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IZVLEČEK: 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V prvem, torej 

teoretičnem delu, je predstavljeno področje, ki je razdeljeno na 4 poglavja, in sicer na pomen 

pravljic za otroke v predšolskem obdobju, kjer je opisano, kaj vse pravljica otroku ponudi. 

Naslednje podpoglavje je definicija in klasifikacija pravljic, v katerem so, kot že ime samo 

pove, predstavljene pravljice in njihove definicije. Navedene so tudi značilnosti, po katerih 

prepoznamo omenjeno literarno zvrst. Sledi pomen branja in pripovedovanja. Na koncu 

teoretičnega dela so predstavljeni še kriteriji, po katerih naj bi vzgojitelji, starši in drugi izbirali 

pravljice za otroke. 

V empiričnem delu diplomskega dela je analiziran pogovor z otroki. Predstavljeni so odgovori 

o priljubljenosti literarnih junakov v določenih pravljicah. Izbor pravljic je bil omejen. Izbrane 

so bile pravljice Hansa Christiana Andersena Cesarjeva nova oblačila, Grdi raček, Kraljična 

na zrnu graha in Palčica in pravljice bratov Jacoba in Wilhelma Grimma Janko in Metka, Obuti 

maček, Pepelka, Rdeča kapica ter Sneguljčica. Odgovori otrok so citirani in analizirani. 

Lastnosti likov oziroma pravljice, ki so otrokom najbolj všeč, so analizirane s pomočjo 

strokovne literature.  

KLJUČNE BESEDE:  

Pravljica, priljubljenost junakov, Cesarjeva nova oblačila, Grdi raček, Kraljična na zrnu 

graha, Palčica, Janko in Metka, Obuti maček, Pepelka, Rdeča kapica, Sneguljčica.  



ABSTRACT: 

The thesis is composed of two parts, theoretical and empirical. Theoretical part is divided into 

4 parts. First part is about the importance of fairy tales for children in the pre-school period, 

which will describe, what a fairy tale can offer to a child. Second part is about the definition 

and classification of fairy tales, which, as the name implies, presents classification and fairy 

tales in general. Also, I listed the characteristics by which the literary genre is identified. The 

third part is about the importance of reading and storytelling. In the last but not least theoretical 

part are presented the criteria for kindergarten teachers, parents and others to choose fairy tales 

for children correctly. 

The empirical part of the thesis analyzes the conversation with children. Answers about the 

popularity of fairy tale characters are presented in the table. The answers are quoted. The 

selection of fairy tales was limited. I chose 4 fairy tales written by Hans Christian Andersen: 

The Emperor's New Clothes, The Princess and the Pea, Thumbelina and The Ugly Duckling. 

Also, I chose 5 fairy tales which were written by Grimm brothers: Cinderella, Hansel and 

Gretel, Little Red Riding Hood, Puss in Boots, and Snow white. Characteristics of the most or 

least liked characters (according to the children) are analyzed using professional literature. 

KEY WORDS: 

Fairy tale, the popularity of characters, Cinderella, Hansel and Gretel, The Emperor's New 

Clothes, Little Red Riding Hood, Puss in Boots, The Princess and the Pea, Snow white, 

Thumbelina, The Ugly Duckling.  
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UVOD 
 

Pravljica je literarna zvrst, ki po mojem mnenju zaznamuje naše otroštvo. Prepričana sem, da 

smo prav vsi v časih, ko smo bili še mlajši, z veseljem pred spanjem poslušali pravljice, ki so 

nam jih prebirali naši starši in stari starši. Zelo dobro se spomnim, da so nam bile kot otrokom 

še posebej všeč pravljice Jacoba in Wilhelma Grimma, na primer Janko in Metka, Pepelka, 

Rdeča kapica, Sneguljčica in sedem palčkov, Trnuljčica in druge. Poleg bratov Grimm pa je bil 

zelo priljubljen seveda kdo drug kot Hans Christian Andersen s pravljicami Deklica z 

vžigalicami, Grdi raček, Kraljična na zrnu graha … Pravljice so sredstvo, s pomočjo katerih 

otrok kanalizira svoja čustva, se sprosti in začuti vez z osebo, ki mu pravljico bere oziroma 

pripoveduje.  

