevajo pa tudi pogostost teh situacij v besedilih in znanju o realnem 

svetu ter njegovih pravilih. Otrok razmišljanje o težavah poglobi z merili in sodbami, ki so 

posledica primerjanja njegove resničnosti in medijskih domišljijskih prizorov. 

 

Ob pridobitvi sposobnosti, da prepozna psihološko motivacijo za motive književnih likov, 

preko psihološke ocene določi tudi, ali je neka situacija psihološko verjetna in jo tako 

umesti v resnično ali domišljijsko. Proces razvijanja sposobnosti prepoznavanja te meje se 

nikoli ne konča. (Kordigel Aberšek, 2008)  
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3  EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 SPLOŠNE LIKOVNE TEORIJE 

V tem delu bomo izvedli formalno likovno analizo sedmih ilustracij iz različnih izdaj slikanic 

Rdeče kapice, in sicer na podlagi likovne teorije in kriterijev kakovostne slikanice. 

Glavne orisane prvine, kjer gre za oblikotvorna sredstva, so točka, linija, oblika, svetlo-temno 

in barva. Ti dajo likovni izraz in sporočilo, ko so grajena v smiselno celoto. (Butina, 2000) 

Pomembno je omeniti tudi svetlobo, ki omogoča oblike in prostor preko svetlo-temnega in 

barve. (Butina, 2000) Svetlo-temno so razlike med svetlejšimi in temnejšimi deli, ki prinašajo 

informacije o okolju in omogočajo oblikovanje likovnih vsebin. (Muhovič, 2015) Butina 

(2000) nadaljuje, da s tem dobimo informacije o plastični oblikovanosti predmeta, njegovih 

površin in globini prostora.  

Za jasno prostorsko zaznavo se mora svetlo-temnemu, ki je najpomembnejšo globinsko 

vodilo, pridružiti še najmanj en prostorski ključ. Muhovič (2015) našteva med slednje nagib, 

velikost – večje oblike delujejo bližje, medtem ko manjše delujejo bolj oddaljeno; barva – 

nasičene barve blizu in manj nasičene bolj daleč; natančnost detajlov in tekstur – kateri so z 

oddaljenostjo manj jasni, razločni; svetlost – bližnji predmeti so svetlejši; prekrivanje – bližji 

predmeti prekrivajo bolj oddaljene. Vsa ta prostorska vodila omogočajo naše presojanje 

razdalj, odnosov med nami in objekti.  

Barva nam poda dodatne informacije o objektih, prostoru in telesnosti, ki jih opisuje z njeno 

svetlostjo ali absolutno svetlostjo, občutkom toplote in hladnosti. Delujejo na našo psiho in 

spodbujajo tudi čustvene odzive. Topli in svetli odtenki nas aktivirajo in zato delujejo bližje, 

večje, pomembnejše.  Rdeča kapica nosi rdeče ogrinjalo, ki nam daje občutek napetosti in 

vznemirjenosti. (Butina, 2000) 

Z uporabo določenih likovnih lastnosti dosežemo, da oblika ostane, kar je in prejme nove 

čutne značilnosti in emocionalne vrline ter s tem pridobi nove pomene. Likovne lastnosti 

(likovne spremenljivke), ki jih pridobi, so velikost, položaj, teža, smer, število, gostota in 

tekstura. (Butina, 2000) 

Likovni prostor je oblikovan z odnosi likovnih prvin. Odnosi med likovnimi znaki vodijo naš 

pogled tako, da ga doživimo in bolj celovito razumemo. (Butina, 2000) Sloni na našem 

zaznavanju in dojemanju realnega prostora, oblikovan je z reguliranjem napetosti med 

likovnimi spremenljivkami in prvinami. (Mušič, 2015) Likovnik ga oblikuje v dveh 

dimenzijah ploskve (ali treh prostora), za mero uporablja meje slikovne ploskve, v povezavi s 

katero dela ravnovesje z likovnimi znaki in tudi med njimi. Človek je vedno glavna mera 

prostora in ravnovesja v njem, v kar umetnik vključi likovne prvine. Gradi ga z imaginacijo, 

bistveno je to, da obstaja neomejeno število možnih notranjih odnosov. (Butina, 2000) 

Razvrsti likovne občutke, ki so rezultat likovne forme, zgrajene iz likovnih pojmov in 

materialov, ki jih tudi mi čutno zaznavamo in ki nosijo psihološke vsebine. (Butina, 1982)

  

V doživljanje prostora vključujemo telesne, čutne, emocionalne in miselne komponente ter 

človeško individualno in socialno naravo. (Butina, 2000) 
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Slika 20: Ilustracija Marlenke Stupice 

3.2 FORMALNA LIKOVNA ANALIZA IZBRANIH ILUSTRACIJ  

Analizirali smo isti prizor, v katerem Rdeča kapica prispe do babice, vendar je na njenem 

mestu že volk, ki jo je požrl. Slikanice sem izbrala glede na starost anketiranih učencev, hkrati 

pa sem upoštevala, da je med ilustratorji tudi nekaj nepoznanih in nekaj priznanih slovenskih. 

Ilustracije so pestre, z izbiro različnih likovnih tehnik, različnimi nivoji grajenja prostora, 

karakterjev in izbiro likovnih spremenljivk. Skozi analize bomo obravnavali vse likovne 

spremenljivke in prvine, ki jih bomo zaznali na posameznih ilustracijah, likovni prostor in 

kompozicijo.  

Pri opisovanju slikanic smo se zgledovali tudi po kriterijih (Batič, Haramije 2013), ki pod 

najpomembnejše likovno-izrazne elemente naštevajo likovni jezik, oblikovanje parabesedila, 

format slikanic, prikazan čas in prostor, kompozicijo kot oblikovni odnos besedila in 

ilustracije, saj vključeno besedilo v ilustracijo pridobi status oblike.  

S pomočjo premišljene uporabe likovnih elementov in upodobitvijo s kompozicijo, ritmi, 

odnosi svetlo-temnega in barvami, ki imajo največji čustven vpliv, ilustrator oblikuje 

določeno vzdušje v ilustraciji in sami zgodbi, ki ga bralec zazna, in tako spodbuja njegov 

čustven razvoj. (Zupančič, 2012) Ilustrator se mora povezati z avtorjem in bralci ter 

ponotranjiti besedilo, da se lahko poveže in vživi v ilustracije, ki bodo kvalitetne. (Batič in 

Haramija, 2013) 

 

 

3.2.1. Likovno formalna analiza – Ilustracija I 

Rdeča kapica  

Avtor: Jakob in  Wilhelm Grimm  

Založba: Mladinska knjiga 

Ilustriral: Marlenka Stupica  

Datacija: 1953  

Mere: 17cm x 19,5 cm  

 

Na ilustraciji je upodobljen del spalnega 

prostora s posteljo v zgornjem desnem 

kotu, h kateri z leve spodnje strani 

pristopa Rdeča kapica s košaro. Vidimo 

kar nekaj predmetov –  na stenah sta ura 

in slika, po tleh vidimo obuvala, miško; 

da se v prizoru dogaja nekaj čudnega, bi 

lahko nakazala le preja, ki leži v 

sprednjem planu.   

 

Merilo je naravno. Najbolj izrazita 

likovna prvina v tej ilustraciji je orisna 

svetlo-temno, ki ni v celoti akromatična, 

saj ima tudi nekaj rdeče barve, to jo razlikuje od ostalih verzij te zgodbe. Prostorsko iluzijo je 

pridobila s pomočjo modelacije s šrafuro in s prekrivanjem, zaznamo lahko še svetlo-temne 

ekrane, s katerimi je ločila plane, v temnejši steni, svetli postelji in v ospredju v srednjih 
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Slika 22: Ilustracija Marlenke Stupice – silnice v formatu 

Slika 21: Ilustracija Marlenke Stupice - svetlostne 

vrednosti 

vrednostih. Prisotni so kontinuirani in diskontinuirani svetlobni prehodi. Prvo kontinuirano 

svetlobno lestvico, ki ima zaporedje prehajanja od bele preko svetlih odtenkov sive, proti črni, 

bi opredelila kot senco Rdeče kapice in postelje. Drugega diskontinuiranega, ki ima 

stopničasto zaporedje urejeno po stopnjah sivih barvnih ploskev, opažam na leseni steni. 

