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III 

POVZETEK 

 

V diplomskem delu Sprejemanje literarnih likov iz izbranih slikanic sem izhajala iz teorije 

Marjane Kobe o vrstah kratkih sodobnih pravljic glede na glavni lik, ki jo dopolnjuje teorija 

Milene Blažić (7 kategorij) in doživljajsko sprejemne stopnje po Boži Krakar Vogel. Želela 

sem ugotoviti, katera vrsta likov je pri otrocih bolj priljubljena in ali so liki poosebljenih 

živali res bolj priljubljeni, pogosti in znani kot druge vrste literarnih likov. Raziskavo sem 

izvedla s pomočjo 14 izbranih slikanic (slovenskih in tujih avtorjev za 7 kategorij pravljic), 

vanjo pa sem vključila 24 otrok starostne skupine 4–5 let. S pomočjo dejavnosti, ki so 

zajemale doživljajsko sprejemne stopnje, so imeli otroci možnost podoživljanja glavnih likov, 

njihovi odzivi pa so bili ključnega pomena za raziskavo. Ta je pokazala, da so liki 

poosebljenih živali pogosti, ne pa tudi bolj priljubljeni od drugih literarnih likov in da so 

izvirni domišljijski liki v obravnavani skupini otrok najbolj priljubljena vrsta likov v slikanici.  

 

Ključne besede: slikanice, literarni liki, vrste sodobnih pravljic, doživljajsko sprejemne 

stopnje 

  



IV 

ABSTRACT 

 

My bachelor’s thesis Acceptance of Literary Characters from the Selected Picture Books was 

based on the theory of Marjana Kobe on the types of short modern fairy tales with regards to 

the main character which is supplemented by the theory of Milena Blažić (7 categories) and 

by the experiential acceptance level according to Boža Krakar. I wished to ascertain which 

type of characters is more popular in children and whether the characters of personified 

animals are really more popular, common, and known in comparison to other types of literary 

characters. I performed the research by means of 14 selected picture books (of Slovenian and 

foreign authors for seven categories of fairy tales). I included 24 children of the 4 to 5 years of 

age in the research. By means of activities which included experiential acceptance levels, the 

children had an opportunity to relive the main characters. Their responses were essential for 

the research. The research showed that the characters of personified animals are common but 

no more popular than other literary characters and that the original fictional characters in the 

selected group of children are the most popular type of characters in the picture book.  

 

Keywords: picture books, literary characters, types of modern fairy tales, experiential 

acceptance level. 
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1 UVOD 

 

Slikanica lahko na otroku pusti velik pečat, v kasnejšem obdobju je lahko spomin na nekaj, 

kar je ob njej občutil. V slikanicah se skrivajo liki, ustvarjeni z domišljijo in besedo nekoga, 

ki si verjetno ni predstavljal, da bo ta lik postal del otroka, ki je odprl to slikanico. Ob listanju 

slikanic, ki so mi jih brali v predšolskem obdobju, se tudi meni vrnejo spomini, vsaka je na 

svoj način del mene. Glavni namen moje diplomske naloge je ravno ta: otroku z branjem dati 

možnost umika v domišljijski svet, možnost, da slikanica in lik v njej postaneta del njega, in 

tisto – kar je najpomembnejše, da mu bo slikanica ljub spomin iz otroštva.  

 

Iztočnica diplomskega dela je teorija Marjane Kobe, ki opisuje vrste kratkih sodobnih 

pravljic, pri katerih je kriterij glavni lik. V Sodobni pravljici (1999–2000) avtorica predstavi 

naslednjih 6 kategorij glavnih likov: otroški lik, poosebljena žival, oživljena igrača/predmet, 

poosebljena rastlina ali narava, poosebljeno nebesno telo in lik iz ljudskega izročila. Avtorica 

Milena Blažić (2010) je po povzeti teoriji na podlagi gradiva sodobne slovenske mladinske 

književnosti dodala še novo, sedmo kategorijo – izvirni liki, ki se pojavljajo ne le v slovenski 

književnosti, ampak tudi v tuji. Zato je bilo smiselno raziskati tako slovenske kot tuje literarne 

like.   

 

V empiričnem delu sem uporabila 14 slikanic, ki jih glede na vrsto glavnega lika lahko 

umestim v 7 kategorij slikanic. V vsaki kategoriji sta po dve slikanici – ena tujega in ena 

slovenskega avtorja. Seznam slikanic sem oblikovala na podlagi priporočil, predvsem pa sem 

se osredotočala na to, da bosta svojo kategorijo zastopali kakovostni slikanici priznanih 

avtorjev tako na slovenski kot svetovni ravni. 

 

Otroke so med branjem in pri dejavnostih spremljali glavni liki iz slikanic: Bi se gnetli na tej 

metli? (Donaldson, 2008), Čas je velika smetanova torta (Manzzini in Osojnik, 1999), Deček 

in njegova senca (Morrison, 2004), Hlodko (Donaldson, 2009), Kosovirja na leteči žlici 

(Makarovič, 2001), Leteča hišica (Zajc, 1981), Luna in jaz (Peklar, 2019), Mali modri in mali 

rumeni (Lionni, 2015), Orion in tema (Yarlett, 2014), Pozor! Cvetača prihaja! (Podgoršek, 

2018), Zmaj direndaj (Kovič, 2009) in Zverjasec (Donaldson, 2014). 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

 

Namen diplomskega dela je otrokom približati slikanico in različne literarne like, hkrati pa 

ugotoviti, kako se nanje odzivajo. Predmet raziskave so izbrane slikanice, ki spadajo v 

kategorije literarnih likov iz dela M. Kobe (2000) in kategorijo M. M. Blažić (2010). Problem 

sem raziskala s pomočjo dejavnosti, ki se nanašajo na doživljajsko sprejemne stopnje po B. 

Krakar Vogel (2004). 

 

2.1 SODOBNA PRAVLJICA  

 

v svojem delu Sodobna pravljica avtorica Marjana Kobe opredeli vrste kratkih sodobnih 

pravljic.  

 

Osredotoča se na 6 vrst glavnih likov, ki so: 

 otroški glavni literarni lik, 

 oživljena igrača/oživljen predmet kot glavni lik, 

 poosebljena žival kot glavni literarni lik, 

 poosebljena rastlina kot glavni literarni lik, 

 poosebljeno nebesno telo kot glavni literarni lik in 

 glavni literarni lik, ki je znan iz ljudskega izročila. 

 

Vrste obravnava na primerih sodobnih pravljic slovenskih avtorjev. Ugotavlja, da se poleg 

drugih vrst glavnih literarnih likov pogosto pojavljajo stranski otroški liki. 

 

M. M. Blažić (2010) klasificirane kategorije sodobne pravljice nadgradi s sedmo kategorijo – 

izvirni domišljijski liki. Model opaža že med leti 1850–1900, ko so se pojavili liki 

Cvilimožek, Laket-brada, Najdihojca, Pedenj-človek. Kasneje pa v tovrstno kategorijo likov 

umestimo tudi like Ciciban, Miškolin, Mižek Figa, Otrok s sončnico, Škrat Dobrošin, Torklja 

Triborklja (1900–1950), Cepecepetavček, Čenčač, Kosovirja, Najzmaj, Pedenjped, 

Sapramiška (1950–1980). V obdobju med leti 1980 in 2010 pa opazimo izvirne like, ki so 

nastali na podlagi besedotvorja, kot na primer Blabla, Bžraumps, Čofli, Mba, Ščeper, Vošibki. 

Prelomnica je leto 2010, saj pride do menjave generacij. Avtorica v ospredje postavi 
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predvsem izvirnost Anje Štefan in Petra Svetine, Andreja Rozmana Roze, ki nadaljuje z 

estetiko grdega. Posebno pozornost pa zbudi Gaja Kos, ki izumi nove like, npr. Grdavši. 

 

Avtorica v Kobetovi seriji člankov o sodobni pravljici zasledi naslednje primere iz slovenskih 

mladinskih besedil (Blažić, 2010): 

1. otroški liki: Anica, Jakob, Jure Kvak Kvak, Juri Muri, Kekec, Maruška Potepuška, 

Pedenjped, Tinko Polovinko … 

2. oživljena igrača/predmet: Cepecepetavček, Cunjasta dvojčka, Leteča hišica, Lučka 

Svečana, Papirnata letala, Palicaj, Zzzbudilka … 

3. poosebljena žival: Sin Jež, Kuža Luža, Kuža Pazi, Tacamuca, Mehkošapek, 

Miškolin,Piki Jakob, Piko Dinozaver, Radovedni Taček, Rajska ptiča, Zajček 

skakalček, Zlata ptica … 

4. poosebljena rastina (in narava): Čudežno drevo, Kodeljica v vesolju, Lučka Regrat, 

Snežaki v vrtcu, Snežroža … 

5. poosebljeno nebesno telo/ pojav: mala Luna , Oblaček Postopaček, velika Luna, 

Zvezdica Lučka, Zvezdica zaspanka … 

6. poosebljeni liki iz ljudskega pravljičnega izročila: Coprnica Maramuda, čarovnička 

Gaja, Gozdni strah, Pošast Mici, Škrat Kuzma, Velikan, , Vila Malina, Zmaj Direndaj, 

Zverinice iz Rezije … 

 

2.2 SLOVENSKI LITERARNI JUNAKI 

 

Lah (2002, str. 3) zapisuje: »V slovenščini poznamo številna terminološka poimenovanja; 

najpogostejša so literarni junak, lik, oseba, akter, aktant, manj pogosta značaj oz. karakter, 

figura, aktant …« 

 

»Izraz junak je preostanek klasicistične terminologije, ki je označevala moralno, fizično in 

intelektulano nadpovprečno literarno osebo,« je na nepravilnost termina literarni junak 

opozoril Matjaž Kmecl (povzeto po Lah, 2002, str 4). Nadomestili so jo s terminom 

književna/literarna oseba, ki sicer nevtralizira nadnaravne karakteristike, je pa zaradi 

psihološkega predznaka (oseba) neustrezen v strukturalizmu, ki je zanikal kakršno koli 

psihološko bit literarne osebe in v ospredje postavi funkcijo.  
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Danes je najustreznejši izraz literarni lik. Lah (2002, str. 4) pravi, da »pokriva tako termine na 

ravni globinske (aktant) kot površinske strukture (junak, oseba). Primeren je tudi za 

označevanje nastopajočih živali, ki jih – čeprav  so nosilke personificiranih lastnosti – težko 

imenujemo literarne osebe.« Kot tipični slovenski literarni lik je v njegovem leksikonu 

opredeljen tudi Kosovir iz pravljice Kosovirja na leteči žlici, avtorice Svetlane Makarovič. 

 

2.3 DOŽIVLJAJSKO SPREJEMNE STOPNJE 

 

Doživljanje, razumevanje, vrednotenje in vzporedno izražanje poteka v sedmih korakih/fazah: 

uvodna motivacija, napoved besedila in njihova umestitev, interpretativno branje, premor po 

branju in izražanje doživetij. Te so namenjene spodbujanju doživljajskega, celostnemu 

sprejemanju pri bralcu  pred med in po prvem branju. Sledijo še tri faze: razčlenjevanje 

besedila, sinteza in vrednotenje, nove naloge (Krakar Vogel, 2004). 

 

1. Uvodna motivacija 

 

Že sama beseda motivacija pove, da gre za neko vrsto priprave, ogrevanja. Krakar Vogel 

(2004) jo poimenuje psihično ogrevanje in aktiviranje čustveno motivacijskih in kognitivnih 

dejavnikov branja (domišljije, čustev, interesov, mišljenja, znanja pri sprejemniku).  