Dandanes lahko opazimo zelo veliko novih pisateljev za otroke. Na policah opažam tudi vedno 

več del Anje Štefan. Menim, da bi bilo otrokom potrebno pokazati in jih seznaniti tudi z drugimi 

avtorji, ne le s pravljicami Walta Disneyja ter pravljicami zgoraj omenjenih pravljičarjev. Kljub 

temu opažam, da otroci še vedno z veseljem poslušajo zgoraj omenjena dela. Zanima me, kaj 

jih pri teh junakih pritegne, zato sem se odločila, da bom to bolj raziskala.  
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1. PREDSTAVITEV PODROČJA 
 

1.1. Pomen pravljic za predšolskega otroka 
 

Milčinski in Pogačnik-Toličič (1992, str. 16) sta zapisala: »Brez pravljice ni otroštva.«  

Ali kot pravi Blažič (2011, str. 23): »Pravljice so tista literarna zvrst, ki imajo največji pomen 

in vpliv na otrokov razvoj v predšolskem obdobju.« 

Priznati moram, da se z zgoraj zapisanima citatoma strinjam. Spomnim se večerov, ko sem bila 

mlajša in so mi starši ali sestra vsak večer pred spanjem prebrali pravljico. Iz otroštva se ne 

spomnim ravno veliko stvari, a večina tistih, ki se jih, so potolčena kolena, igranje in poslušanje 

pravljic s prijateljem. Počutila sem se izpopolnjeno, saj sem z osebo, ki mi je takrat 

pripovedovala oziroma brala pravljico, čutila neko posebno vez. Milčinski in Pogačnik-Toličič 

(1992) sta mnenja, da imajo pravljice, ki so prebrane pred spanjem, zares poseben čar. Pravita, 

da je otroku bolj pomembna oseba, ki mu bere oziroma pripoveduje in bližina, stik med njima, 

kot pa sama pravljica in njena zgodba. To lahko brez dvoma potrdim tudi sama. Otrok se pred 

spanjem popolnoma umiri in zbrano posluša. Pozorni pa moramo biti na izbiro pravljice. Ta naj 

bo otroku enostavna za razumevanje in brez vznemirjujočih dogajanj, saj mu lahko otežijo 

spanec in ga prestrašijo. Še posebej radi poslušajo že znane pravljice, sploh takrat, ko so slabe 

volje ali v kakšni stiski. Pomembno je tudi, da ne izpuščamo podrobnosti, ki se nam morda 

zdijo nepomembne. Za otroka je lahko namreč ključnega pomena ravno tisti podatek, ki se nam 

zdi nepomemben, morda mu ravno ta pomaga pri premagovanju njegovih strahov (Milčinski in 

Pogačnik-Toličič, 1992). 

Kot pravi Bauer (2008, str. 9): »Ni nujno, da dečku berete pravljico, v kateri bo junak fant, 

deklici pa pravljico, v kateri bo nalogo uspešno rešila deklica. Oba se lahko poistovetita tudi z 

junakom drugega spola.«  

Dostikrat je to zmotno razmišljanje staršev in vzgojiteljic. Današnja družba je tako stereotipna, 

da fantom takoj pripisuje modro barvo, igro z avtomobili in tudi branje pravljic, v katerih so 

junaki fantje. Včasih imam občutek, da je tudi junak, ki v pravljici reši težavo, večkrat moškega 

spola.  
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Zaradi identifikacije s strani otroka se lahko zgodi, da vse izzive in bojevanja, ki se dogajajo 

junaku, otrok doživlja zelo čustveno. Občutek ima, kot da je on zmagal ali izgubil bitko in kot 

da je ob literarni osebi (Bettelheim, 2002). Ni skrivnost, da mu pravljice pomagajo dozoreti na 

intelektualnem, socialnem, moralnem in čustvenem področju. Z njihovo pomočjo spozna za 

krivico, pravico, sovraštvo, ljubezen, pogum … Razvija svoje lastno mišljenje in si ustvarja 

mnenje. Ne moremo niti mimo tega, da krepi svoje besedišče (Milčinski in Pogačnik-Toličič, 