(Butina, 2000) Črn volk pritegne našo pozornost s polarno svetlo-temnim kontrastom, saj je 

na popolnoma beli posteljnini, pri stolu pa je ravno obratno, vidimo relativni kontrast, saj je v 

beli barvi na temnejšem podu, upodobljenem s teksturo lesa. Stupica je dobro izkoristila 

prostorsko vlogo svetlo-temnega kontrasta še na en način, kamra je v različnih odtenkih sive 

barve, medtem, ko so predmeti in Rdeča kapica v beli, zaradi česar nam delujejo bližje in 

pritegnejo našo pozornost. Svetlostni prehodi so izraziti, prevladujejo ploskve srednjih 

vrednosti, ilustracija zato deluje razgibano, močno, odkrito.    

 

Ilustracije so narejene z grafitom, nekateri detajli 

so v rdeči barvi, npr. kapa Rdeče kapice, ki 

pridobi del fokusa na levi strani ilustracije. 

Rdeča predstavlja ljubezen, srečo, strast, 

privlačnost, prazničnost, pomembnost, dinamiko, 

moč, pogum, sočutje, novosti in vojno, 

revolucijo, anarhijo, nevarnost. (Anderson 

Feisner, 2006)  Telesa so oblikovana plastično, z 

jasnimi, močnimi pasivnimi linijami, razen rep 

miši in nit preje, ki bi ju določila kot aktivni, saj 

ponazarjata sled gibanja, ki vodita naše oči. 

(Butina, 2000) Plastičnost oblik lahko vidimo pri 

postelji, stolu, uri, sliki, preji in košari. Prostor je 

omejen, vidimo lahko le desni del spalnice, v 

kateri je postelja z volkom, stol in nekaj 

predmetov. Svetloba je razpršena, ne moremo 

opaziti jasnega vira svetlobe. Način prikazanega 

prostora je izometričen.  

Kompozicija je diagonalna, glavni točki sta 

Rdeča kapica in volk, torej od levega dela 

strani spodaj, k desni zgoraj in tako naš pogled 

zavzame celoten prostor.   

 

Rdeča kapica je naslikana na levi, sprednji, 

spodnji strani kar poudari njeno pomembnost, 

nadzorljivost, predvidljivost, lahkotnost, 

aktivnost, medtem ko je volk v desnem, 

zgornjem, zadnjem planu in prikazuje ravno 

nasprotno, nepredvidljivost, manjvrednost, 

hinavščino, izdajo in težo. Med likoma bi 

lahko potegnili poševnico, od leve spodaj, k 

desni zgoraj, ki podpre občutek gibanja, 

nemira, negotovosti. (Butina, 2000) 

Format slikanice je pravokoten, vendar je sama 

ilustracija kvadratne oblike. Besedilo je pri tej 

slikanici ločeno od ilustracije na samostojni 

strani. Glavni junaki so anatomsko pravilno 
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Slika 23: Ilustracija Marlenke Stupice 2 

grajeni, prav tako je upoštevala zakonitosti grajenja prostora, in sicer z uporabo mnogih prvin, 

spremenljivk, ki sem jih opisala že zgoraj in prostorskih ključev, kot so prekrivanje, zvračanje 

in stopnjevanje. 

 

3.2.2 Likovno formalna analiza – Ilustracija II 

Rdeča kapica   

Avtor: Jakob in  Wilhelm Grimm 

Založba: Mladinska knjiga  

Ilustriral: Marlenka Stupica   

Datacija: 1970   

Mere: 21cm x 26,5 cm 

 

Na tej ilustraciji Marlenke Stupice, ki je 

barvita, vidimo Rdečo kapico s košaro 

in cvetlicami, ki stopa skozi vhodna 

vrata v sobo, kjer počiva volk, 

zakrinkan v babico. Ilustracija ima 

manj predmetov kot njena prejšnja 

verzija, vidimo lahko mizo s 

svečnikom, copate, palico, na steni 

portret Rdeče kapice in na tleh prav 

tako odvito prejo, ki nakazuje, da ni vse 

tako, kot bi moralo biti.   

 

Celota deluje ploskovito,  pa tudi telesa 

so oblikovana plastično – to so podboj, 

skozi katerega vstopi Rdeča kapica, 

mize s svečnikom, košaro in cokli. 

Linije so močne, večina je 

neprekinjenih, prekinjene lahko opazimo na podboju, laseh Rdeče kapice in zavesah, prav 

tako prevladujejo pasivne linije, z izjemo preje. Prostor je omejen, vidimo lahko spalnico, v 

kateri je postelja z volkom, stol in nekaj predmetov. Neizrazita svetloba prihaja z leve strani, 

skozi vrata v prostor, saj lahko vidimo sence predmetov na njihovi desni strani. Kompozicija 

je vodoravna, saj potekajo telesa v vodoravni liniji, približno v sredinskem pasu ilustracije 

prav tako od leve proti desni, kar prikazuje pogum, pozitivnost Rdeče kapice. Razporeditev, 

da je ona na levi strani in volk na desni, podpira njeno stabilnost ter njegovo nepredvidljivost 

in nenadzorljivost. (Butina, 2000) 
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Slika 24: Ilustracija Marlenke Stupice 2 - svetlostne 

vrednosti 

Slika 25: Ilustracija Marlenke Stupice 2 – silnice v 

formatu 

Našo pozornost pritegneta živo rdeča čepica 

Rdeče kapice in volk. Prevladujejo sorodni toni 

primarne rumene, opazimo še sekundarno zeleno, 

terciarno rjavo, primarno rdečo, sekundarno 

vijolično barvo in belo. Nekatere barve so bolj 

motne, 

druge 

bolj 

nasičene, zato opazimo tudi kontrast barvne 

kvalitete. (Butina, 2000) Čistejše barve opazimo 

predvsem na oblačilih deklice, delu gozda in tleh, 

zaradi tega Rdeča kapica pritegne našo pozornost. 

Deluje nam bližje, ker je rdeča najbolj intenzivna 

barva, poleg tega pa imamo še komplementarni 

kontrast z zeleno, ki se pojavi tudi na njeni 

fotografiji nad posteljo in tako privabi pogled še k 

volku. Dve komplementarni barvi druga ob drugi 

še krepita svoj učinek. (Butina, 2000) Celostno 

gledano prevladujejo barvne ploskve svetlega razpona v visokem ključu, razpon je majhen, 

zaradi tega ilustracija deluje mehkejše, bolj spodbudno, veselo, nas bolj aktivira.   

 

Večja teža je v zadnjem desnem planu, kjer je črn volk v polarno svetlo-temnem kontrastu na 

beli posteljnini, pogled nas pritegne sem tudi zato, ker je okolica barvna. Volk je v 

agresivnem položaju, saj je nagnjen navzdol v levo smer. Upodobljeno je v naravnem merilu, 

volk deluje večje in s tem dosega občutek neobvladljivosti, premoči nad deklico. Ilustracija je 

ločena točno po sredini, levi del zaseda Rdeča kapica, desnega pa volk. Likovni prostor je 

prikazan s prekrivanjem predmetov in z gostoto – šrafiranjem. Opazimo lahko tudi teksturo na 

košari, ki jo ima deklica na desni roki, nabranem cvetju, prav tako jo lahko zaznamo na listju, 

ki se ga vidi skozi vrata, preji in volkovi dlaki.  