 

M. Kordigel v B. Krakar Vogel (2004), našteva 5 tipov motivacij: motivacije s pridobivanjem 

problema, motivacije s pridobivanjem pojma, oblikovanje doživetja, poetizacija stvarnosti, 

domišljijska aktivnost. Uvodno motivacijo pa (prav tam) deli na tri tipe: ponovitev 

književnega in drugega znanja kot uvodna priprava na obravnavo, doživljajsko izkušenjska 

motivacija, domišljijsko problemska motivacija. 

 

2. Napoved besedila in umestitev  

 

V tej fazi napovemo naslov in avtorja besedila, besedilno vrsto, opozorimo na težje 

razumljive izraze ali neznanke v kraju in času dogajanja. Ostranimo torej spoznavne ovire pri 

celostnem estetskem doživljanju ob prvem branju, dajemo potrebne informacije o besedilu in 

avtorju (Krakar Vogel, 2004). 
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3. Interpretativno branje 

 

»Interpretativno branje je glasno, semantično  ustrezno (logično) in čustveno izrazno, estetsko 

branje literarnega besedila. To je prvo in praviloma neprekinjeno branje besedila, njegov 

namen je spodbuditi estetsko doživljanje pri učencih.« (Krakar Vogel, 2004) 

 

Tovrstno branje naj bi povečalo otrokovo zanimanje za literaturo. Aktivira predvsem 

doživljajsko poslušanje, zato naj bi bil bralec predvsem odrasla oseba, otrok pa je v vlogi 

poslušalca. Da je interpretativno branje učinkovito, zahteva skrbno pripravo bralca, ki se pred 

glasnim branjem pred poslušalci osredotoči na ločila, naglase … Pozoren je tudi, da se zvočna 

uresničitev ujema z vsebino in mimiko, ki pa se prilagaja ozračju med branjem in zahteva tudi 

improvizacijo (prav tam). 

 

4. Premor po branju in izražanje doživetij 

 

Po priporočilu strokovnjakov naj bi se interpretativno branje izteklo v nekaj trenutkov tišine, 

saj so le ti ključnega pomena za urejanje vtisov, ki ga otroku zapusti branje. Mi pa smo v te 

fazi pozorni tudi na zunanje reakcije in vzdušje po izteku besedila, hkrati pa pripravljamo 

spodbude, s katerimi bomo otroke pozvali k izražanju doživetij. Boža Krakar Vogel (2004) 

zapisuje, da odgovori na ta vprašanja nastajajo na podlagi prvih celostnih zaznav (poslušanja, 

gledanja, občutenja, razumevanja, predstavljanja) in govorijo večinoma o tem, ali jim je bilo 

besedilo všeč ali ne. Gre za fazo spoznanja, da razumevamo umetnostno besedilo na različne 

načine. 

 

Krakar Vogel (prav tam, str. 80) navaja: »M. Kordigel sestavine doživljajskega (in 

refleksivnega) sprejemanja besedila razčlenjuje na naslednje: ločevanje pragmatične in 

literarne recepcijske situacije, literarnega in pragmatičnega branja, zavedanje, da imamo 

opraviti s »presenečenji«; bralčeva sposobnost iskanja in zaznavanja upovedanega problema 

za njegovo lastno življenjsko situacijo; identifikacija z eno od literarnih oseb; oblikovanje 

domišljijskočutne predstave prostora, oseb, časa; sposobnost zaznavanja, razumevanja, 

vrednotenja literarnega dogajanja; zaznavanje povezanosti posameznih motivov; ločevanje 

avtorja in pripovedovalca; ločevanje resničnosti od fikcije; sposobnost razumevanja 

metaforičnega in simboličnega izražanja; literarno znanje.« 
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Doživetja lahko izražamo nebesedno (npr. likovno, gibalno) ali besedno: lahko dvogovorno 

ali enogovorno, pisno ali ustno, ter opisno ali po/ustvarjalno (Krakar Vogel, 2004).  

 

Doživljajsko sprejemna stopnja je po splošnem mnenju didaktikov faza, pri kateri je bolj od 

tega, da se izpostavi pred celotnim kolektivom, pomembno, da vzpostavi odnos do besedila in 

ga izrazi. Pomen učitelja, v našem primer vzgojitelja, pa je, da se njegove strategije 

prilagajajo, kar pomeni, da naj otrokom predstavljajo izziv, so pestre in ne preidejo v 

stereotip, npr. da bomo po branju pravljice spet risali (prav tam). 

 

7. Razčlenjevanje besedila 

 

Gre za fazo, v kateri obravnavamo sestavine besedila, ki so manj opažene ali prezrte, z 

namenom, da bi bralci bolj kompleksno dojeli literarnost besedila in z njimi nadgradili svoja 

prvotna doživetja. V fazi spodbujamo nivoje bralnega razumevanja, učenec pa s tem 

pridobiva uporabno literarno znanje o sestavi literarnega dela, o vsebinskih in oblikovnih 

sestavinah njegove literarnosti (prav tam). 

 

8. Sinteza in vrednotenje 

 

Bralec v tej fazi svoja doživetja in spoznanja o besedilu združi v novo shemo dolgoročnega 

spomina. Gre za postopek generalizacije/sintetizacije, pri kateri na njemu lasten način 

organizira vse elemente, ki jih je spoznal, in jih poveže v celoto. Besedilo vrednoti tako, da ga 

oceni in opredeli, kaj mu pomeni in zakaj. Pri povzemanju besedila bralec odgovarja na 

vprašanja, npr. Zakaj mi je/ni besedilo všeč? (prav tam). 

 

Pogoste oblike vrednotenja, izražanja po branju v vrtcu ali nižji stopnji osnovne šole, ki jih 

zapiše M. M. Blažić (2000) v Krakar Vogel (2004) so: risanje, izražanje z gibi, lutkovne 

igrice, uglasbljanje … Omenjene dejavnosti otroku pomagajo izraziti domišljijske predstave, 

oblikovane ob branju besedila, in spodbujajo ustvarjalnost (divergentno mišljenje, fluentnost, 

fleksibilnost).  
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9. Nove naloge 

 

S pomočjo novih nalog posameznik samostojno izrazi svoj odziv v novi obliki. Svojo fazo 

sinteze in vrednotenja povezuje v nove naloge, le te pa je mogoče oblikovati ob že prebranem 

besedilu. Gre za samostojno delo (individualno ali skupinsko), naloge na vseh spoznavno-

sprejemnih stopnjah, dodatno, samostojno izkušnjo o besedilu. Kot dejavnost ob že 

prebranem besedilu novejše teorije in praktične izkušnje bolj cenijo učenje literarnih besedil 

na pamet. Zagovarjajo ga, ker ni preprosto spominsko reproduciranje, ampak interpretovo 

govorno prizadevanje za čimbolj samostojno in prepričljivo predstavitev svojih doživetij 

besedilne semantike in estetike (Krakar Vogel, 2004). 

 

2.4 IZBIRA OBRAVNAVANE LITERATURE 

 

Na podlagi 7 kategorij glavnih literarnih likov po Marjani Kobe in Mileni Milevi Blažić sem 

sestavila seznam slikanic. Za vsako kategorijo sem poiskala primer slovenskega in tujega 

avtorja. Želela sem dobiti pester in kakovosten seznam slikanic, zato sem se po mnenje 

obrnila tudi na knjižničarje oddelka otroške in mladinske književnosti Mestne knjižnice 

Kranj. Seznam se je ožil tudi s pomočjo diskusije z mentorico, ki je podala mnenje o 

slikanicah in njihovi kakovosti.  

 

Slikanice, razvrščene glede na glavne like: 

1. otroški liki: Bobek in Barčica (Štefan, A.), Čas je velika smetanova torta (Manzzini, 

M.), Deček in njegova senca (Morrison, V.), Juri Muri v Afriki (Kovič, K.), Larina 

velikanska skrivnost (Glitz, A.), Malica v vesolju (Castle, C.), Moj dežnik je lahko 

balon (Peroci, E.), Ne, ne bom! (Callier, M. I.),  Poglej, knjiga (Gleeson, L.), 

Popravljalnica igrač (Štampe Žmavc, B.), Razmislek (Bevc, C.), Tine in Bine v 

vesolju (Havukainen, A.), Zgodba o luknji (Canby, K.);  

2. oživljen predmet: Aljažev čevelj (Radovanovič, V.), Avtozaver (Grafenauer, N.), 

Rdeča žoga (Karl, M.), Kaj se komu sanja (Kovač, P.), Kruhek je šel po svetu (Jamnik 

Pocajt, T.), Leteča hišica (Zajc, D.), Mala pošast Mici (Koren, M.), Plašček za Barbaro 

(Zupan, V.), Potepuh in nočna lučka (Makarovič, S.), Stanovitni kositrni vojak 

(Andersen, H. C.), Zeleni avtomobilček (Rudolf, F.), Žiga špaget gre v širni svet 

(Kermauner, K.), Žogica Nogica (Malik, J.);  
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3. poosebljena žival: Ferdo (Peklar, A.), Gos neumna, koza trapasta (Abedi, I.), Hej, to 

je moj popek (Langreuter, J.), Kako sta Bibi in Gusti pregnala žalost (Mlakar, I.), Krtji 

sestrici in hladen vetrič (Schwartz, R.), Liska na preži (Steffensmeier, A.), Nekoč je 

bila (Gemmel, S,), O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov (Svetina, P.), Osel gre samo 

enkrat na led (Kraljič, H.), Petelinje in pavlje (Štampe Žmavc, B.), Polž Vladimir gre 

na štop (Osojnik, M.), Pujsa imamo za soseda (Fries, C.), Sraka Sofija(Osojnik, M.), 

To je Ernest (Osojnik, M.), Zgodba o dveh kozah (Barber, T.); 

4. poosebljena rastlina: Hlodko (Donaldson, J.), Buča Debeluča (Staman, J. B.), Dobri 

snežak (Stich, F.), Drevo Krištof (Gantschev, I.), Lučka regrat (Strniša, G.), Ne liži te 

knjige (Ben-Barak, I.), O hrastu in njegovem sinku (ljudska), Pozor! Cvetača prihaja 

(Podgoršek, M.); 

5. poosebljeno nebesno telo: Luna in jaz (Peklar, A.), Mala in velika luna (Novak, B. 

A.), Oblaček Pohajček (Rozman, S.), Orion in tema (Yarllet, E), O soncu, ki ni moglo 

zaspati (H. Kraljič), Zvezdica Zaspanka (Miličinski, F.), Zvezdogelca (Vertelj, N.); 

6. liki iz ljudskega izročila: Bavbav (Weninger, B.), Bi se gnetli na tej metli? 

(Donaldson, J.), Čarovnica Vilma (Thomas, V.), O pastirčku in debeli uši (ljudska), 

Podposteljni škrat (Bogataj Ambrožič, S.), Škrat Kuzma (Makarovič, S.), Škrat 

Brokolino (Volmert, J.), Zafuclana prejica (Mlakar, I.), Zmaj Direndaj (Kovič, K.); 

7. izvirni liki: Cepecepetavček (Suhodolčan, L.), Drugačen (Cave, K.), Kosovirja na 

leteči žlici (Makarovič, S.), Košsatka Katka (Štampe Žmavc, B.), Pedenjped 

(Grafenauer, N.), Zverjasec (Donaldson, J.), Zverjašček (Donaldson, J.). 

 

Naslednja tabela predstavlja seznam vseh obravnavanih slikanic in interpretacijo zgodb. 

Dopolnjena je s fotografijami naslovnic, katerih središče so obravnavani glavni liki. 
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Tabela 2.1: Izbrana literatura 

Vrsta glede 

na glavni lik 
Slovenski avtorji Tuji avtorji Interpretacija 

1. Pooseblje

na žival 

Osojnik, M.: Polž 

Vladimir gre na štop 

Založba Mladinska 

knjiga, 

Ljubljana, 2004.  

Ilustrirala: Osojnik, 

M. 

 

 

 

Slika 2.1: slikanica 

Polž Vladimir gre na 

štop 

 

Fries, C.: Pujsa 

imamo za soseda! 