1992). Sliši veliko novih besed, katerih pomeni mu niso znani. Osebo, ki mu v tem trenutku 

bere knjigo, vpraša za razlago besede in  jo tudi usvoji.  

Naj se dotaknem razvoja na čustvenem področju. Moje mnenje je, da imamo vzgojitelji tu še 

posebej pomembno vlogo. Vzgojitelji, pa tudi starši, se še vedno v veliki meri izogibajo tabu 

temam. Skušajo se izogniti zgodbam, kjer sta omenjeni na primer smrt in staranje, četudi je to 

nekaj, s čimer so bo otrok zagotovo nekoč srečal. V pravljicah so prisotni samo eksistencialni 

problemi (Bettelheim, 2002). Po mojem mnenju je pomembno, da otrok spoznava tudi tako 

imenovana negativna čustva. Imeti mora možnost spoznati paleto različnih čustev, saj se v 

življenju ne bo vedno srečeval s pozitivnimi stvarmi, doživel bo tudi kakšen spodrsljaj, padec. 

Vedeti mora, da ni nič narobe s tem, da je žalosten, jezen. Hkrati naj se seznani z zavistjo, 

hudobnostjo, pesimizmom. Kot pravita Milčinski in Pogačnik-Toličič (1992), otrok tako tudi 

spozna, da smo si ljudje različni, kar pripelje do strpnosti in tolerance do drugačnosti. 

Otrok je radovedno bitje in pomembno je, da izberemo pravljico, ki bo njegovo radovednost le 

še bolj prebudila. Velikokrat se srečamo s strahovi malčkov pred živalmi, temo, čarovnicami, 

bliskanjem in grmenjem. Z vsemi temi dejavniki se srečujejo literarni junaki in z njihovo 

pomočjo otrok premaguje svoje strahove (Milčinski in Pogačnik-Toličič, 1992). V primeru, da 

je naš namen s pravljico pripomoči k temu, da otrok lažje razlaga svoja čustva, potem je 

zaželeno, da je izbrano delo povezano oziroma prilagojeno strahovom otrok. Dobro je, da so 

prikazani tudi sami načini reševanja težav in premagovanja strahov, hkrati pa mora pravljica 

otrokove težave jemati popolnoma resno (Bettelheim, 2002). Naj poudarim da, kot pravi Bauer 

(2008), to ne pomeni, da bo otrok že ob prvem poslušanju pravljice premagal svoj strah. Zelo 

verjetno je, da jo bo želel slišati večkrat, se z junakom poistovetiti in nam tudi zastaviti kakšno 

vprašanje. 

Kordigel in Jamnik (1999) sta zapisala, da v pravljicah prostor in izgled literarnega junaka po 

navadi nista znana. Funkcije literarne osebe (kralj, kraljična, volk, lisica) so nam znane, medtem 

ko o zunanjem izgledu lika ne vemo ničesar. Namen naj bi bil, da si oseba, ki pravljico posluša, 
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sama dopolni manjkajoče podatke, si ustvari predstavo o zunanjosti junaka bodisi z domišljijo 

ali pa kar z izkušnjami otrok.  