Ilustracija je kvadratne oblike na pravokotnem formatu knjige, besedilo je od nje ločeno, 

vendar je na isti strani kot ilustracija. Celotna ilustracija strmi k anatomski pravilnosti, z 

izjemo gobca volka, saj je večji in stiliziran. Težje govorimo o prostorski pravilnosti, saj 

lahko pri mizici opazimo obratno bizantinsko perspektivo, sama postelja deluje bolj 

ploskovito kot plastično. V tem delu vidimo manj uporabe likovnih prvin in spremenljivk, 

prav tako pa lahko vidimo grajenje prostora s pomočjo prekrivanja, zvračanja pri podboju, 

mizici in stopnjevanja v obliki barvne nasičenosti, kjer lahko določimo večjo nasičenost v 

spodnjem delu, ki se zmanjšuje v delu, kjer je volk in se še zmanjša pri steni nad ter okoli dela 

s posteljo.  
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Slika 26: Ilustracija Marije Lucije Stupice 

Slika 27: Ilustracija Marije Lucije Stupice - 

svetlostne vrednosti 

3.2.3 Likovno formalna analiza – Ilustracija III 

Rdeča kapica  

Avtor: Jakob in Wilhelm Grimm 

Založba: Prešernova družba   

Ilustriral: Marija Lucija Stupica  

Datacija: 1999  

Mere: 28,5cm x 20,5cm  

 

Rdeča kapica vstopa v spalnico iz 

zgornje leve strani, na njeni desni 

strani se za zaveso potuhnjeno skriva 

volk v oblačilih babice, po tleh pa 

vidimo razdejanje, ki ga je povzročil, 

črepinje skodelice, raztreseno sadje 

in ostale predmete. 

 

Marija Lucija Stupica je ilustracijo 

Rdeče kapice upodobila realistično. 

Telesa je oblikovala plastično, saj 

lahko vidimo volumen pri deklici, 

volku in predmetih, npr. nočni 

omarici, zavesah, knjigi, jabolkih, 

copatu.   

 

 

 

 

Opazimo tudi senčenje vseh teles, svetloba poteka iz 

srednje leve strani, kjer je največja svetlost, zaradi izvira 

svetlobe, od katere pa svetlostne lestvice pojenjajo proti 

spodnji desni strani. (Butina, 2000)   

Ilustracija vsebuje veliko linij, ki so jasne, neprekinjene, 

posledica robnih kontrastov ali teksture, na primer les in 

preproga. Oko nam pritegnejo in zadržijo tudi odprte in 

zaprte točke, ki dajo stabilnost. (Butina, 2000) Odprto 

točko lahko vidimo kot vzorec na zavesi in cvetje v 

šopku, ki ga nosi Rdeča kapica, zaprte točke pa so 

jabolka. 

Prostor je omejen, saj dogajanje poteka v spalnici. 

Kompozicija poteka poševno iz zgornje leve strani, kjer 

stoji na vratih Rdeča kapica, proti desni spodnji strani, 

kar vidimo na smeri poteka poda in svetlobe. Proporc je 

v naravni velikosti.  
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Slika 28: Ilustracija Marije Lucije Stupice – silnice v formatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prevladujejo odtenki terciarne rjave barve, vidimo še primarno rdečo in rumeno ter 

sekundarno zeleno, vse barve so manj nasičene, barvno deluje ilustracija zelo skladna. 

Ilustracija je temnejša, zaradi česar deluje skrivnostna in nam vzbuja strah. Zelo močno 

izrazno sredstvo pri tej ilustraciji je svetlo-temno in z njim povezani svetlo-temni ekrani, saj 

vidimo spodaj levo temen pas, od vrat navzdol poteka svetel pas, nadaljuje se temen pasu pri 

spodnjem robu postelje, nad katerim se pojavi ponovno svetel pas, ki pritegne pogled na 

volka, na koncu na stropu vidimo ponovno temen ekran. Pogled najprej pritegne Rdeča 

kapica, ki stoji na levi strani med vrati, za katero prihaja svetloba, ki da najmočnejši svetlostni 

kontrast, drugega opazimo okoli volka, ki je obdan s svetlimi zavesami in posteljnino, pogled 

k njemu pritegne tudi njegova pozicija na formatu, saj ima kompozicijsko težo. Položaj Rdeče 

kapice na levi strani poudari njeno stabilnost – ker prihaja, naprej prikaže njeno akcijo in 

pogum, volkov položaj na desni prikaže njegovo nepredvidljivost, nenadzorljivost. V 

ilustraciji lahko opazimo tudi teksturo na košari dekleta, na preprogi in lesenem podu ter 

pohištvu. Prostor je grajen tudi preko prekrivanja pohištva, tekstila in predmetov.  

Besedilo in ilustracija sta ločena, vsak na svoji strani, izbran format ilustracije in slikanice je 

pravokoten. Ilustratorka je upodobila anatomsko pravilno oblikovane like, upoštevala je tudi 

zakonitosti grajenja prostora. Ilustracija deluje zelo enotno v barvitostih, izbrana likovna 

tehnika podpira slog ilustratorja in sam izraz celotne ilustracije. Zanimiva je z vidika 

upodobljenega ritma svetlostnih kontrastov in upodobljenosti v zanimivem kotu gledanja, 
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Slika 29: Ilustracija Pau-a Estrade 

hkrati deluje zelo izčiščena.   

 

3.2.4 Likovno formalna analiza – Ilustracija IV 

Rdeča kapica  

Avtor: Jakob in  Wilhelm Grimm  

Založba: Slovenska knjiga  

Priredil: Francesco Boada   

Ilustriral: Pau Estrada   

Datacija: 1996   

Mere: 21,5cm x 21,5 cm  

 

Ilustracija Paua Estrade se od 

prejšnjih razlikuje v prikazu izseka, v 

katerem Volk v postelji napade 

Rdečo kapico, vidimo lahko, kako 

pade njegova krinka, ko mu padejo 

očala. To je edina ilustracija med 

izbranimi, v kateri volk plane z leve 

strani.  

 

 

 

Rdeča kapica in volk sta oblikovana plastično, s svetlostnimi razlikami. Linije potekajo jasno 

in neprekinjeno, so močne, poudarjene in pasivne. Očala in njegove oči lahko zaznamo kot 

zaprte točke, ki privabijo naš pogled. Prostor je omejen in, čeprav gre le za izsek ilustracije, v 

katerem napade volk žrtev, lahko vidimo, da je dogajanje v spalnici. Senčne dele vidimo na 

spodnjih delih oblačil karakterjev, saj prihaja svetloba od zgoraj. Kompozicija ilustracije je 

diagonalna, poteka od volka na levi zgornji strani do Rdeče kapice na desni spodnji. Lika sta 

razporejena čez celotno ilustracijo, ki je v povečanem merilu.  

 

Teža je skoncentrirana v gobcu volka in Rdeči kapici. Pogled na gobec volka nam pritegne 

svetlo-temni kontrast, med belimi zobmi in očmi na eni strani, na drugi pa s posteljnino in 

oblačili volka. Težo mu doda velikost oblike in postavitev višje v kompoziciji, hkrati pa mu jo 

odvzame postavitev na levi strani likovnega prostora. Rdeča kapica povleče pogled s 

komplementarnim kontrastom z zelenim ozadjem, prav tako je naslikana s toplo rdečo, ki 

deluje topleje v primerjavi z volkom. 
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Slika 31: Ilustracija Pau-a Estrade– silnice v formatu 

Slika 30: Ilustracija Pau-a Estrade – svetlostne vrednosti 

Uporabil je primarne in sekundarne barve ter terciarno rjavo, del ilustracije je tudi v beli in 

črno-sivi barvi. Barve so nasičene in nam dodatno vzbudijo občutek aktivnosti, akcije, poleg 

smeri, ki poteka od leve proti desni, 

ki je prav tako smer akcije, napada.   