Didakta, Radovljica, 

2000. 

Ilustrirala: Fries, C. 

Izvirnik: A pig is 

Moving In! (1999), 

prevod: Končar, B. 

 

Slika 2.2: slikanica 

Pujsa imamo za 

soseda 

Polž Vladimir gre na štop 

Polž Vladimir je lačen in 

pameten polž, ki potuje od 

sivega kamna do 

zelenjavnega vrta. Med 

potjo mu pomagajo 

prijatelji. Dogodivščina in 

vse prepreke na njej ga 

naučijo, da se tudi počasi 

daleč pride. 

 

Pujsa imamo za soseda! 

Pujs Teodor je novi 

stanovalec v bloku. Sosedi 

ga označijo za umazanega 

pujsa, ki ne pospravlja za 

seboj. Dokaže jim, da temu 

ni tako in dobi nove 

prijatelje.  

2. Otroški 

lik 

Manzzini, M.: Čas je 

velika smetanova 

torta 

Založba KRES, 

Ljubljana, 1999. 

Ilustrirala: Osojnik, 

M. 

 

 

Morrison, V: Deček 

in njegova senca 

Založba KRES, 

Ljubljana, 2004. 

Ilustrirala: Hilb, N.  

 

Izvirnik: Warum so 

schuchtern? 

Prevod: Osojnik, J. 

 

Čas je velika smetanova 

torta 

Deklici Lani je hudo, da 

ima očka premalo časa 

zanjo. »Čas je velika 

smetanova torta,« ji razlaga 

očka in ji skozi svoj dan 

prikaže, koliko torte (časa) 

porabi za opravke in koliko 

časa mu ostane zanjo. 
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Vrsta glede 

na glavni lik 
Slovenski avtorji Tuji avtorji Interpretacija 

 

Slika 2.3: slikanica 

Čas je velika 

smetanova torta 

 

 

Slika 2.4: slikanica 

Deček in njegova 

senca 

Deček in njegova senca 

Luka je sramežljiv fant, 

brez prijateljev. Predstavlja 

si, da je senca njegova 

prijateljica, s katero se igra. 

Ta ga opogumi in mu 

pomaga poiskati nove 

prijatelje. 

Poosebljena 

rastlina/ 

narava 

Podgoršek, M.: 

Pozor! Cvetača 

prihaja 

Epistola, Domžale, 

2018. 

Ilustrirala: Čirić, M. 

 

 

 

 

 

Slika 2.5: slikanica 

Pozor! Cvetača 

prihaja! 

 

 

 

Donaldson, J.: 

Hlodko 

Učila International, 

Tržič, 2009. 

Ilustral: Scheffiler, A. 

Izvirnik: Stick man 

(2008), prevod: 

Štampe Žmavc, B. 

 

 

 

Slika 2.6: slikanica 

Hlodko 

Pozor! Cvetača prihaja 

Cvetača v hladilniku 

trgovine si želi, da bi ljudje 

izbrali tudi zelenjavo in ne 

le nezdrave hrane. Upre se 

in si izbori prvo vrsto v 

hladilniku, s tem opozori 

nase in ljudi opomni, kako 

pomembno je jesti zdravo. 

 

Hlodko 

Hlodko je drevesna veja z 

družinskega drevesa. Svet 

ga vidi kot palico za psa, 

drog, meč, pero, kij, lok in 

roko snežaka. Nihče ne ve, 

da je živ in da bi se rad 

vrnil k svoji družini. 
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Vrsta glede 

na glavni lik 
Slovenski avtorji Tuji avtorji Interpretacija 

Poosebljeno 

nebesno telo 

Peklar, A.: Luna in 

jaz 

KUD Sodobnost 

International, 

Ljubljana, 2019. 

Ilustrirala: Peklar, A. 

 

 

 

 

Slika 2.7: slikanica 

Luna in jaz 

Yarllet, E.: Orion in 

tema 

Založba Zala,  Hlebce, 

2014. 

Ilustrirala: Yarllet, E. 

Izvirnik: Orion and 

the dark, prevod: Črv-

Sužnik, M. in Sužnik, 

M. 

 

Slika 2.8: slikanica 

Orion in tema 

Luna in jaz 

Luna in jaz sta prijateljici, 

ki se skupaj igrata in se 

podajata na nove 

dogodivščine. 

 

 

 

Orion in tema 

Orion ima mnogo strahov, 

ampak največji je tema. Ko 

ga obišče v sobi in popelje 

v nočno dogajanje zunaj 

sobe, spozna, da je tema 

lahko zabavna in da je 

njegova prijateljica.  

Oživljena 

igrača/ 

predmet 

Zajc, D.: Leteča 

hišica 

Založba Mladinska 

knjiga, Ljubljana, 

1981. 

Ilustrirala:  Luger-

Peroci, A.  

 

 

 

 

 

Lionni, Li.: Mali 

modri in mali 

rumeni 

Založba MIŠ, Dob pri 

Domžalah, 2015. 

Izvirnik: Little blue 

and little yellow 

(1959, prenovljeni 

izdaji 1987 in 2015). 

Prevod: Redjko, M. 

 

 

Leteča hišica 

Hišica iz sivega mesta je 

naveličana sivin in pustih 

barv, zato z otroki iz mesta 

odleti na zeleni travnik, na 

katerem naberejo liste in z 

njim ozelenijo svoje sivo 

mesto. 

Mali modri in rumeni 

Mali modri in mali rumeni, 

sta prijatelja. Skupaj 

počneta vse. Kadar se 

objameta, postaneta 

drugačna. 
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Vrsta glede 

na glavni lik 
Slovenski avtorji Tuji avtorji Interpretacija 

 

Slika 2.9: slikanica 

Leteča hišica 

 

Slika 2.10: slikanica 

Mali modri in mali 

rumeni 

Lik iz 

ljudskega 

izročila 

Kovič, K.: Zmaj 

Direndaj 

Založba Mladinska 

knjiga, Ljubljana, 

2009 (prva izdaja 

1981). 

Ilustrirala: Jelka 

Reichman 

 

 

 

 

Slika 2.11: slikanica 

Zmaj Direndaj 

 
 
 
 
 
 
 
 

Donaldson, J.: Bi se 

gnetli na tej metli? 

Založba Mladinska 

knjiga, Ljubljana 2014 

(prva izdaja 2008). 

Ilustriral: Scheffiler, 

A. 

Izvirnik: Room on the 

broom (2001) , 

prepesnnil: Dekleva, 

M. 

 

Slika 2.12: slikanica 

Bi se gnetli na tej 

metli? 

Zmaj Direndaj 

V zmajskem mestu živi 

zmaj Direndaj. Za svoje 

ime si je kriv sam, saj je 

prava nadloga. Nekega dne 

se odloči, da ne bo hodil v 

službo, kar mu povzroči 

preglavice. 

 

Bi se gnetli na tej metli? 

Po nevihtnem nebu na svoji 

metli leti čarovnica, ki v 

vetru izgubi predmete. Le 

kje bi lahko bili? Na poti ji 

priskočijo na pomoč živali, 

ki jih povabi na svojo 

metlo.  
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Vrsta glede 

na glavni lik 
Slovenski avtorji Tuji avtorji Interpretacija 

Izvirni lik 

Makarovič, S.: 

Kosovirja na leteči 

žlici 

Založba Mladinska 

knjiga, Ljubljana, 

2001. 

Ilustriral: Vahen, G. 

 

 

 

 

 

Slika 2.13: slikanica 

Kosovirja na leteči 

žlici 

Donaldson, J.: 

Zverjasec 

Založba Mladinska 

knjiga, Ljubljana, 

2010 (prva izdaja 

2005).  

Ilustriral: Scheffler, A. 

Izvirnik: The Grufalo 

(1999), prepesnil: 

Dekleva, M. 

 

 

Slika 2.14: slikanica 

Zverjasec 

Kosovirja na leteči žlici 

Mlada kosovirja Glili in 

Glal iz dežele Kosovirjie sta 

kosovirja radovedne sorte. 

S svojimi žlicami 

raziskujeta vse neznane 

kotičke dežele Kosovirije in 

si ustvarjata zanimive 

dogodivščine. 

 

Zverjasec 

Po temnem gozdu se 

sprehaja miška, ki spretno 

prestraši živali z 

Zverjascem. Pa Zverjasca 

res ni? 

 

2.5 INTERPRETACIJA GLAVNIH LIKOV 

 

Naslednja tabela prikazuje izbrane like umeščene v 7 kategorij glavnih likov, predstavljenih s 

citati iz slikanic, ki opredeljujejo lastnosti literarnega lika. 

 

Tabela 2.2: interpretacija glavnih likov 

Vrsta glede na 

glavni lik 
Slovenski avtor Tuji avtor 

1. Poosebljena 

žival 

Osojnik, M.: Polž Vladimir gre 

na štop  

Literarni lik poosebljene živali:  

Fries, C.: Pujsa imamo za soseda! 

Literarni lik poosebljene živali: 

prašič ljubkovalno pujs po imenu 
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polž po imenu Vladimir Teodor  

Citati: 

– Utrujen in naveličan je počival 

ob cesti in premišljeval kaj naj 

stori. Pa se je domislil: »Na 

štop grem!« 

– »Agata, veš kaj, tako si 

počasna, da bom že na pol poti 

umrl od lakote.« 

– »Veš kaj, Greta, potovanje s 

teboj je naravnost grozno!« 

– »Saj se derem na ves glas, ti 

nesramni požrešni ptič!« 

– … je iz same trme znova 

krenil na pot. Tokrat čisto sam. 

Citati: 

– Toda pujs je bil tisti, ki je 

pometel pločnik in pospravil 

drva. Nato jih je odnesel v svoje 

stanovanje in zakuril prijeten 

ogenj. 

– Toda pujs je bil tisti, ki je 

pometel in pomil tla. Nato se je 

odpravil v svojo kuhinjo in 

spekel cimetove piškote. 

– »In res upam, da sem vse 

temeljito počistil …« 

– … kjer je oblikoval lončeno 

posodo. 

– … so vstopili v Teodorjevo 

svetlo, čisto kuhinjo … 

2. Otroški lik 

Manzzini, M.: Čas je velika 

smetanova torta 

Literarni otroški lik: deklica Lana 

Morrison, V: Deček in njegova 

senca 

Literarni otroški lik: deček Luka 

Citati: 

– …Spraševala se je komu je ta 

torta namenjena… 

– «Oprosti Berti, ampak to je 

nekaj takega, kar morajo punče 

opraviti same!« 

 

Citati: 

– Zelo plah fant je bil. Velikokrat je 

opazoval otroke, s katerimi bi se 

rad igral, pa si ni upal k njim. 

– Predstavljal si je, da je njegov 

najboljši prijatelj njegova senca 

– Popolnoma je pozabil, da je 

pravzaprav plah in sramežljiv. 

3. Poosebljena 

rastlina/narava 

 

Podgoršek, M.: Pozor! Cvetača 

prihaja 

Literarni lik poosebljene rastline 

(zelenjave): Cvetača 

Donaldson, J.: Hlodko 

Literarni lik poosebljene narave 

(palice): Hlodko 
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Citati: 

– »Uprimo se!« je pozvala k 

uporu. 

– … se stegovala naprej, da bi se 

skoraj preklala na pol. 

– Nekako se ji je uspelo zriniti 

na rob in se je, tik preden so se 

vrata hladilnika zaprla, 

skotalila na tla. 

Citati: 

– »Jaz nisem palica! Mar ti ni 

jasno? Hlodko sem, Hlodko, in 

hočem domov, ti ščene 

pošastno!« 

– Hlodko je utrujen, zapira oči, 

zeha in leže in v dremež spolzi. 

– Sanja otroke, o svoji ljubi gospe 

... 