»Rezultat takega spajanja avtorjevih podatkov o videzu književnih oseb in podobi 

dogajalnih prostorov ter bralčevih dopolnil je t. i. domišljijsko-čutna predstava.« (Kordigel 

in Jamnik, 1999, str. 26) 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                 Melisa Mešić: diplomsko delo 

 

5 

 

1.2. Definicija in klasifikacija pravljic 
 

 »Pravljica je pripovedna forma, pripoved o realnih pripetljajih, povezanih s čudežnimi, 

fantastičnimi, neverjetnimi dogodki, močno prežeta z domišljijo, zakoreninjena v 

podzavestnem in mitičnem.« (Milčinski in Pogačnik-Toličič, 1992, str. 27) 

Pravljice so se prenašale iz roda v rod in nikoli niso imele niti naslova. Danes pripovedujejo, 

ilustrirajo, zvočno posnamejo, zaigrajo, posnamejo in zapišejo nekoliko drugačne verzije od 

prvotnih. Folkloristi ločijo čudežno ljudsko pravljico in literarno pravljico. Kot smo se učili že 

v osnovni šoli, so ljudske pravljice tiste, ki so bile govorjene in so se ohranile vse do danes, 

medtem ko literarne pravzaprav izhajajo iz ustnih izročil, so zapisane in po svetu obstajajo z 

več različicami (Zipes, 2012). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) pravljico definira kot pripoved, kjer se dogajajo 

domišljijske, neverjetne stvari in vedno zmaga dobro. 

Poznamo kar nekaj literarnih zvrsti, seveda pa ima vsaka tudi svoje značilnosti. Kot lahko 

sklepamo iz zgornjih definicij, je ena izmed posebnosti čudežnost pravljice. Sicer je čudežnost 

tudi sestavina povedke in legende, a pravljica ohrani več zagonetnosti (Lüthi, 2011). Ena izmed 

značilnosti pravljic je, da obstoječ problem prikaže jasno. Ravno zaradi te jasnosti se otrok 

lahko sooči z bistvom problema. V primeru, da bi bila vsebina težavnejša, bi otroku zameglila 

problem in spopadanje z njim bi bilo težje. Pravljica torej situacije poenostavi. Podrobnosti, če 

le niso pomembne, so izpuščene (Bettelheim, 2002). 

Opazimo lahko veliko tako imenovanih onstranskih bitij, kot so troli, velikani, čarodeji, zmaji, 

vile … Pri pravljici lahko opazimo tudi prisotnost poosebitve ali personifikacije. To pomeni, 

da imajo živali, ki v njej nastopajo (medvedi, lisice, ptice), človeške lastnosti. Enako velja tudi 

za naravne pojave (na primer vetrovi v pravljicah spregovorijo). Ena izmed značilnosti je tudi 

ta, da mimoidoči junaku, ki ga srečajo prvič oziroma ga po naključju nekje spoznajo, podarijo 

predmet, ki je v tistem trenutku zanj koristen, mu pomaga rešiti težavo, v kateri se je znašel. 

Kljub temu, da so to bitja iz, tako rekoč, onstranstva, se z njimi pogovarjajo tako, kot da med 

njimi ni razlik. Predmete, darove, ki jih mimoidoči ponudijo, sprejmejo brez razmisleka in 

obotavljanja ali pa se z njimi bojujejo, nato pa mirno nadaljujejo svojo pot (Lüthi, 2011).  

Pravljica je ena tistih literarnih zvrsti, v kateri je vedno prisotno tako dobro kot zlo. V vsaki 

pravljici nastopajo osebe, ki predstavljajo eno ali drugo. Ta dvojnost je zelo pomembna, saj z 

njeno pomočjo pravzaprav tudi nastane problem, ki ga je potrebno rešiti. Kljub temu da zlo 
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predstavlja nekaj slabega, pa ni popolnoma neprivlačno. V veliko pravljicah prav ta oseba, ki 

uteleša zlo, prevzame mesto junaka in prevlada, a le začasno. Se pa pojavi razlika med ljudmi 

in pravljičnimi junaki. Liki, ki nastopajo v pravljicah, niso protislovni. Ne predstavljajo dobrote 

in hudobnosti hkrati, temveč le eno lastnost. Ambivalentnosti v pravljicah ni. Velikokrat lahko 

opazimo, da je en brat pameten, drugi ne, oče je prijazen in dober, medtem ko je mačeha 

hudobna, glavna junakinja je lepa, njena nasprotnica grda in tako dalje. S tako ostrim 

ločevanjem otroku olajšamo dojemanje razlike med dvema lastnostma (Bettelheim, 2002). 