 

Opazimo lahko prekrivanje pri obeh 

likih v odnosu do ozadja in prav tako 

prekrivanje sprednjega dela telesa 

čez tisti del, ki je bolj oddaljen. Ena 

izmed uporabljenih likovnih 

spremenljivk je tudi tekstura, 

upodobljena na volkovem kožuhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lika sta izrazito stilizirana, Rdeča kapica ima pravilno skrajšavo roke, vendar njeni prsti 

delujejo nepravilno, celotna dlan deluje preveč masivna. V tej ilustraciji ni takšne anatomske 

pravilnosti kot jo zasledimo pri prejšnjih različicah. Ilustracija vsebuje le bistveno, prikazuje 

izsek dogajanja in ne celotnega prostora. Izbrana perspektiva je bolj preprosta v primerjavi s 

prejšnjo analizirano ilustracijo, vendar jo naredi zanimiv pogled od blizu. Besedilo je ločeno 

od ilustracije, vendar umeščeno na isto stran. Format slikanice je pravokoten, sama ilustracija 

pa organske oblike, s čimer nas dodatno pritegne, saj je drugačna od kvadratnega in 

pravokotnega formata, ki sta najpogostejša.   
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Slika 32: Ilustracija Andrea Petrlika Huseinovića 

3.2.5 Likovno formalna analiza – Ilustracija V 

Rdeča kapica  

Avtor: Andrea Petrlik Huseinović  

Založba: Karantanija  

Ilustrirala: Andrea Petrlik Huseinović  

Datacija: 2008  

Mere: 20,5cm x 24,5cm  

Na ilustraciji vidimo prestrašeno Rdečo kapico, ki jo volk napade iz postelje, postavljene na 

desno stran formata. V ozadju za deklico vidimo tudi prestrašeno miš, ki podvaja njeno 

zaskrbljenost ali pa želi opozoriti na nevarnost. 

Andrea Petrlik Huseinović je ilustracijo oblikovala plastično, kar vidimo na upodobljeni mizi 

z vazo cvetja, postelji in prostoru. Linije so jasne, posledica mejnih kontrastov. Večinoma so 

pasivne, pri miški lahko zaznamo tudi aktivno linijo, ki nakazuje njeno mahanje tačk. Med 

orisnimi prvinami je izpostavljena tudi točka, opredelimo jo kot pike na posteljnini in očeh 

likov. Prostor je omejen, prikazan je bližnji kader spalnice. Svetloba pada z leve strani, saj 

vidimo nasebne in odsevne sence na desnih straneh objektov. Kompozicija je vodoravna, saj 

so vsa telesa nanizana v liniji, od leve proti desni.   

 

Prevladujejo zelo nasičene barve primarne rdeče, rumene in sekundarne zelene, opazimo pa 

tudi nekaj modre, vijolične, rjave, bele in črne. Rdeča kapica v rdečem plašču je v 

komplementarnem kontrastu z zeleno posteljnino in blazino, na kateri je volk, masa je zato 

enakomerno razporejena med njiju in zato oba lika pritegneta našo pozornost.   

 

Pogled je od blizu, zato so podobe povečane, prikazan je le izsek. Smer poteka od desne 

zgoraj, kjer se nahaja volk, k levi spodaj, kjer je Rdeča kapica, kar poudari strah, nemoč, 
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Slika 34: Ilustracija Andrea Petrlika Huseinovića - svetlostne vrednosti 

Slika 33: Ilustracija Andrea Petrlika Huseinovića – silnice v formatu 

nemir in umik Rdeče kapice, agresijo volka ter nenadzorovanost situacije. Med likovnimi 

spremenljivkami lahko omenimo še prekrivanje različnih teles in teksturo na volkovem 

kožuhu. Opazimo tudi stopnjevanje velikosti, od desni, na kateri nam je najbližje volk, proti 

levi k Rdeči kapici in miški. Zanimivost te ilustracije je nakazano gibanje miške z drobnimi 

linijami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Ilustracija se razprostira čez dve strani, besedilo je na obeh straneh na enobarvnem delu slike, 

a ni vključeno v ilustracijo. Liki so stilizirani, pregibi rok in šap delujejo manj naravno. Prav 

tako lahko opazimo kršitev anatomske pravilnosti pri volkovih očeh, ki so zelo skupaj in, ki 

so nakazani le kot piki, kar opazimo tudi pri Rdeči kapici. Celota deluje enotno, jasno in 

vsebuje le bistveno. Ilustracijo naredi zanimivo pogled od blizu. Format slikanice in 

ilustracije je pravokoten.  
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Slika 35:  Ilustracija Svjetlana Junakovića 

Slika 36: Slika 36: Ilustracija Svjetlana Junakovića – silnice v formatu 

3.2.6 Likovno formalna analiza – Ilustracija VI 

Rdeča kapica  

Avtor: Jacob in Wilhelm Grimm  

Založba: Mladinska knjiga  

Ilustriral: Svjetlan Junaković  

Datacija: 1998  

Mere: 21cm x 26,5cm 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Na slikanici vidimo Rdečo kapico, ki sloni na postelji, v kateri je pod krinko oblečen volk v 

oblačilih babice in bere knjigo.  

Ilustrator je upodabljal telesa plastično, kar vidimo pri postelji, likih, knjigi in copatih. 

Prikazan je omejen prostor, spalnica s posteljo in oknom na desni zgornji strani s pogledom 

na pokrajino. Vidimo jasne linije, ki so poudarjene. Svetloba prihaja z desne strani nad knjigo, 

ki jo drži v šapah volk, saj lahko vidimo sence na levi strani za posteljo in na desni strani 

volka. 
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Slika 37: Ilustracija Svjetlana Junakovića – svetlostne vrednosti 

Kompozicija je diagonalna, poteka z desne zgornje strani proti spodnji levi, poudari 

nenadzorljivost, nemir, gibanje in agresivnost.  

Uporabil je primarno rumeno in rdečo, sekundarno vijolično in oranžno ter terciarno rjavo 

barvo, ki je prevladujoča, prevladujejo močno nasičene barve, vendar dajo ilustraciji enotnost. 

Tukaj lahko govorimo o kontrastu barvne kvantitete, saj je razmerje površin med rumeno in 

vijolično barvo 3:1. (Butina, 2000) Izrazit komplementarni kontrast med vijolično odejo in 

rumeno knjigo, ki jo v rokah drži volk, pritegne naš pogled k njima. Pogled privabita tudi 

Rdeča kapica in volk, saj je ilustrator uporabil svetlo temni kontrast, oba imata bela oblačila, 

dekle ima za seboj temno posteljo, medtem, ko je volk sam črne barve.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracijo poenotijo tudi črne linije, ki obrobljajo predmete. Na steni lahko opazimo vzorec in 

teksturo tapet z belimi linijami, z belo so obarvane tudi vse zaprte točke, ki jih je na preprogi 

in predpasniku Rdeče upodobil kot vzorec. Teksturo lahko opazimo še na cofkih copatov. 

Merilo je naravno.  

Lika sta stilizirana, gobec volka je zelo poudarjen, njegove oči bolj skupaj. Skrajšave in 

pregibi delujejo konstrukcijsko pravilni, z izjemo stopal Rdeče kapice. Celota je enotna, 

skladna z uporabljenim medijem in slogom ilustratorja, vsebuje le bistveno. Uporabljeno je 

mnogo orisnih likovnih prvin in spremenljivk. Likovni prostor je podprt tudi s prekrivanjem 

in zvračanjem predmetov. Ilustracija se razprostira čez obe strani, besedilo pa se nahaja na 

levem zgornjem delu upodobljene stene. Ilustracija in slikanica sta pravokotnega formata.  
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Slika 38: Ilustracija Dubravke Kolanovic 

3.2.7 Likovno formalna analiza – Ilustracija VII 

Rdeča kapica  

Avtor: Jakob in  Wilhelm Grimm  

Založba: Učila International  

Priredil: Gaby Goldsack  

Ilustriral: Dubravka Kolanovic  

Datacija: 2013  

Mere: 25cm x 29cm 

 

Zadnji obravnavan prizor prikazuje le izraz Rdeče kapice in volka na barvitem ozadju.   

 

Prostor ni jasno določen, saj vidimo le lika, lahko pa zaznamo, da je volk v postelji, saj ima 

čez sebe pokrito odejo krpanko. Kompozicija je diagonalna poteka po meji med odejo in 

ozadjem skozi volkov gobec. Svetloba je na levih dveh izsekih razpršena, na desni strani 

lahko vidimo, da prihaja iz desne zgornje strani, saj je njegova desna šapa v senci, zaznamo jo 

tudi pod ostalimi deli telesa – pod šapo in pod čepico. Pasivne linije so tanke, ponekod 

zabrisane, posledica robnega kontrasta, opazimo lahko zaprte točke, njegove zobe in oči ter 

smrček.  