4. Poosebljeno 

nebesno telo 

Peklar, A.: Luna in jaz 

Literarni lik poosebljenega 

nebesnega telesa: luna 

Yarllet, E.: Orion in tema 

Literarni lik poosebljenega 

nebesnega telesa (nebesnega pojma): 

tema 

Citati: 

– Je mirna, tiha, igriva, nagajiva, 

polna presenečenj in skrbna. 

– »… pa mi nagajivka zbeži!« 

– Iščem jo … skriva se, kličem 

jo, slišim kako se mi smeji. 

– ... me čuva vso noč in nad 

mano bedi. 

– Njen glas tako tih in zaspan se 

mi zdi. 

Citati:»Tema ni strašna, je prijazna 

in zabavna.« 

– Zazdelo se je, da je tema pred 

mojim oknom oživela! 

– »In, Orion … zdaj je čas, da se 

nehaš vsega bati. Še posebej 

mene! Podajva se na 

dogodivščino!« 

5. Oživljena 

igrača/predmet 

Luger-Peroci, A. in Zajc, D.: 

Leteča hišica 

Literarni lik oživljenega predmeta 

(stavbe): leteča hišica 

Lionni, Li.: Mali modri in mali 

rumeni 

Literarna lika oživljenega predmeta 

(barve): mali modri in mali rumeni 

Citati: 

– »… Prileti hiša tja, …« 

– Potem se hiša zbudi in sklene, 

da se vrne v svoje mesto. 

– Dolgočasi se med pustimi 

hišami. Zato neko noč odleti 

Citati: 

Modri in rumeni sta oživljeni packi 

barve. 

– … rekla: »Nama bodo zdaj 

verjeli?« 

– Mali modri in mali rumeni sta 
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na ponočevanje … bila zelo žalostna. 

– Nato sta se šla igrat v park. 

6. Lik iz 

ljudskega 

izročila 

Kovič, K.: Zmaj Direndaj. 

Literarni lik iz ljudskega izročila: 

zmaj Direndaj 

Donaldson, J.: Bi se gnetli na tej 

metli? 

Literarni lik iz ljudskega izročila: 

čarovnica, poimenovana tudi babura 

(slabš. grda, zoprna starejša ženska)  

 Citati: 

– … ki nič ne dela, samo je  … 

– … potem je sklenil, da bo 

svojim otrokom, če jih bo kdaj 

imel, pel drugačno uspavanko. 

– Zmaj Direndaj je postal glavni 

znamkolepilec … 

Citati: 

– Visok klobuk pod njim babura, z 

lasmi sršečimi prečudovito, 

čeprav povezanimi v lično kito. 

– Na glas se je čarovnica režala ... 

– »NE!« zavpije štriga, »jaz že ne 

bom prikuha!« 

– »Hvala!« je rešena čarovnica 

dodala, »še enkrat hvala!« 

7. Izvirni lik 

Makarovič, S.: Kosovirja na 

leteči žlici 

Literarna domišljijska izvirna lika: 

Kosovirja Glil in Glal 

Donaldson, J.: Zverjasec 

Literarni domišljijski izvirni lik: 

Zverjasec 

Citati: 

– Kosovir, mali (Cosovirius 

ferus ululans) je zanimiva 

žival, ki živi v Kosoviiji. 

Kosovirje delimo na 

radovedne in neradovedne. 

– Kosovirji so večinoma ljubke 

in družabne živali, ne smemo 

pa jih dražiti ali celo prehitro 

zbujati iz spanja. Takrat 

pobesnijo, praskajo in glasno 

vreščijo ter kosovikajo. 

Citati: 

– Le kdo je zverina s kremplji 

postrani, groznimi okli ušesi 

čekani, le kdo bi imel 

pomarančne oči, podpluto 

koleno, na koncu nosu bradavico 

strupeno, le komu bi črnkast 

jezik iz gobca molel, le komu na 

hrbtu kup ostrih bodic bi sršel? 

– »Najslajša jed« Zverjasec reče, 

»je miška s kruhom, ki se ga 

popeče.« 
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3 CILJI RAZISKAVE 

 

Med oblikovanjem seznama slikanic in prebiranjem otroške literature na splošno sem opazila, 

da so nekatere vrste slikanic glede na glavni lik obsežnejše in popularnejše. Med listanjem 

otroških revij in gledanjem televizijskih programov za otroke lahko opazimo veliko 

poosebljenih živalskih in otroških likov. Pa je to pogoj, da so take vrste likov otrokom res 

najbolj všeč? Se z njimi res lahko najlažje poistovetijo? Se z medvedom lažje poistovetijo kot 

z drevesom?  

 

Cilj raziskave: raziskati, kateri glavni liki so pri otrocih bolj priljubljeni in zakaj.  
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4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

S ciljem in namenom raziskave sem si zadala dve raziskovalni vprašanji: 

1. Katera vrsta literarnih likov je pri otrocih bolj priljubljena? 

2. So literarni liki poosebljenih živali res bolj priljubljeni, pogostejši in bolj znani kot 

druge vrste literarnih junakov? 
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5 METODA DELA 

 

Raziskavo sem izvajala v homogeni skupini otrok, starih 4–5 let. V raziskavo je bilo 

vključenih 24 otrok, od tega 9 deklic in 15 dečkov. Ker v izbrani skupini otrok delam na 

mestu pomočnice vzgojiteljice, otroke dobro poznam, zato sem izbrala metode in dejavnosti, 

ki tej skupini otrok ustrezajo. Izbrane literature niso poznali, predstavljena jim je bila prvič. 

Podatke v raziskavi predstavljajo odzivi otrok, ki so razvidni ne le ob branju, ampak tudi 

podoživljanju in igri po branju. Zato sem izvedla pestre dejavnosti po prvem branju, otroci pa 

so svojo pripadnost likom izražali na različne načine, s pomočjo katerih bom lahko povzela, 

katere like so sprejeli bolj in katere manj.  

  

5.1 PREDZNANJE  

 

Predstavila sem jim knjigo kot predmet, jih vprašala, kaj vedo o knjigi, kako se reče prvi 

strani, kaj je zapisano s črkami. Želela sem izvedeti, ali poznajo književno terminologijo, kot 

na primer: avtor, ilustrator, naslovnica, naslov, ilustracija, besedilo. Zanimalo me je, če otroci 

razumejo koncept tiska: začetek in konec knjige, orientacija knjige, razlikujejo med sliko in 

besedilom, smer tiska, začetek in konec knjige. Ugotovila sem, da otroci razumejo knjižno 

terminologijo, koncept tiska, posvetili pa smo se temu, kako s knjigo ravnamo. 

 

Pogovor ali krajši brainstorming pred uvodno dejavnostjo smo posvetili vprašanjem, ki so se 

navezovali na temo celotnega projekta. 

 

1. Kdo vse lahko nastopa v pravljici? 

 

Odgovori otrok:  

 živali: taki, ki govorijo, hodijo po dveh nogah; 

 pošasti: vse, kar ni žival in je strašno; 

 predmeti: tisto, kar ni živo.  

 

Ugotovitev: vse, kar je v resničnem svetu neživo, v pravljici lahko oživi. 
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2. Katere literarne/ knjižne like poznate? 

 

Besedo lik so prepoznali, kot lik v matematičnem (geometrijskem) pomenu besede, zato smo 

pojem opredelili z iskanjem sopomenk besedi junak, kot so: figura, oseba. 

 

Otroci so sodelovali, razmišljali. Poznali so like: Martin Krpan, dinozaver, čarovnica, Žogica 

Nogica, Rdeča kapica, trije prašički, Zlatolaska, čmrlj Brundek, Peter Nos, Obuti maček, 

sovica Oka, Pika Nogavička, Mala morska deklica, zvezdica Zaspanka, pingvin Milko, buča 

Debeluča, Škrat Brokolino, Fižolina, mikrob Mimi, Špelca in Bradač. 

 

Svoje odgovore so z risbami ponazorili na listu papirja. 

 

 

Slika 5.1: plakat z odgovori otrok 

 

3. Kakšne/katere pravljice so ti najbolj všeč? Kdo nastopa v njih? 

 Pravljice o zajčkih (H., 5 let) 

 Mala morska deklica, Obuti maček, Sneguljčica (O., 5 let) 

 Ne vem. Vse so mi dolgočasne. (Ž., 5 let) 

 Od živali. (N., 4leta) 

 O princih in princeskah. (M., 5 let) 

 Pravljica od medvedov. (S., 4 leta) 

 Pravljica o mucku. (A. V., 5 let) 

 Pika Nogavička in Maček Muri. (M., 5 let) 

 O zvezdah, lunah. (A., 4,5 let) 
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 Pravljice v katerih nastopajo otroci pa »blejdrji« (vrtavke). (J., 5 let) 

 Pingvin. (A., 4 leta) 

 Pravljica o medvedku Puju, Petru Panu, ampak rajši od pravljic pa imam 

enciklopedije. (J., 5 let) 

 Piko Nogavičko imam rad, ker je močna. (J., 4 leta) 

 Ne vem. Vse. (M. M., 4,5 let) 

 Rdeča kapica. (E., 5 let) 

 Pravljice v katerih premagajo volka. (V., 5 let) 

 Živali, ki govorijo, ker so smešne. (L., 4,5 let) 

 Pravljice o vesolju. (M., 5 let) 

 Pravljica Medved in miška je moja najljubša.« (T., 5 let) 

 O čebelah. (T., 5 let) 

 Pravljica o kačah. (N., 5 let) 

 Rokavička. (B., 4 leta) 

 

4. Ureditev knjižnega kotička 

 

Ker poznamo veliko različnih literarnih likov, sem otroke izzvala, naj razmislijo, kako bi 

pravljice razvrstiti po skupinah, hkrati pa jih opomnila na vse like, ki jih poznamo iz zgodb. 

 

Kako bi vi razvrstili pravljice po skupinah? 

 Prijazne, hudobne. Kasneje smo ugotovili, da hudobnih pravljic in slikanic nimamo. 

 V enih nastopajo živali, v drugih ljudje.  

 

V knjižni kotiček sem pripravila 7 listov različnih barv za skupine likov. Knjige smo 

postopoma postavljali na knjižno polico in jih razvrstili v določene skupine. Po vsakem branju 

smo se pogovorili o vrsti književnega lika in pod katero barvo spada. Otroci so knjige 

vsakodnevno razvrstili na polico, pri tem so utrjevali vrste literarnih likov in jih povezali z 

barvo, na steni pa smo po vsakem branju na barvni list (glede na kategorijo lika) prilepili 

naslovno stran slikanice. Enake barve so označevale prostor za knjige na knjižni polici. Cilj 

urejenosti knjižnega kotička je bil, da so otroci aktivno usvajali termine za literarne like 

(poosebljena žival, predmet, narava, nebesno telo, liki iz ljudskega izročila, otročki liki, 
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izvirni liki) in hkrati utrjevali prirejanje ena na ena, imena barv … Ugotovili smo, da so naše 

knjige urejene kot v knjižnici, le da je tam pomembna prva črka avtorja.  

 

 

Slika 5.2: knjižna polica 

 

5.2 RAVNANJE, ROKOVANJE S KNJIGO 

 

Ker veliko otrok ni imelo občutka za stik s knjigo, sem se odločila, da se pred branjem in 

uporabo kotička pogovorimo tudi o rokovanju z njo. Dogovorili smo se za pravila, ki veljajo v 

knjižnem kotičku, da se knjige ne bodo uničile in bodo uporabne tudi po obisku v naši 

igralnici. Skupina otrok je slikovno ponazorila pravila ter se jih vestno držala.   

 Knjigo gledamo pri mizi, lista le en otrok. 

 Knjižni kotiček sprejme tri otroke hkrati. 

 Knjig ne uničujemo. 

 

 

Slika 5.3: risbe s pravili knjižnega kotička 
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Slika 5.4: knjižni kotiček 

 

5.3 NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI ZA BRANJE IN PODOŽIVLJANJE 

SLIKANICE, LIKOV 

 

Cilji načrtovanih dejavnosti izhajajo iz področja jezika: 

 Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta 

(predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora). 

 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetsko in fizično ugodje 

ter pridobiva pozitivni odnos do knjige. 

 Otrok spoznava in loči vrste slikanic glede na glavni lik. 

 

5.3.1 Dejavnosti ob branju za podoživljanje zgodbe in literarnih likov  

 

Dejavnosti ob branju vsake knjige sem načrtovala pestro in pravljico povezala z različnimi 

področji dejavnosti. Pomembno je, da otrok izrazi doživljanje prebranega na različne načine 

in s tem razvija spretnosti besednega in nebesednega izražanja. Kulikulum za vrtce nam 

omogoča odprtost pri izbiri dejavnosti različnih področij, zato je nesmiselno, da otroci 

stereotipno zaokrožijo, da se po branju pravljice vedno riše. Dejavnosti sem prilagodila 

karakteristiki skupini otrok, ki uživajo v gibalnih dejavnostih in gibanju na prostem, zato smo 

čim več literarnih likov podoživljali ravno na tem področju. Določeni vrsti likov sem 

namenila 1 teden, torej smo obravnavali in spoznavali dva nova lika v enem tednu. 
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Branja sem se lotila po metodi od znanega k neznanim, torej od likov, ki so jim bolj blizu 

(živalski liki), do likov, ki so bolj abstraktni in otrokom manj blizu (poosebljeni predmeti). 

 

Tabela 5.1: načrtovanje dejavnosti za podoživljanje glavnih likov 

 Pripomočki – literatura Dejavnosti 

TEDEN 

POOSEBLJENIH 

ŽIVALI 

Osojnik, M.: Polž 

Vladimir gre na štop 

  

Fries, C.: Pujsa imamo 

za soseda! 

Gibalni poligon po zgodbi (lazenje, hoja 

po čutni poti, kotaljenje, skakanje v 

obroče) 

Izdelovanje velike družabne igre Pujsa 

imamo za soseda. 

TEDEN LIKOV IZ 

LJUDSKEGA 

IZROČILA 

Kovič, K.: Zmaj 

Direndaj 

Donaldson, J.: Bi se 

gnetli na tej metli? 

Pravila v naši igralnici.  

 

Sodelovanje pri pripovedovanju zgodbe z 

vajami za oblikovanje glasov 

(oponašanje živali, zvokov). Ogled 

lutkovne predstave strokovnih delavcev. 

TEDEN IZVRINIH 

LIKOV 

Makarovič, S.: Kosovirja 

na leteči žlici 

 

 

Donaldson, J.: Zverjasec 

Igra z žlicami: nošenje žogic z žlicami, 

presipanje (gres, pesek, mivka), 

prelaganje v različne velikosti posodic. 

 

Zverjaščeva gozdna pot (uganke, gibalne 

naloge). 

TEDEN OTROŠKIH 

LIKOV 

Manzzini, M.: Čas je 

velika smetanova torta 

 

 

Morrison, V: Deček in 

njegova senca. 

Za kaj porabimo čas v vrtcu? Prikaz 

aktivnosti s tortnim diagramom, izbira 

dejavnosti po želji otrok. 

 

Igra s sencami v igralnici in na igrišču 

(Kako nastane senca? Obrisovanje senc, 

gibanje senc.) 

TEDEN 

POOSEBLJENIH 

NEBESNIH TELES 

Peklar, A.: Luna in jaz 

 

 

 

Risanje z barvicami na črno podlago 

Luna in jaz (Kaj luna in jaz počneva? Kaj 

se igrava? Kaj mi luna pove? Kaj 

počnem ko lune ni?) 
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 Pripomočki – literatura Dejavnosti 

 

Yarlett, E.:Orion in 

tema 

 

Temni kotiček (igra v temi s predmeti, ki 

se v temi svetijo). 

TEDEN 

POOSEBLJENIH 

RASTLIN/NARAVE 

Podgoršek, M.: Pozor! 

Cvetača prihaja 

 

 

Donaldson, J. Hlodko 

Razvrščanje zdrava nezdrava prehrana, 

igra s kartami Sadje in zelenjava, igra 

lovljenje Pozor! Cvetača prihaja. 

 

Igra v gozdu, igra z naravnim materialom 

(les). 

TEDEN 

OŽIVLJENIH 

PREDMETOV 

Luger-Peroci, A. in 

Zajc, D.: Leteča hišica 

 

Lionni, Li.: Mali modri 

in mali rumeni 

 

Raziskovanje našega mesta: kje in kaj je 

zeleno? Kaj raste v našem mestu? 

 

Kaj je rumeno in modro? 

Mešanje barv (plastelin, tempera barve, 

barvne folije). 

Pripovedovanje ob slikanju na tablo. 

 

5.4 UVODNA MOTIVACIJA 

 

Otroci so bili intuitivno motivirani za branje knjig. Z naslovnico sem pretegnila otrokovo 

zanimanje z vprašanji, npr.: Kaj misliš, kdo je glavni lik v zgodbi? O čem/kom bo pravljica 

govorila? Osredotočala sem se na motivacijo s področja jezika, posluževala sem se predvsem 

frontalnega načina dela, metode pogovora, razgovora.  

 

Uporabljala sem strategije motivacije: 

 s pridobivanjem problema: Česa te je strah?, Za kaj v vrtcu porabimo čas?, Zakaj se 

je luna skrila?;  

 pridobivanjem pojma: Kaj je še lahko puhasto?, Pujsi so umazani, je predsodek. Kaj 

je še lahko predsodek?;  

 poetizacije stvarnosti: Kaj bi se ti najraje igral z luno?.  
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Te vrste vprašanj so otroke miselno aktivirala tudi po zaključku branja, pri dejavnostih za 

podoživljanje pravljičnega sveta in ob ponovnem branju.  

 

 

Slika 5.5: pogovor o slikanici 

 

5.5 NAPOVED BESEDILA IN UMESTITEV 

 

Napovedi besedil se niso razlikovale. Otrokom sem že na začetku povedala, da gre za 

slikanice – torej pravljice. Seznanjeni so bili s tem, da bomo spoznavali glavne književne 

junake in da se bo glede na glavni lik slikanice umestilo v skupine. Pred vsakim branjem sem 

napovedala besedilo tako, da sem prebrala naslov in avtorja – ga predstavila kot slovenskega 

ali tujega avtorja. Opredelili smo, kdo je glavni lik in mu pripisali vrsto. Izbiro smo utemeljili 

na podlagi predznanja, saj smo se pogovarjali o tem, kdo so liki iz ljudskega izročila, 

poosebljene živali, predmeti …  

 

Slikanico so kategorizirali tako, da so na barvne liste (vsaka barva je predstavljala eno vrsto 

likov) v knjižnem kotičku prilepili njeno fotografijo. 

 

 

Slika 5.6: 7 kategorije glede na glavni lik 
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Otrok je na nekaterih knjigah izposojenih iz Mestne knjižnice Kranj opazil nalepko z označbo 

Družinsko branje. Vedel je, da so te knjige umeščene na posebne police in mi povedal, da si s 

starši izposodi veliko takih knjig, o njih rešuje kvize, ki jih pripravijo v knjižnici. Ko smo jih 

vrnili v knjižnico, smo si s celo skupino otrok ogledali police, na katerih so te knjige. 

 

5.6 INTERPRETATIVNO BRANJE, IZRAŽANJE DOŽIVETIJ, 

PODOŽIVLJANJE GLAVNIH LIKOV 

 

Vse slikanice sem predhodno večkrat prebrala in se na branje pripravila. Brala sem doživeto, 

glede na like spreminjala glas pri zapisu premega govora, da je lik preko glasu dobil značaj, 

lastnosti, ki so mu pripisane. In menim, da je moje branje pritegnilo otroke in na njih pustilo 

vtis. Vsako branje smo strnili v trenutek tišine. Iz otroških obrazov je bilo razvidno, kakšen 

vtis je na njih pustila zgodba.  

 

S pogovorom z otroki sem zaznala kar nekaj sestavin doživljajskega sprejemanja, npr.: 

 bralčeva sposobnost iskanja in zaznavanja upovedanega problema za njegovo lastno 

življenjsko situacijo: ko smo govorili o temi, je deklica z nami delila zgodbo o tem, 

kako je svet ponoči res strašen. Deček je ob branju slikanice Mali modri in mali 

rumeni pretvoril v lastno življenjsko situacijo: »Midva sva kot modri in rumeni, ker 

živiva nasproti in se skupaj igrava«; 

 identifikacija z eno od literarnih oseb;  

 oblikovanje domišljijskočutne predstave oseb: služba poje največ torte. Otroci so ob 

branju slikanice Čas je velika smetanova torta vedeli, da služba ni oseba, vendar so jo 

vzeli kot osebo, saj je jedla torto. Mali modri in rumeni se igrata, torej sta živa, otrok 

to dojemanje v risbi interpretira z obrazi  

 

 

Slika 5.7: otroška risba likov (Mali modri in mali rumeni) 
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 ločevanje resničnosti od fikcije: pujs v resnici ne hodi po dveh nogah ter cvetača in 

zelenjava v hladilniku se ne premika; 

 sposobnost razumevanja metaforičnega in simboličnega izražanja: slikanica Čas je 

velika smetanova torta ima veliko prispodob, ki so si jih otroci znali razložiti – torta = 

ura = čas; 

 literarno znanje: skozi celotni projekt s slikanicami so otroci usvojili veliko literarnega 

znanja. Najbolj se jim je v spomin vtisnil termin poosebljena žival: »To je žival, ki ima 

lastnosti človeka.«  

 

Otroci so doživetja izražali na različne načine. Usmerjene in načrtovane dejavnosti so 

poskrbele, da so se otroci izražali tako nebesedno: likovno (Luna in jaz, Zmaj Direndaj, 

Leteča hišica, Čas je velika smetanova torta, Mali modri in mali rumeni), gibalno (Polž  

Vladimir gre na štop, Kosovirja na leteči žlici, Pozor! Cvetača prihaja!, Orion in  tema) kot 

besedno. Besedno so se otroci izražali po vsaki slikanici, npr. igra vlog na igrišču med 

pometanjem z metlo (Bi se gnetli na tej metli?), prevzemanje vlog prijateljev pujsa, kokoši, 

lisjaka in zajca (Pujsa imamo za soseda), dialog med slikanjem po platnu (Mali modri in mali 

rumeni), dialog z vejami (Hlodko), ustno in pisno izražanje pravil v igralnici (Zmaj Direndaj), 

ustno izražanje Kaj je zeleno? (Leteča hišica). 

 

5.6.1 Polž Vladimir gre na štop 

 

Povedali so mi, da so pravljico brali že lansko leto, vendar se njene vsebine ne spomnijo. 

Lahko sklepam, da jim je bila znana na pogled. Zdi se mi, da so se s polžem zbližali v 

trenutku, ko je povedal, da gre na štop do solate, saj jih je zanimalo, ali mu bo uspelo. Bili so 

razočarani, ko je padel z živali, ali pa ko je z avta padel nazaj na začetek svoje poti. Zdelo se 

mi je zanimivo, da so si zapomnili nauk zgodbe: Počasi se daleč pride.  

 

Skupaj smo pripravili gibalni poligon, da bodo tudi oni tako kot polž premagali pot do solate. 