Na desni ilustraciji je teža na volku, saj je v desnem zgornjem delu formata, ki ima veliko 

težo, zato deluje nepredvidljivo in nenadzorljivo. Določimo lahko agresivno smer od desno 

zgoraj k desno spodaj, ki je smer njegovega napada. Na volkovi dlaki je upodobljena tekstura. 

Opazimo lahko tudi prekrivanje pri šapah, čepici. Volk je upodobljen plastično in zavzema 

eno tretjino lista ilustracije.  
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Slika 40: Ilustracija Dubravke Kolanovic – silnice v formatu 

Slika 39: Ilustracija Dubravke Kolanovic – svetlostne vrednosti 

Uporabljene so vse tri primarne in sekundarne barve ter terciarna rjava, vse so nasičene in 

tople, kar podpre občutek aktivnosti, agresivnosti in teže. Vidimo lahko svetlo temni kontrast 

med belimi zobmi in skoraj črno notranjostjo gobca.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracija na levi strani je umeščena med besedilo, na desni strani pa imamo ravno nasprotno 

situacijo, kjer je besedilo znotraj ilustracije, vključeno kot njegov glas, kar doda doživetje. 

Oči so zamaknjene, njegova desna šapa deluje mehko, roke Rdeče kapice so premajhne. O 

grajenju prostora govorimo bolj težko, saj je prikazan le izsek, lahko pa trdimo, da je 

ilustratorka uporabila prekrivanje in zvračanje, ki ga lahko vidimo v ploskvah znotraj 

pregrinjala, ter likovne spremenljivke in prvine, ki sem jih opisala že zgoraj: svetlo-temno, 

točka, ploskev, smer, položaj, težo in teksturo. Celota deluje enotno, saj so vse barve močne 

in nasičene, likovna tehnika podpira njen izraz.  
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3.2 RAZISKAVA 

 

3.2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Izvedli smo kvantitativno raziskavo, v kateri smo raziskali, kakšne lastnosti mora imeti 

slikanica in ilustracija, da pritegne otroka določene starosti.  Zanimalo nas je tudi, ali se 

pojavljajo razlike med spoloma v dojemanju ilustracij. Raziskali smo tudi, ali izbor 

priljubljenih ilustracij pri otrocih lahko povežemo s kriteriji kakovostne slikanice.  

 

3.2.2 CILJI RAZISKAVE 

1. Raziskati odzive dečkov in deklic starosti 6, 8 in 10 let na iste prizore sedmih različic 

slikaniških izdaj Rdeče kapic. 

2. Analizirati, kakšne so razlike v dojemanju ilustracij pri različnih starostih in spolu, katere 

likovne rešitve jih pritegnejo. 

3. Raziskati, ali je zanimanje otrok za določeno ilustracijo pogojeno z uporabo večjega števila 

likovnih spremenljivk in prvin v sami ilustraciji ter uporabe določenih kriterijev, ki določajo 

slikanico kakovostno.  

 

 

3.2.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri raziskovanju problema magistrske naloge smo se odločili za kvantitativni raziskovalni 

pristop z metodo spraševanja s pomočjo anketnega vprašalnika, metodo analize sedmih 

ilustracij različnih slikaniških izdaj Rdeče kapice in komparativno metodo med gradivom, 

predstavljenim v teoretičnih izhodiščih, formalno likovno analizo ilustracij različic slikanic 

Rdeče kapice ter rezultati analize vprašalnika. 

Anketni vprašalnik smo sestavili na podlagi lastne likovne analize sedmih ilustracij Rdeče 

kapice in analize literature o kriterijih kakovostnih slikanic. Vsebinsko je anketa najprej 

vsebovala osebne podatke o učencu, nato se je navezovala na likovne lastnosti in nazadnje na 

lastnosti kakovostnih slikanic. Podatke smo zbirali v razredu in učence vodili skozi vprašanja, 

za reševanja so imeli na voljo 20 minut. Anketa je bila anonimna, podali so le spol in starost. 

Vprašanja so bila zaprtega tipa, z več možnimi odgovori. 
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3.3 ANALIZA REZULTATOV VPRAŠALNIKA 

Kot pomoč pri reševanju ankete smo za učence oblikovali PowerPoint predstavitev, v kateri 

smo za vsako vprašanje pripravili diapozitiv z ilustracijami, ki so bile v pomoč učencem. 

Prvo vprašanje se je nanašalo na spol, anketirani so bila dekleta in dečki. Drugo vprašanje se 

je nanašalo na njihovo starost. V prvem razredu smo anketirali 6 deklet in 3 fante, v tretjem 8 

deklet in 11 fantov ter v petem 10 deklet in 9 fantov. 
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Graf 1 in 2: Število in spol učencev
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Slika 41: Vse različice ilustracij Rdeče kapice 

3.3.1 3. Vprašanje: »Katera je tista ilustracija, ki te izmed vseh najbolj pritegne?«  

 

Pri tem vprašanju so izbirali med sedmimi različicami ilustracij Rdeče kapice, označenimi s 

številkami od 1 do 7. Raziskovali smo, kateri skupek likovnih rešitev pritegne otroke 

določenega spola različnih starosti. 
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Najprej primerjajmo prvošolce: med dekleti in fanti se pojavljajo velike razlike, polovica 

deklet je izbrala drugo ilustracijo in druga polovica peto, medtem ko je največ fantov 

(66,66%) izbralo sedmo in 33,33% šesto ilustracijo.  

V tretjem razredu je 37,5% deklet izbralo prvo ilustracijo in ravno toliko tretjo. 12,5% deklet 

je izbralo peto ilustracijo, ki jo je izbralo tudi 27,27% fantov, kar je malo manj od šeste 

ilustracije, ki je pri njih prevladovala s 36,36%. Ostala mesta so si pri fantih razdelile prva, 

tretja in sedma ilustracija z 9,09%. 

V petem razredu se je največ deklet odločilo za peto ilustracijo, in sicer 50% (enako kot v 

prvem razredu) – in 22,22% fantov, kar je podobno kot pri tretjem razredu, točno toliko 

fantov se je odločilo tudi za prvo. Največ fantov je izbralo šesto ilustracijo – 44,44%. Dekleta 

so v 20% izbrala tudi tretjo ilustracijo ter v 10% drugo, četrto in šesto. 

Sklep: med spoloma istih starosti se pojavljajo zelo velike razlike, prvošolci so izbirali 

popolnoma druge ilustracije. Učenci in učenke tretjega razreda so izbirali podobne slike – 

prvo, tretjo in peto, vendar so po procentih izmed teh treh prevladovale druge ilustracije. 

Podobna situacija je bila tudi pri učencih petega razreda, skupno so se odločili za peto in šesto 

ilustracijo, vendar po spolu procentualno različne izbire. Med starostjo lahko vidimo ujemanje 

med dekleti prvega in tretjega razreda, ki jih je pritegnila peta ilustracija v 50%. Dekleta 

tretjega razreda in fantje petega so pokazali podobno zanimanje za prvo ilustracijo. Med fanti 

tretjega in petega razreda lahko vidimo isto zanimanje za šesto ilustracijo. 

Skupno gledano je največ – 14 glasov od 47, kar je 29,79%č – dobila peta ilustracija, na 

drugem mestu po izboru pa šesta z desetimi glasovi, kar je 21,28%.  
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3.3.2 4. Vprašanje: »Kaj te najbolj pritegne pri ilustraciji?« 

  

Možni so štirje odgovori: poudarjene linije, označene s črko a; barve, označene s črko b; 

natančno grajen prostor, označen s črko c in uporaba svetlo-temnega kontrasta, označenega s 

črko d. Raziskovali smo priljubljenost likovne gradnje. 

 

 

Slika 42: 4. vprašanje 
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66,66% deklet prvega razreda je izbralo odgovor a – poudarjene linije, za katerega se ni 

odločil noben fant. Barve je izbralo 33,33% prvošolk in 0 prvošolcev. 66,66% dečkov je 

izbralo natančno grajen prostor in 33,33% svetlo-temno, za ta dva odgovora se ni odločilo 

nobeno dekle.  

V tretjem razredu se jih je največ odločilo za svetlo-temno, 50% deklet in 36,36% fantov. 

Naslednji prevladujoč ključ – barve – je izbralo 25% deklet in 27,27% fantov. Ravno toliko 

fantov se je odločilo za prostor (27,27%) in le 12,5% deklet. Za linije se je odločilo tudi enako 

število deklet (12,5%) in 9,09% fantov. 

V petem razredu je pri dekletih (60%) prevladoval odgovor barve, pri fantih se je zanj 

odločilo 33,33% in ravno toliko za svetlo-temno, ki je bilo pri puncah tudi na drugem mestu z 

20%. Za linije se je odločilo 22,22% fantov in 10% deklet, za natančno grajen prostor 11,11% 

fantov in 10% deklet.   

 

Sklep: razporeditev po spolu je bila pri petem razredu zelo skladna, največ se jih je odločilo 

za barve, pri tretjem razredu so bili odgovori med spoli tudi zelo podobni, največ se jih je 

odločilo za svetlo-temno. V prvem razredu pa so bile odločitve med spoloma ravno obratne, 

največ deklet se je odločilo za linije in največ fantov za natančno oblikovan prostor.  
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3.3.3 5. Vprašanje: »Katere barve te bolj pritegnejo pri ilustraciji?«  

Možna odgovora sta bila nenasičene barve, označene s črko a, in nasičene barve, označene s 

črko b.  

Pri naslednjih dveh vprašanjih sem raziskovala poglede na še en temelj gradnje prostora – 

barvo. 

 

Slika 43: 5. vprašanje 
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V prvem razredu se je največ deklet (83,33%) in fantov (66,66%) odločilo za nenasičene 

barve. 16,66% deklet in 33,33% fantov se je odločilo za nasičene.  V tretjem razredu je prav 

tako največ deklet (62,5%) izbralo nenasičene barve in 37,5% nasičene, največ fantov 

(63,63%) je izbralo nasičene in 36,36% nenasičene. Učenci petih razredov so si ponovno 

enotni, 70% deklet in 77,77% fantov pritegnejo žive barve, 30% deklet in 22,22% fantov pa 

umirjene.  

 

Sklep: ko pogledamo vse rezultate tega vprašanja, lahko vidimo delno skladnost odgovorov 

po spolu in starosti, otroke prvega in tretjega razreda večinsko pritegnejo umirjene, nežne 

barve, kar se z odraščanjem spremeni, v tretjem razredu se začne sprememba najprej pri 

fantih, katere pritegnejo nasičene barve, pri dekletih vidimo to spremembo v petem razredu, 

ko odločitev večine postane podobna fantom tej starosti.  
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Slika 44: 6. vprašanje 
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3.3.4 6. Vprašanje: »Katere barve te bolj pritegnejo pri ilustraciji?«   

Možna odgovora sta bila pisane barve, označene s črko a, in sorodne barve, označene s črko 

b.  
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V prvem razredu pri dekletih (66,66%) in fantih (66,66%) prevladujejo pisane barve, pri obeh 

spolih jih je 33,33% za sorodne barve.  

V tretjem razredu pri dekletih prevladuje mnenje o sorodnih barvah (62,5%), pri fantih pa 

prav tako prevladujejo pisane barve (63,63%), obratno se je odločilo 37,5% deklet in 36,36%. 

Najstarejša dekleta so se odločila v 80%, da jih pritegnejo pisane barve, prav tako 66,66% 

fantov, s tem se ne strinja 20% deklet in 33,33% fantov, ki favorizirajo sorodne barve.  

 

Sklep: s primerjanjem vseh odgovorov ugotovimo, da skoraj pri vseh starostih in obeh spolih 

prevladuje mnenje o všečnosti pisanih barvah, nasprotno so se odločila le dekleta tretjega 

razreda. Odločitve med spoloma so podobne tako za prvošolce kot petošolce. 
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Slika 45: 7. vprašanje 
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iz leve k desni globina prostora - od zadaj naprej/ spredaj nazaj

3.3.5 7. Vprašanje: »Bolj me pritegne ilustracija, v kateri pristopi Rdeča kapica k volku 

iz leve proti desni ali od zadaj naprej in obratno od spredaj nazaj?«  

 

Možna odgovora sta iz leve proti desni, ki je označen s črko a, ali od zadaj naprej in obratno 

od spredaj nazaj, označen s črko b.  

S tem vprašanjem smo želeli raziskati kriterij kvalitetne slikanice, ki govori o gradnji 

prostora. Ta naj bi sledila zakonitostim grajenja in bila upodobljena v zanimivih kotih 

gledanja. 
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Dekleta prvega razreda se niso mogla odločiti med prvim in drugim odgovorom, polovica se 

jih je odločila za način prikaza iz leve proti desni in druga polovica za prikazano globino 

prostora, medtem ko je razlika pri fantih očitnejša – za prikazano globino se je odločila večina 

(66,66%) fantov, za vodoravno gradnjo pa 33,33%.  

V drugem razredu se je večina deklet (87,5%) odločila za prikazano globino prostora, večina 

fantov (63,63%) za prikaz od leve proti desni. Nasprotno se je odločilo 37,5% deklet in 

36,36% fantov. 

V petem razredu se jih je večina odločila za prikazano globino – 70% deklet in 66,66% 

fantov, nasprotno pa 30% deklet in 33,33% fantov.  

Sklep: skoraj vse učence obravnavanih treh razredov pritegne bolj zapletena perspektiva 

oziroma gradnja prostora, kot navajata tudi Batič in Haramija. Od tega odgovora odstopajo le 

dekleta prvega razreda, kjer je njihovo mnenje za oba odgovora neodločeno in fantje tretjega 

razreda, pri katerih se je za vodoravno gradnjo odločilo 63,63%. Povezave med spoloma 

lahko povežemo v prvem in petem razredu. 
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3.3.6 8. Vprašanje: »Najbolj me pritegne ilustracija, ki je narisana s svinčnikom in/ali 

naslikana z barvnimi svinčniki, naslikana s tekočimi barvami ali pobarvana s kredami?«

  

Možni odgovori so: narisana s svinčnikom in/ali naslikana z barvnimi svinčniki, označen s 

črko a; naslikana s tekočimi barvami, označen s črko b, na primer temperami, akrili, itd.; in 

pobarvana s kredami, označen s črko c.  

 

Želeli smo raziskati, katera likovna tehnika in material najbolj pritegneta otroke določene 

starosti in spola. 

 

Slika 46: 8. vprašanje 
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V prvem razredu je največ deklet izbralo tehniko barvanja s kredami (66,66%) ravno toliko 

fantov je izbralo svinčnik in barvice, preostala dekleta so pritegnile krede (33,33%), fante pa 

svinčnik in barvice v 33,33%. 

V tretjem razredu se je največ deklet odločilo za svinčnik in barvice (62,5%), največ dečkov 

za barve (45,45%). Na drugem mestu so pri dekletih barve (25%), pri dečkih svinčnik in 

barvice 36,36%. Krede je izbralo 12,5% deklic in 18,18% dečkov.  

V petem razredu jih je največ deklet kot fantov izbralo barve (40% in 55,55%). Punce so bile 

med svinčnikom in barvicami ter kredami neodločene (30% pri obeh), medtem ko so fantje 

dali prednost svinčniku in barvicam prednost pred kredami.  

Sklep: v prvem razredu lahko med spoloma razberemo podobnost v tem, da učenci niso 

izbrali barv, ampak oblikovalno področje risanja, dekleta so izbrala krede, fantje svinčnik in 

barvice. V tretjem razredu so dekleta izbirala svinčnik in barvice, fantje barve, skupno jim je 

bilo to, da se jih je najmanj odločilo za krede. V petem razredu se situacija ponovi glede na 

spol, podobnost opazimo tudi s tretješolci, izbirali so barve, je pa manjša naklonjenost za 

svinčnik in krede v primerjavi s srednjo generacijo. 
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Slika 47: 9. vprašanje 

3.3.7 9. Vprašanje: »Katera ilustracija glede na besedilo in sliko te najbolj pritegne?«

  

Možni odgovori so bili: tista, ki ima besedilo in ilustracije na isti strani, označen s črko a; 

besedilo na eni strani in ilustracijo ločeno na drugi, označen s črko b; ilustracijo na obeh 

straneh, označen s črko c; ilustracijo, ki se preliva čez svoj rob, označen s črko d; ilustracijo, 

ki se nahaja med besedilom, označen s črko e; in besedilo znotraj ilustracije, označen s črko f. 