Pomagali so mi pri izbiri elementov (skale – špičaste kot jež, skoki čez ovire – žaba, 

kotaljenje – padanje polža, plazenje kot polž). Tudi otroci, ki teže pristopijo k gibalnim 

dejavnostim, so se z veseljem podali na polževo pot, saj so se vanj vživeli in bili vztrajni kot 

Vladimir. 
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Slika 5.8: poligon 

 

 

Slika 5.9: poligon 

 

5.6.2 Pujsa imamo za soseda 

 

Ko sem prebrala naslov, so mi otroci dali občutek, da jim je zabaven. Nenavadna imena živali 

so jih spravljala v smeh, pujsovo ime – Teodor, pa je bilo za njih nenavadno, saj imata deček 

in deklica iz naše skupine zelo podobno ime. Otroci so zgodbi dobro sledili in so iz ilustracij 

razbrali dogajanje v zgodbi in  zraven posegali v moje branje dialoga med živalmi sosedi . 

Pogovor po branju se je navezoval na to, kako različni smo si in da ni vedno vse tako, kot to 

vidimo na prvi pogled. Otroci so trdili, da so pujsi umazani, ker se valjajo po blatu, ampak so 

tudi čisti, če se umijejo z vodo. Opazili so, da je pujs hodil po dveh nogah, govoril, 

pospravljal, pekel piškote in ustvarjal z glino, tako kot to počnemo mi. Komentar dečka je 

povzel vse: »Ima človeške lastnosti.« Iz tega je razvidno, da imajo otroci predstavo o tem, 

katere lastnosti so pripisane le likom v pravljičnem svetu in da niso resnične, npr. pujs hodi po 

dveh nogah, živi v bloku. 
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Otroke sem vprašala, če poznajo še kakšen rek, kot je umazan kot pujs. Našteli so mi 

naslednje: pozabljiv kot zlata ribica, tih kot miška, zvit kot lisica, trmast kot vol, hiter kot 

gepard, težek kot slon, zaspan kot medved. 

 

Za podoživljanje zgodbe smo skupaj izdelali talno družabno igro. Otroci so hitro prevzeli 

vloge živali in na igralnem polju prepoznali motive iz zgodbe (metla, piškoti, blato …).  

 

 

Slika 5.10: talna družabna igra 

 

5.6.3 Zmaj direndaj 

 

Zmaj Direndaj je pustil na otrocih velik vtis. Menim, da so se s tem likom najlažje 

poistovetili, saj so tudi sami taki, da pravila velikokrat ne ustrezajo njihovim željam in jih radi 

priredijo. Vsrkavali so vsako mojo besedo, ki sem jo prebrala, in na nekaterih delih zgodbe so 

se pošteno nasmejali, npr. »Peške učim plavati!« in »debela Jula ga je brcnila kot leteči 

krožnik«. Pravljico so pozorno poslušali in kljub temu da je zgodba dolga, so mi znali 

povedati vse, kar se je zgodilo.  

 

Po končani zgodbi smo skupaj ponovili pravila naše igralnice, če bi zmaj Direndaj slučajno 

prišel na obisk. Da pa jih mi ne bi pozabili, smo jih narisali. 

 

Otroci so temo pogovora večkrat navezali na zmaja in dogodke iz zgodbe: Ne baši si toliko 

hrane v usta. Zmaj se je basal in to je zelo grdo; Če boš preveč pojedel, se boš tako kot zmaj 

Direndaj zataknil med vrati.  
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Na pobudo otrok smo naslednji dan uredili kotiček zmaja Direndaja, kjer se je vsak otrok 

lahko ustavil na zmajevih stopinjah, namesto da krši pravila. Nekateri so odšli tja sami, drugi 

na pobudo drugih otrok.  

 

 

Slika 5.11: skupinsko risanje pravil 

 

5.6.4 Bi se gnetli na tej metli? 

 

Že sam mističen dogajalni prostor in čas sta poskrbela za napetost v igralnici in zanimanja 

otrok. Zaznali so, da gre za besedilo v rimah in že dodajali besede, za katere so predvideli, da 

bi ustrezale, npr. (podčrtano v nadaljevanju) Sem zlobni zmaj in danes za kosilo bi rad potico, 

praženo čarovnico in pico; in zraven tiho, šlek! šlek! šlek!, mrmrala je čarovniški izrek; je 

zavpila … iz kotla krasno metlo potegnila! (Donaldson, 2008). 

 

Najbolj se jim je po branju vtisnila besedna zveza »kje za vraga«. Čakala sem, da bodo 

pokazali zanimanje, čemu je namenjena uporaba in kaj to v resnici pomeni. Kljub temu da 

niso vedeli pomena, so jo uspešno vstavljali v povedi tudi med obuvanjem v garderobi: 

»Tukaj sem pustil svoj copat in kje za vraga je zdaj?!« 

 

Po prvem branju smo si ogledali tudi lutkovno predstavo, ki sem jo skupaj s sodelavci 

pripravila za vse otroke vrtca. Ker sem besedilo igre sestavila po knjižni predlogi, so rime 

ostale enake. Otroci so jih prepoznali, vtisnile so se jim v spomin. Lutke imajo poseben čar in 

poskrbela sem, da nas je čarovnica skupaj z živalmi iz zgodbe obiskala v igralnici, nas objela, 

pobožala. 
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Zgodba o metli, ki se je zlomila na dvoje, nas je spremljala tudi na igrišču vrtca, ko so se 

otroci igrali igro vlog. Zgodbo so priredili na način, da ko je vanjo vstopil zmaj, je postala 

igra lovljenja (vsi vključeni v igro so bežali pred njim). Izmislili so si tudi igro, da zmaj lovi, 

čarovnica beži, živali pa jo rešijo. 

 

 

Slika 5.12: lutkovna predstava 

 

5.6.5 Kosovirja na leteči žlici 

 

Zgodbe kosovirjev na leteči žlici so namenjene branju v nadaljevanjih. Za obravnavo 

izmišljenega lika iz slovenske literature – kosovirja, sem izbrala Kosovirski uvod in poglavje 

Že v začetku strašno srečanje z oblakom. 

 

Med branjem smo se pogovarjali o lastnostih kosovirja (kaj pomeni radoveden, kaj puhast). 

Otroci so gosto dlako in puhasto navezali na različne predmete (obeski, cofki na kapi) in 

živali (hrček, zajček, mucek, plišaste igrače, činčila), tako da je pogovor tekel že med samo 

slikanico. Med branjem nisem razbrala njihovih odzivov, zato sem otroke vprašala, kaj si 

mislijo o slikanici Kosovirja na leteči žlici. Povedali so mi, da je škoda, ker je tako malo slik 

(ilustracij). Zgodbo so mi opredelili kot zanimivo in napeto, niso vedeli, ali se bosta kosovirja 

rešila iz oblaka. 

 

Otroci so po branju knjige lahko pristopili k dejavnostim z žlicami različnih oblik in velikosti. 

Pri mizah so se z žlicami igrali v pesku in z žlicami razvrščali pisane cofke po barvah. 

Pripravili smo tudi poligon, ki so ga premagovali z žlico, na kateri je bil žogica (paradižnik). 

Vrsti na poligonu ni bilo konca, zato smo pripravili kosovirski gibalni kotiček, v katerem so 

imeli na voljo pripomočke za poligon, skozi celotno obdobje, ki smo ga namenili spoznavanju 

literarnih junakov. 
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Slika 5.13: igra z žlicami 

 

 

Slika 5.14: igra z žlicami 

 

5.6.6 Zverjasec 

 

Lik je bil otrokom znan. Ne vem pa, ali so poznali zgodbo, saj sem dobila občutek, da jo 

večina posluša prvič. Osupnila je tudi deklico, ki se je z njo prvič seznanila ob mojem branju. 

Po pogovoru z njeno mamo sem izvedela, da je doma celo popoldne govorila o zveri in miški, 

zgodbici, ki ji je bila tako všeč, da so jo morali še isto popoldne poiskati v knjižnico. Najbolj 

osupnil jih je stavek: »…se miš zasmeji, ni razumela, Zverjasca sploh … Ni!« (Donaldson, 

2014), ker jim ni dal jasno vedeti, ali Zverjasec zares je ali je to samo plod miškine domišljije.  

Zgodbo so podoživeli skozi sprehod po gozdu, v katerem nam je Zverjasec pripravil zanimive 

listke z ugankami, s pomočjo katerih smo prišli do rešitve in ga našli. Na skrivnih sporočilih 

so bili citati, rime iz zgodbe, ki so jih otroci znali povezati z zgodbo in jih pripisati določenem 

liku iz zgodbe, npr. To je rekla miš!, Kača je rekla, da je pod štorom zabava!. Vedno, ko smo 

se sprehajali mimo tega gozda, smo šli pogledat, ali je Zverjasec doma in ga pozdravili. Ker je 

beseda Zverjasec nekakšna sestavljanka, ki izhaja iz besede zver, ki je otrokom manj znana, 
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sem velikokrat zasledila, da so ga otroci poimenovali tudi Zmerjasec, sklepam, ker jim je 

podobno kot merjasec. 

 

Skupaj smo izdelali tudi Zverjaščev spomin, ki je bil aktualna družabna igra v tednu 

izmišljenih likov. Med igro so nekateri točno vedeli odlomke zgodbe, kjer opisujejo 

Zverjasca: »Odkril sem oranžne oči! Potem pa v zgodbi reče: podpluto koleno, na koncu nosu 

bradavico strupeno!«. Tako so iz sličic sestavili tudi slikopis tega stavka in ga »brali«.  

 

 

Slika 5.15: Zverjaščeva gozdna pot 

 

 

Slika 5.16: iskanje namigov 

 

 

Slika 5.17: sestavljanje gesla 
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5.6.7 Čas je velika smetanova torta 

 

Pravljica je bila otrokom popolnoma neznana. Ob poslušanju so bili tako kot deklica Lana 

popolnoma nestrpni, kam/komu vse bo oče razdelil torto. Imela sem občutek, da so si torto 

tako dobro predstavljali, kot bi imela sama na mesto knjige v roki torto in jo delila drugim, le 

njim ne. Z deklico so se poistovetili tudi ob povedi: »… po navadi morali vleči iz postelje«, 

saj so se nekateri sramežljivo hihitali. Zato sem jih vprašala, če jim je to znano? Odgovor se je 

glasil: »Ja! To tudi jaz delam!« Strašno smešna se jim je zdela tudi poved, v kateri so 

zasledili, da si ljudje vrtajo po nosu.  

 

Zgodbi so brez težav sledili. Najbolj se jim je vtisnilo v spomin, da največ torte poje služba in 

da jo je pojedel gospod iz zelene hišice. Pogovor se je navezal na to, kaj počne ta gospod. 

Tudi prispodobo torte za uro so razumeli, vendar ne čisto vsi.  

 

Dejavnost sem izvedla na podlagi treh vprašanj: Za kaj porabimo čas v vrtcu? Kateri čas v 

vrtcu je zate najslajši kos torte? Kako bi želeli preživeti čas v vrtcu? 

 

Na podlagi prvega vprašanja smo narisali tortni diagram in označili, koliko časa porabimo za 

igro, spanje, počitek. Ugotovili smo, da so živahna skupina otrok in da veliko časa porabimo 

tudi za umiranje, da gre veliko časa za ponovno poslušanje, ker prvič ne slišijo ipd. Vsak kos 

torte so okrasili z risanjem dejavnosti ali pa vzorci, ki so jih spominjali na to aktivnost v 

vrtcu. Na podlagi drugega vprašanja sem izvedla krajše intervjuje in ugotovila, kaj radi 

počnejo v vrtcu. Skupaj smo nato na podlagi tretjega vprašanja sestavili načrt za petek, ki ga 

preživimo po njihovih željah. Izbrali so si igro z igračami, ki so jih prinesli od doma, gibalne 

igre ob glasbi, igro na igrišču vrtca, ogled risanke. Ker se risank v vrtcu ne poslužujemo 

velikokrat, sem privolila in izbrala risanko, ki se je navezovala na tematiko obravnavanih 

knjig, zato smo si ogledali risanko Zverjasec. Med risanko so komentirali razlike med knjigo 

in risanko, torej so oboje pozorno gledali in poslušali. 
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Slika 5.18: skupinsko risanje (Za kaj v vrtcu porabimo čas?) 