   

Pri tem vprašanju so imeli možnost izbire več odgovorov, za katero se najmlajši niso odločali. 

Ugotavljali smo njihovo mnenje do možnih interakcij med besedilom in ilustracijo, ki jih 

omenjata Batič in Haramija (2013).  
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V prvem razredu so se dekleta odločala za besedilo znotraj ilustracije, ki je dobilo 5 glasov, 

med vsemi možnimi je ena izbrala tudi besedilo in ilustracijo na isti strani. Fantje prvega 

razreda so enako število glasov podelili besedilu in ilustraciji na isti strani, besedilu na eni 

strani in ilustraciji na drugi ter ilustraciji, ki je na obeh straneh. 

Dekleta tretjega razreda so največ glasov dala besedilu na eni strani in ilustraciji, ločeni na 

drugi ter besedilu znotraj ilustracije, pritegnila sta jih tudi besedilo in ilustracija na isti strani 

ter ilustracija med besedilom. Pri fantih tretjega razreda je največ glasov dobila ilustracija na 

obeh straneh, sledi tudi besedilo in ilustracija na isti strani ter besedilo znotraj ilustracije. 

  

V petem razredu je največ deklet izbralo ilustracijo, ki se nahaja med besedilom in besedilo 

znotraj ilustracije. Pri fantih pa je bilo neodločeno število glasov med besedilom na eni strani 

in ilustracijo, ločeno na drugi, med ilustracijo na obeh straneh in ilustracijo, ki se preliva čez 

svoj rob.   

 

Sklep: pri tem vprašanju bi zelo težko naredili povezave med spoloma in starostjo, saj so vsi 

odgovori tako raznoliki. Lahko pa pogledamo končno število glasov za posamezne odgovore, 

tako ugotovimo, da je največ učencev in učenk pritegnilo besedilo znotraj ilustracije, ki je 

dobilo 20 glasov in za njim ilustracije na obeh straneh z 17 glasovi. Za njima sledi ilustracija 

med besedilom z 13 glasovi, besedilo in ilustracija na isti strani ter besedilo na eni strani in 

ilustracija na drugi z 12 glasovi, najmanj glasov 9 je dobila ilustracija, ki se preliva čez rob 

svoje oblike. 
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3.3.8 10. Vprašanje: »Pritegne me prikazan prostor v ilustraciji, ki jasno pokaže kje se 

nahajata Rdeča kapica in volk ali ne pokaže jasno kje se nahajata Rdeča kapica in 

volk.« 

Možna odgovora sta: enim, ki jasno pokaže, kje se nahajata Rdeča kapica in volk, označenim 

s črko a; in drugim, ne pokaže jasno, kje se nahajata Rdeča kapica in volk (pokaže samo 

njiju), označenim s črko b.  

Zanimal nas je učenčev pogled na prikazan prostor, uporabo perspektiv, pogleda od daleč ali 

blizu.  

 

Slika 48: 10. vprašanje 
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V prvem razredu je mnenje deklet o prikazu prostora oziroma prikazu glavnih junakov od 

blizu neopredeljeno, pri fantih pa prevladuje mnenje o jasnem prikazu prostora (66,66%). 

Pri učencih tretjega razreda prevladuje jasno prikazan prostor z 87,5% pri dekletih in 90,90% 

pri fantih, za sam prikaz karakterjev se je odločilo 12,5% deklet in 9,09% fantov. 

Učenke petega razreda so v 70% izbrale prikaz prostora, medtem ko fantje v celoti (100%). 

Sklep: jasno prikazan prostor oziroma pogled od daleč so izbrali vsi učenci in učenke tretjega 

in petega razreda, tako da lahko vidimo podobnost med starostjo in spolom, v prvem razredu 

so ta odgovor izbrali tudi fantje, medtem ko so bila dekleta neodločena.  
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Slika 49: 11. vprašanje 

3.3.9 11. Vprašanje: »Pritegnejo me slikanice, ki so v obliki kvadrata ali pravokotnika?«

   

Možna odgovora sta bila kvadrat, označen s črko a, in pravokotnik, označen s črko b.  

 

Zanimala nas je primernost formata slikanice glede na starost in spol, saj ta vpliva na 

oblikovanje slikanice.  
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Pri dekletih prvega razreda prevladuje format v obliki pravokotnika (83,33%), pri dečkih je 

mnenje bolj razdeljeno, 66,66% jih je izbralo obliko kvadrata, pravokotnika le 33,33%. 

Dekleta tretjega razreda so v 87,5% izbrala pravokotnik, fantje v 72,72%.  V petem razredu 

prav tako prevladuje oblika pravokotnika pri dekletih 60% in fantih 66,66%, je pa tudi kar 

nekaj učencev izbralo kvadrat, 40% deklet in 33,33% fantov.  

Sklep: pri učencih obeh spolov tretjega in petega razreda ter pri učenkah prvega lahko vidimo 

skladnost, prevladuje izbor oblike pravokotnika. Med spoloma po posameznih razredih lahko 

vidimo podobnosti, razen pri prvošolcih, ki so izbrali kvadrat.  
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3.4 INTERPRETACIJA 

Deklice prvega razreda: najbolj jih pritegne gradnja prostora z nasičenimi ali manj 

nasičenimi barvami, ki niso sorodne, in jasnimi linijami, katere so lahko poudarjene. 

Pritegnejo jih ilustracije v svetlem razponu, ki delujejo veselo, lahkotnejše z elementi v 

komplementarnem kontrastu in polarno svetlo-temnem kontrastu, ki privabljajo njihov 

pogled. Kompozicija naj bo enostavna vodoravna, način grajenja volumna plastičen. 

Zanimiva jim je uporaba teksture in vzorcev, upodobljena smer desno zgoraj k levo spodaj in 

enotna smer svetlobe iz leve strani. Prizor naj bo prikazan od blizu ali toliko oddaljen, da naš 

pogled zajame celoten prostor dogajanja. Starost glavnega lika sovpada z njihovo. 

Uporabljene tehnike naj bodo predvsem krede ali svinčnik in barvice. Besedilo naj bo 

vključeno v ilustracijo. Format naj bo pravokoten.  

Dečki prvega razreda: njih najbolj pritegnejo prizori s poudarjenimi linijami v raznolikih, 

manj nasičenih barvah ali nasičenih barvah v temnih vrednostih ter elementi v svetlo-temnem 

kontrastu in komplementarnem kontrastu. S poševnimi kompozicijami, v katerih vidimo jasen 

vir svetlobe, ki prihaja od zgoraj. Zanimivi so jim predvsem pogledi na celoten prostor v 

zanimivi perspektivi in pa tudi od blizu, z veliko detajli, vzorci in teksturami. Najbolj jih 

pritegnejo ilustracije, narisane s svinčnikom ali naslikane z barvnimi svinčniki, posegali bi 

tudi po ilustracijah, naslikanih s kredami. Pritegnejo jih slikanice, pri katerih sta besedilo in 

ilustracija ločeni vsaka na svoji strani, in slikanice, pri katerih je ilustracije čez obe strani z 

besedilom na istih straneh. Slikanica naj bo kvadratne oblike. Izbirali so glavnega junaka 

približno iste starosti kot so oni. 

Deklice tretjega razreda: pritegnejo jih ilustracije, ki imajo jasne linije, lahko so 

akromatične, ali pa ilustracije sorodnih manj nasičenih barv, s svetlo-temno polarnim 

kontrastom ali različnimi barvnimi kontrasti. Z diagonalno kompozicijo ali katero drugo 

kompleksnejšo kompozicijo, ki prikazuje oddaljen pogled na prostor in jasnim virom 

svetlobe. Najbolj jih pritegnejo ilustracije, narejene v svinčniku in/ali barvnimi svinčniki ter 

tekočih barvah. Format in ilustracija naj bosta pravokotne oblike, besedilo naj bo ločeno na 

svoji strani ali naj bo umeščeno v ilustracijo. Izbirale so ilustracije, v katerih je glavni junak 

iste starosti ali starejši. 

Dečki tretjega razreda: fante tretjega razreda pritegnejo ilustracije nasičenih barv različnih 

odtenkov, lahko temnih, s svetlo-temnim in komplementarnim kontrastom ter z jasnimi 

linijami, ki so lahko poudarjene. Grajen prostor naj bo prikazan v celoti in naj ne bo zahtevnih 

kompozicij, večji poudarek si želijo na igri svetlobe in sence ter drugih elementih, kot so 

vzorci in teksture. Slikanica naj bo pravokotne oblike, ilustracije naj bodo naslikane s 

tekočimi barvami, barvnimi svinčniki ali narisane s svinčnikom čez obe strani, besedilo naj bo 

na isti strani kot ilustracija ali celo vključeno v ilustracijo. Glavni junak je lahko njihove 

starosti ali mlajši.  

Dekleta petega razreda: največjo pozornost dajejo barvam, ki naj bodo nasičene, pestrega 

izbora s svetlo-temnim in komplementarnim kontrastom, jasnih linij in poteka svetlobe. 

Pritegne jih tudi zanimivo prikazana globina, realnost prostora z različnimi detajli, na primer 

teksturo. Najbolj priljubljen medij so tekoče barve, za njimi pa svinčnik in barvni svinčniki. 

Ilustracija naj se nahaja med besedilom ali pa naj bo besedilo vključeno v ilustracijo. Večina 

izbira pravokoten format. Izbirale so slikanice z glavnim likom svoje starosti ali mlajših let.  

Fantje petega razreda: najstarejše fante te raziskave najbolj pritegnejo barve in svetloba. 

Barve naj bodo pestre in močno nasičene, glede na izbor njihovih ilustracij so te lahko tudi v 
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temnih odtenkih, z vključevanjem polarnega in komplementarnega kontrasta. Linije naj bodo 

jasne, lahko so tudi poudarjene. Njihovo pozornost pridobijo ilustracije celotnih prostorov, z 

različnimi vzorci in teksturami, ki se razprostirajo čez obe strani pravokotnega formata. 

Ilustracije imajo lahko svoj rob različnih oblik, iz katerih segajo posamezni elementi, besedilo 

pa naj bo ločeno na svoji strani. Bolj jih pritegne pogled od daleč. Glavni lik je lahko iste ali 

mlajše starosti kot so oni.  
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4  SKLEP 

 

Za smernice smo povezali ugotovitve ankete z njihovim izborom najbolj priljubljenih 

ilustracij po posameznih starostih in spolu. Enotnost odgovorov smo opazili pri izboru pestrih 

barv, izboru prikazanega prostora od daleč, ki ima globino, v katerem potekajo elementi od 

zadaj naprej ali obratno, in izboru pravokotnega formata.  

K dobri ilustraciji nas pritegnejo njeni ritmi barv, gostote elementov in smeri. Velik vpliv 

barve so pokazali izbori ilustracij in četrto vprašanje, izvedeli smo, da je to najpomembnejši 

likovni element, ki jih pritegne. Malo več kot polovico jih je izbralo nasičene in nesorodne 

barve, kar pomeni, da veliko število pritegnejo tudi motne in sorodne barve, a ne v tej 

kombinaciji. Glede na izbrane ilustracije v tretjem vprašanju lahko razberemo, da so izbirali 

ilustracije po barvnih vtisih, četudi so te slabše upoštevale zakonitosti grajenja prostora in 

anatomsko pravilnost likov ter so uporabile manjše število likovnih prvin in spremenljivk ali 

je bila njihova izvedba enostavnejša.  

 

Izsledke te raziskave lahko poenotimo s kriteriji kakovostnih ilustracij, ki se naslanjajo na 

likovno teorijo. Ilustracija mora vključevati le bistveno, pomemben je odnos med praznim in 

zapolnjenim, saj bogata vsebina zahteva okoli sebe praznino, da se oko lahko spočije, ter, da 

je ta poudarjena. (Zupančič, 2012) Vmesni prostori so enako pomembni kot figure, 

pomembno jim je dati primerno likovno vlogo kot figuram. (Butina, 1982) 

Upoštevati je potrebno barvno in zračno perspektivo ter pravila grajenja prostora, ki naj se 

podpirajo s prostorskimi ključi. Prostor naj bo vedno definiran, četudi ni podroben, saj ga tako 

lahko otrok sam dopolni z domišljijo. (Zupančič, 2012)     

Ilustracije, v katerih prostor ni niti nakazan, jih ne pritegnejo, saj ni nihče izbral slikanice z 

ilustracijami Dubravke Kolanovic. Prav tako je to ilustracija, ki povzema najmanj anatomskih 

in konstrukcijskih pravil, ki jih je ilustratorka verjetno namerno kršila, vendar je v ilustracijo 

vključeno malo likovnih prvin in spremenljivk, ki podajajo gradnjo prostora, ki bi nas dovolj 

informirala in pritegnila. Ilustracije so zaprte v krogih, s čimer otroku ne omogočajo 

razvijanja domišljije in različnih interpretacij.  

 

Z izraženo željo po jasnem prikazu gradnje prostora v zanimivih kotih gledanja, ki jo lahko 

razberemo iz sedmega in desetega vprašanja, bi lahko rekli, da si želijo prostorske pravilnosti 

ter posledično tudi anatomske in konstrukcijske pravilnosti karakterjev. Pritegnejo jih pogledi 

od daleč, ne toliko od blizu, ki so pravokotnega formata, razporejeni čez obe strani z 

vključenim besedilom ali pa ilustracijo, vključeno med besedilom ali ločeno od njega, a še 

vedno na isti strani.  

 

Vse vključene ilustracije imajo razviden individualen slog ilustratorja, ki ga izbrane tehnike 

podpirajo, učence so najbolj pritegnile slikanice, narisane s svinčnikom in naslikane z 

barvnimi svinčniki in tekočimi barvami. Zupančič (2012) navaja, da moramo v ilustraciji 

razločiti ilustratorjev individualen slog, da jo lahko doživljamo in, kar je najpomembnejše, 

mora ilustracija otroka vključiti vase.  
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PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK – Slikanice Rdeča kapica 

1. SPOL 

a) punca 

b) fant 

2. STAROST: ____ let 

3. Katera je tista ilustracija, ki te izmed vseh najbolj pritegne?  

 _________________________________ 

4. Kaj te najbolj pritegne pri ilustraciji? 

a) poudarjene črte 

b) barve 

c) podrobno prikazan prostor z veliko predmeti in detajli 

d) jasna smer svetlobe 

5. Katere barve te bolj pritegnejo pri ilustraciji? 

a) nežne 

b) žive 

6. Katere barve te bolj pritegnejo pri ilustraciji? 

a) pisane – veliko različnih barv 

b) podobne – malo barv, ki so sorodne 

7. Bolj me pritegne ilustracija v kateri pristopi Rdeča kapica k volku 

a) iz leve strani proti desni 

b) od zadaj naprej/od spredaj nazaj 

8. Najbolj me pritegne ilustracija, ki je 

a) narisana s svinčnikom in/ali barvicami 

b) naslikana z barvami 

c) pobarvana s kredami 

9. Katera ilustracija glede na besedilo in sliko te najbolj pritegne?  

Tista, ki ima: 

a) besedilo in ilustracije na isti strani 

b) besedilo na eni strani in ilustracijo ločeno na drugi 

c) ilustracijo na obeh straneh 

d) ilustracijo, ki se preliva čez svoj rob 

e) ilustracijo, ki se nahaja med besedilom 

f) besedilo znotraj ilustracije 

10. Pritegne me prikazan prostor v ilustraciji, ki 

a) jasno prikaže, kje se nahajata Rdeča kapica in volk 

b) ne pokaže jasno, kje se nahajata Rdeča kapica in volk – pokaže samo njiju 

11.  Pritegnejo me slikanice, ki so v obliki 

a) kvadrata 

b) pravokotnika 
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