 

5.6.8 Deček in njegova senca 

 

S tem likom so se poistovetili predvsem otroci, ki so bolj tihi, zadržani. Videti je bilo, kot da 

jim je deček dal pogum. Vključili so se v dejavnosti, kar se po navadi niso in niso se 

izključevali iz skupine.  

 

Pri podoživljanju zgodbe so izstopali tisti otroci, ki so radi v svojem domišljijskem svetu. 

Dejavnost je potekala na asfaltnem igrišču, kjer smo s pomočjo sončnih žarkov lovili svoje 

sence. Najpomembnejša naloga pa je bila, da tako kot deček Luka, zbereš pogum in prosiš 

nekoga od prijateljev, da ti pomaga narisati tvojo senco. Prej omenjeni otroci so dobili 

spodbudo, se opogumili, komunicirali z otroki (kar po navadi niso) in izstopali tudi s tem, da 

so svojim sencam dodali obraz, lase, oblačila, jih pisano pobarvali. Načinov za »lovljenje« 

senc je bilo precej. Iz svojih senc so nekateri sestavljali tudi slike: dva sta se prijela za roke, 

tretji je risal in nastala je žaba. Nekateri so ugotovili, da je senca obris našega telesa, zato so 

se ulegli na tla in prijatelj jih je obrisal.  

 

 

Slika 5.19: risanje senc s prijateljem 
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Slika 5.20: lovljenje senc 

 

 

Slika 5.21: "Moja senca je smešna." 

 

5.6.9 Orion in tema 

 

Že na prvi pogled se jim je zdela slikanica zanimiva, ker je rdeča in večja. Zdi se mi, da so 

oblika besedila in manjše ilustracije pritegnili njihovo pozornost. Opazili so, da je besedilo v 

slikanici zapisano v različnih oblikah, velikosti, barvah, tudi v oblačkih. Otroci so ob branju 

sodelovali, npr. ko sem prebrala stavek »Bojim se frizerjev«, so rekli, da so strašni zdravniki 

in ne frizerji. Smejali so se besednim zvezam, kot so: tristo kosmatincev, očka smrči, z babico 

na pasji razstavi. Komentirali so ilustracije, prevzele so jih dečkove risbe in kako tema zleze 

skozi okno in Orionu ponudi roko. 

 

Izzvala sem jih z vprašanjem: Česa te je strah? Po krajšem premisleku so sicer vsi trdili, da se 

ne bojijo ničesar, vendar so si premislili, saj so ugotovili da se bojijo – na primer da bo konec 

sveta, žive metle, pajkov, zdravnika, operacije, gozda ponoči (tudi če je mami zraven), teme, 

senc od igrač, ki nastanejo, strah, ko je prižgan hladilnik, ko jelen ropota ponoči, ko me piči 

čebela, ko nisem mogel spati z mami, injekcije, volkov, živih dreves. Pogovor so nekateri 

navezali tudi na to, kako svoj strah premagajo.  
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Lik in zgodbo smo podoživeli tako, da smo povabili temo v igralnico, izdelali najtemnejši 

kotiček in prinesli svetleče igrače (neonske zapestnice, kresničke, baterijske svetilke, svetleče 

zvezde, igrače z lučkami), da smo se lahko igrali z njo. Otroci so si izmislili igro in začeli 

iskati najtemnejši kotiček naše igralnice. Pri svojih ugotovitvah so uporabljali citate iz knjige: 

»Tema je najgostejša v omari, v mapi, pod mizo, v kotičku, v raketi, v vesolju« ali pa 

»Najtemnejši prostor je v zabojih, črni luknji, pod radiatorjem«. Iskali smo tudi pošasti v 

temi, ter se naučili veliko novega o temi in svetlobi: »Če se posvetim, sem, če ugasnem, me 

pa ni.« 

 

 

Slika 5.22: iskanje najbolj temnega kotička igralnice 

 

 

Slika 5.23: igra v temi 

 

5.6.10 Luna in jaz 

 

Otroci so pravljico z zanimanjem poslušali. Njihovo pozornost so pritegnile predvsem 

ilustracije. Glavni lik so prepoznali in iz njihovih risb sem zaznala, da jim je všeč. Ob risanju 

sem si zapisala komentarje o tem, kaj bi oni počeli s prijateljico luno: »Z luno se skrivava, 

loviva, igrava nogomet, igrava z barbikami, voziva s štirikolesnikom in jeva hruške za malico, 

peljem luno na sprehod in imam vrv, da mi ne uide, z luno sva na plaži, z luno se objemava in 
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letiva po vesolju, tečeva, zato sem luni narisal noge, pogovarjava se skrivnosti, raziskujeva 

prepad in naravo, se igrava na igrišču, luna ima oči, da me išče, ko se ji skrijem.« 

 

Opažam, da otroke, ki posežejo po slikanici, ilustracije povabijo k pripovedovanju zgodbe. 

Lahko bi rekla, da je slikanica bolj podobna slikanicam brez besedila kot običajnim in da so 

otroci ob listanju le te enako zadovoljni kot med branjem. Nekateri so si na podlagi ilustracij 

izmislili tudi novo zgodbo ali pa jo nadgradili z opazovanjem predmetov na ilustracijah, ki v 

sami zgodbi niso omenjeni. 

 

 

Slika 5.24: risbe otrok (Luna in jaz) 

 

5.6.11 Pozor! Cvetača prihaja! 

 

Ob prvem branju sem dobila občutek, da je cvetača t. i. hit. Pravljico, ki ni tako kratka, 

zajema veliko informacij tudi z znanstvenega vidika (kaj vsebuje zelenjava, za kaj nam 

koristi), so vsi otroci poslušali od začetka do konca. Vedeli so podrobnosti: kako se je vsaka 

zelenjava predstavila, dogajalni čas in prostor, problem, zaplet zgodbe in sporočilo: Cvetača 

ni odnehala.  

 

Zgodbo smo podoživeli z igro, pri kateri je pomembno, da si vztrajen – igra lovljenja. 

Oblikovala sem novo igro na otrokom znan način in jo poimenovala Pozor, cvetača prihaja! 

Otroci so prek igre prevzemali vlogo zelenjave, slabe hrane, cvetače, ljudi, ki pobirajo hrano 

iz hladilnika trgovine. V igralnici smo se igrali tudi karte Sadje in zelenjava, prepoznali so 

zelenjavo iz zgodbe in z navdušenjem imeli na svojem igralnem kupčku karto cvetače.  
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Slika 5.25: igra lovljenja 

 

 

Slika 5.26: igra lovljenja – reševanje 

 

5.6.12 Hlodko 

 

Zgodbo smo prvič prebrali kar med igro v gozdu. Bili smo tako rekoč v Hlodkovem okolju, 

kjer je pravljica dobila prav poseben čar. Po zgodbi sem otroke povabila, naj gozd dobro 

raziščejo, naj poiščejo svojega Hlodka, s katerim se lahko igrajo. Deček se je vživel v igro, 

tako se je s svojim Hlodom pogovarjal, spet drugi so animirali vejo kot lutko in govorili citate 

iz knjige: »Jaz nisem veja, mar jasno ti bo, Hlodko sem, Hlodko …«  

 

K meni je pristopil deček in mi povedal, da ima doma enako knjigo kot jaz, vendar ji je naslov 

Palčič. Povedala sem mu, da gre za isto zgodbo, le da sta jo prevedla različna avtorja iz 

angleškega v slovenski jezik. Prinesel jo je v vrtec in nam jo posodil za knjižni kotiček, da so 

si jo lahko ogledali tudi drugi otroci. Skupaj smo jo tudi prebrali in opazili razlike v besednih 

igrah, rimah, vendar ugotovili, da sta si zgodbi enaki. 
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Slika 5.27: skupno branje 

 

 

Slika 5.28: iščemo Hlodka 

 

5.6.13 Leteča hišica 

 

Zgodba je otroke pomirila. Ustvarila je neko napetost v igralnici in hrkati zanimanje, kaj se bo 

zgodilo. Otrok je po zgodbi izpostavil, da zgodbe ni dobro razumel. Sklepam, da zato, ker v 

zgodbi nihče ne govori in se le opisuje dogajanje. V spomin se jim je najbolj vtisnilo to, da je 

hiša šla v naravo, kjer ni hiš in kjer so sončni zajčki. Zato smo pogovor navezali na to, kaj so 

sončni zajčki in s sodelavko sva jih z ogledalom odsevali po igralnici. 

 

Otroke sem motivirala z vprašanji: Kaj, če bi naš vrtec postal leteča hišica in letel okrog 

našega mesta? Bi mu bilo naše mesto všeč? Kakšno je naše mesto? Otroci so predpostavili, da 

je naše mesto sivo. Povabila sem jih, da si ga gremo ogledat, zato smo se odpravili na sprehod 

in raziskovali, kaj v našem mestu je zeleno. Našli smo zeleni kanjon reke Kokre, drevesa, 

lončnice, travo na igrišču in ob poteh. Našli pa smo tudi veliko zanimivih sivih delov mesta: 

cesta, tlakovci, jašek, zid, siva vrata, siva hiša, sive stopnice, klopi, Svoja doživetje smo 

narisali na plakat in ustvarili naše mesto Kranj, ki je zeleno in malo tudi sivo.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Mušič Eva; diplomsko delo 

42 

 

Slika 5.29: zeleno mesto Kranj – risanje zemljevida 

 

5.6.14 Mali modri in mali rumeni 

 

Že takoj ob naslovnici so otroci opazili, da je ta slikanica drugačna. Vprašala sem jih, kaj je 

drugačno in so mi povedali, da ni narisano. Po daljšem premisleku in mojim vprašanjem, 

zakaj menijo, da ni narisano, smo ugotovili, da so ilustracije izdelane iz koščkov papirja. Že iz 

same naslovnice je otrok ugotovil: »Modra pa rumena. Če jih pomešaš skupaj je pa zelena!« 

Otroci so med branjem sodelovali tako, da so opazovali barve in me večkrat prehiteli, da sta 

modri in rumeni skupaj zelena, ker imajo petletniki že kar nekaj izkušenj z mešanjem barv. Po 

koncu zgodbe je dečku, ki je celotni zgodbi podrobno sledil, prešinila misel: »Jaz sem moder, 

ona (pokazal na punčko zraven sebe) pa rumena, ker živiva čez cesto.« Zgodbo in oba lika je 

znal preslikati nase in svoje življenje, saj sta z deklico res blizu doma, tako kot sta bila modri 

in rumeni. 

 

Branju je sledila dejavnost. Okoli mize sem namestila živilsko prozorno folijo, ki nam je 

služila kot platno. Nanj so otroci slikali z modro in rumeno tempero. Izbrali so si pare, 

prijatelja, s katerim so slikali zgodbo o modrem in rumenem (vsak je prevzel vlogo ene 

barve). Nekateri so naredili posamične ilustracije, drugi so se osredotočali na objem in kako 

sta postala zelena. Presenetil pa me je par (deček in deklica), ki je zgodbo slikal ob 

pripovedovanju in da je barva potovala od ene ilustracije do druge Tako je njun format 

zajemal celotno zgodbo (od igre, poti, kje sta tekla, solz, kje sta živela, kako sta se objela, 

družine ju niso prepoznale).  
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Slika 5.30: slikanje z modro in rumeno 

 

 

Slika 5.31: slikanje ob pripovedovanju 

 

 

Slika 5.32: mešanje rumene in modre barve 

 

5.7 NOVE NALOGE 

 

Gre za dejavnosti po že prebranem besedilu. Dejavnosti za podoživljanje so bile skozi celotno 

obdobje pripravljene v igralnici in otrokom na voljo. Igrali so se družabno igro pujsa imamo 

za soseda, zverjaščev spomin, kosovirski poligon in poligon polža Vladimirja. Večkrat so 

prosili, da se ponovno igramo igro lovljenja pozor, cvetača prihaja! 

 

Pomembna nova naloga za otroke po branju slikanic je bila Pravljična stena, namenjena 

risanju najljubšega lika. Po vsakem branju sem otroke povabila, da če jim je bil lik všeč in 
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zanimivejši od ostalih, da se lahko ustavijo ob pravljični steni in nanjo lik narišejo. Ob vsaki 

novi pravljici in likom se je vsaj en otrok odločil, da lik nariše, le dečka Luka (Deček in 

njegova senca) in deklice Lare (Čas je velika smetanova torta) ni na steni. Sem pa po branju 

zgodbe večkrat zasledila lovljenje in risanje senc na igrišču ter tort in marcipanovih konjičkov 

na risbah, ki so nastale samoiniciativno v času proste igre.  

 

 

Slika 5.33: risanje na pravljično steno 

 

Vsak dan sem se za pol ure (ali dlje) vključila v knjižni kotiček. Otroci so posegli po vseh 

slikanicah, niti za eno ne bi rekla, da jih po skupnem branju ni več zanimala. Večina otrok se 

je vsakodnevno zadrževala v knjižnem kotičku in na različne načine podoživljali prebrane 

knjige: individualno v tišini, individualno s komentarji, v paru (pogovor o liku, zgodbi, 

poglobljenimi komentarji o ilustracijah), v skupini (en otrok pripoveduje, drugi poslušajo in si 

vloge izmenjajo). Ta dejavnost se mi je zdela res uspešna, saj so otroci s tem krepili govor, 

besedni zaklad, hkrati pa so se vživljali v zgodbo, like in dodali svojo interpretacijo (poudarili 

tisto, kar se jim je zdelo pomembno, njim nepomembne informacije pa izpustili). Njihova 

aktivnost je ob »branju« besedila in raziskovanju literature spodbudila ustvarjalnost, ki 

poskrbi za divergentno mišljenje, fluentnost, fleksibilnost. Seveda pa na drugi strani otroci 

poslušalci dopolnjujejo njegove povedi, ga popravijo, ampak iz tega je razvidno, da ga 

pozorno poslušajo. Pri slednjem načinu so velikokrat vključili tudi mene, saj so želeli, da jih 

poslušam, spodbujam in usmerjam (v primeru, da so pozabili, kaj točno se je zgodilo, je kdo 

rekel …). Imela sem tudi veliko individualnih pogovorov ob branju slikanice, na pobudo 

otrok. Tako sem se lažje osredotočila na otrokovo interpretacijo, občutja ob branju, 

razumevanje, govor, veliko globlje razumel, zakaj sprejema ta lik bolje kot ostale. Velikokrat 
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pa so me prosili, da slikanico ponovno preberem in vsak dan smo naredili dva ponovna 

branja. Ker je bilo slikanic veliko in otroci bi najraje poslušali vseh 14 zgodb v enem 

dopoldnevu, smo naredili razpored ponovnega branja. Z glasovanjem smo določili, katera bo 

prišla na vrsto prej in katera kasneje. Udeležba otrok pri teh branjih je bila med 3 in 12 otroki 

na pravljico (odvisno od interesa, priljubljenosti). Knjižni kotiček smo prestavili tudi na 

igrišče vrtca, saj je bilo zanimanje za knjige izmerno veliko. 

 

 

Slika 5.34: individualno branje slikanic 

 

 

Slika 5.35: skupinsko branje slikanic 

 

 

Slika 5.36: deklica pripoveduje, se vživlja v lik 
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Slika 5.37: knjižni kotiček na prostem 

 

Ker so otroci pokazali veliko zanimanja za te knjige tudi doma, sem na oglasni deski 

pripravila knjižno polico za starše, da so si lahko izpisali naslove, avtorje in fotografirali 

naslovnice knjig. Nekateri so to izkoristili, mi pripovedovali. Mamo, ki sinu velikokrat kupi 

slikanice, pa je spodbudilo, da kupi novo, saj je deček pripoveduje le o zmaju Direndaju. 
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6 REZULTATI 

 

Rezultate sem beležila s pomočjo Pravljične stene, ponovnih branj, glasovanja z žetoni in 

individualnim risanjem glavnih likov. 

 

Rezultati pravljične stene  

Vsak otrok je lahko narisal več likov, saj je bil namen pravljične stene ta, da otrok, ko se 

počuti in sprejme lik, le tega tudi nariše. Vsak otrok lahko sprejme več literarnih likov, zato so 

nekateri narisali več kot enega. Največkrat sta bila na steni upodobljena Hlodko in Zverjasec 

(5), sledili so zmaj (4), tema (3), luna (2), enkrat pa cvetača, leteča hišica, polž Vladimir, pujs 

Teodor, čarovnica, modri in rumeni. 

 

2 otroka k pravljični steni nista pristopila. 

 

 

Slika 6.1: rezultati pravljične stene 

 

Rezultati ponovnih branj 

11 glasov je dobil Hlodko, 9 Leteča hišica, 9 Zverjasec, 8 Bi se gnetli na tej metli?, potem pa 

so s sedmimi glasovi sledile še Mali modri in mali rumeni, Pozor! Cvetača prihaja, Čas je 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Mušič Eva; diplomsko delo 

48 

velika smetanova torta, Polž Vladimir gre na štop in Orion in tema. Ostale so imele manj 

glasov. Pri glasovanju so vsi otroci vsaj enkrat dvignili roko, lahko tudi večkrat. 

 

Rezultati glasovanja z žetoni 

Glasovanje z žetoni je prav tako potekalo individualno. Vsak je imel 1 žeton, s katerim je 

določil, kateri lik mu je najbolj všeč, najzanimivejši. 

 

Glasovi: 5 Hlodko,  4 Zverjasec, 3 leteča hišica, 2 čarovnica, 2 tema, 2 mali modri in rumeni, 

po 1 pujs Teodor, polž Vladimir, Lana, Luka, zmaj Direndaj in cvetača. 

 

Ker nisem imelo vpliva na to, ali se bodo otroci pred in med glasovanjem dogovarjali in 

vplivali drug na drugega, sem se odločila še za individualno risbo.  

 

 

Slika 6.2: glasovanje z žetoni 

 

Rezultati individualnega risanja 

Otrok si pri risanju vzame čas za razmislek, podrobnosti risbe. Ta pa prikaže otrokovo 

sprejemanje lika, zato se mi je zdel rezultat te vrste najbolj relavanten. 

 

Največ otrok je upodobilo lik Zverjasca (10), sledil je Hlodko (5). Liki, ki so bili na 

individualnih risbah enkrat, so: mali modri in mali rumeni, tema, kosovirja, polž Vladimir, 

zmaj Direndaj, luna, čarovnica. Dva otroka sta narisala dečka Luka s senco. Cvetače, pujsa 

Teodorja, leteče hišice in deklice Lane ni bilo na risbah. 
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Slika 6.3: otrokova risba lika (Hlodko) 

 

 

Slika 6.4: otrokova risba lika (Polž Vladimir) 

 

 

Slika 6.5: otrokova risba lika (Kosovir) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Mušič Eva; diplomsko delo 

50 

 

Slika 6.6: otrokova risba lika (Zverjasec) 

 

Končni rezultat 

Otroci so bolj sprejemali izmišljene like, like poosebljene narave, like iz ljudskega izročila kot 

pa predpostavljene živalske like in otroške like, ki naj bi jim bili za poistovetenje bliže. Lahko 

rečem, da se je vsak otrok imel možnost vživeti v like, v nekatere pričakovano bolj, druge 

manj. Izvirni lik Zverjasec je z vidika otrokovega sprejemanja najbolj sprejet lik v 

obravnavani skupini otrok. Otroci lik opazijo tudi zdaj, ko je minilo kar nekaj časa od 

obravnavanja slikanic. 

 

 

Slika 6.7: V objemu našega Zverjasca 
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7 SKLEP 

 

S pomočjo projekta smo vsi dobili novo vez z druženjem ob slikanicah, ki smo jih brali in si o 

njih pripovedovali. Imeli smo možnost umika iz resničnega sveta v pravljični, domišljijski 

svet, ki nas je vse povezal. Otrokom pravljice preko ilustracij in besed pustijo močan vtis. 

Literarni lik pa otrok vzame za svojega, postane del njega, njegove igre, načina razmišljanja, 

domišljijskega sveta, ki si ga gradi. Pravljice in liki imajo moč.  

 

Otroci so v vseh fazah od motivacije, napovedi in branja besedila, ob novih nalogah imeli 

možnost za izražanje doživetij. Zverjasca smo celostno podoživeli in sprejeli vsi. Vsakokrat, 

ko se sprehajamo po tistem gozdu, v katerem nam je Zverjasec pripravil skrivno pot s 

sporočili, se otroci spomnijo nanj. Vedno moramo skozi gozd na obisk in pokukati, če je 

Zverjasec tam. Včasih smo tudi mi Zverjasci, ko tacamo po našem temnem gozdu, se v njem 

igramo, razgrajamo tako, da se nas sleherna žival boji.  

 

Za prepričljivo predstavljanje svojih doživetij besedilne semantike in estetike je v novejših 

didaktičnih teorijah cenjeno učenje izbranih literarnih besedil na pamet (Krakar Vogel, 2004). 

V mojem primeru so se nekateri otroci literarno delo Julie Donaldson v lastnem interesu (torej 

brez mojih pobud) naučili na pamet. Tukaj  ne gre le za mojo doživeto bralno interpretacijo, 

vendar za izvrstno literarno delo avtorice, ki otroke s svojim značilnim načinom pisanja v 

rimah povabi, da zgodbo in lik vzljubijo. Prevod, prepesnitev Milana Dekleve, je odličen 

približek izvirniku, s katerim ohrani humornost in izvirnost Donaldosnove. Menim, da je 

Zverjasec zasluženo postal sodobna klasika, saj je ena najboljših v svoji stroki na svetovni 

ravni. 

 

Predpostavila sem, da so literarni liki poosebljenih živali bolj priljubljeni, bolj pogosti in bolj 

znani kot druge vrste literarnih junakov. Že res, da so bolj znani in pogosti v otroški literaturi, 

saj je pravljic z živalskim glavnim likom zares veliko. Ko se ozrem po vrtčevski knjižnici, 

lahko rečem, da zasedajo več kot polovico polic. Ob projektu pa se ne strinjam z dejstvom, da 

so bolj priljubljeni in da se otrok lažje poistoveti s poosebljeno živaljo kot pa npr. s 

poosebljeno naravo, oživljenim predmetom, nebesnim telesom ali izvirnim likom. Liki živali 

in otrok so jim bliže, z njimi odraščajo, ostali liki pa so jim bolj zanimivi. Pri novih avtorjih 

sem zasledila vse več kakovostnih pravljic, ki zajemajo prej omenjene skupine manj pogostih 
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likov, kar se mi zdi spodbudno in prav, da se tudi strokovni delavci poglobimo v iskanje 

literature z netipičnimi glavnimi liki.  

 

Katera vrsta literarnih likov pa je pri otrocih bolj priljubljena? Bolj priljubljene so tiste vrste, 

ki otroku dopuščajo več možnosti za umik v fiktivni svet. Mislim, da tu ne gre za točno 

določeno vrsto lika, ampak za lik sam. Težko bi posplošila, katere vrste so med otroki bolj 

priljubljene, saj vsak lik drugače vpliva na posameznika. Vsak otrok si ustvari domišljijske 

predstave, pri nekaterih likih laže, pri nekaterih sploh nima namena. V izbrani skupini otrok 

lahko posplošim, da je na podlagi opazovanja odzivov otrok bolj kot ostali liki iz izbranih 

slikanic priljubljen Zverjasec, ki ga uvrščamo med izmišljene like, torej 7. vrsto – izvirni liki. 
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