Pravljičnim osebam so določene lastnosti, ki so otroku znane in jih lahko prepozna. To so po 

navadi pogum, iznajdljivost, lenoba, pridnost (Kordigel in Jamnik, 1999). Pomembno je, da so 

lastnosti lahke, saj težkih otrok še ne razume, ker nima razvite abstrakcije. To pomeni, da 

morajo biti v skladu z njegovo razvojno stopnjo. 

V pravljicah ne moremo naleteti na občutke strahu ali radovednosti. Če opazimo radovednost, 

je ta usmerjena v sam dogodek (če na primer junak v gozdu sliši ropotanje, se odpravi tja zato, 

da izve, kaj se tam dogaja). Kot že zgoraj omenjeno, opazimo personifikacijo. Tudi v tem 

primeru s strani lika, ki se pogovarja (na primer z vetrom, živalmi), ne zaznamo strahu ali pa 

začudenja, kljub temu da je to nekaj nenavadnega. Ravno obratno, ko junak hodi po temačnem 

gozdu, ga mimoidoče živali pogosto celo pomirijo, saj se mu ne zdijo tako grozne. Literarni lik 

bitja iz onstranskega sveta sreča na poti. Njihovo pomoč sprejme brez oklevanja, ne zanima se 

za drugačnost bitij, ki jih sreča. Pomembno mu je njihovo ravnanje. Tudi ko izve, da je nekdo 

uročen, ga ne zanima, zakaj se je to zgodilo, temveč kako bo to osebo rešil. Ko junak reši 

princeso, se z njo poroči brez razmišljanja, četudi je to bitje iz onstranskega sveta, torej je vila, 

začarana v žival in tako dalje. Zaznamo lahko strah princese pred živaljo, ki stoji pred njo. Ko 

pa ugotovi, da je to pravzaprav princ, ki je začaran, si oddahne in se brez oklevanja z njim 

poroči. Pravljičnim likom se srečanje z bitji, ki imajo nadnaravne moči, ne zdi nič čudnega. Za 

njih sodijo v isto dimenzijo in tako lahko govorimo o enodimenzionalnosti pravljice (Lüthi, 

2011). 

Poleg enodimenzionalnosti pravljice pa lahko govorimo tudi o njeni ploskovitosti. Liki v 

pravljici nimajo stika s preteklostjo ali prihodnostjo. Predmeti, ki jih opazimo v pravljici, so 

razni meči, peresa, palice. Ti predmeti se nikakor ne spremenijo. Namenjeni so le eni situaciji 

in uporabijo se le enkrat. Niso del vsakdana posameznika, ki nastopa v literarnem delu, ampak 

se le pojavijo (Lüthi, 2011).  
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Ploskovitost opazimo tudi na primeru bolezni. Veliko likov v pravljici je bolnih, a pri nobenem 

ne vemo, za kakšno vrsto bolezni gre, kako vpliva na posameznika … Ploskovitost skuša 

preprečiti predstavo teles ljudi, ki bolehajo, oziroma se nekomu nekaj zgodi. Če slučajno pride 

do tega, da si lahko predstavljamo izgled telesa, še vseeno ne vidimo poškodovanega telesa. 

Rečemo lahko, da vidimo površje, medtem ko o globini in prostornini ne vemo nič. Junakov 

nikoli ne vidimo jokati. Solze so prisotne le takrat, ko so pomembne za nadaljnji potek zgodbe. 

Na splošno pravljica omenja čustva takrat, ko imajo vpliv na njeno dogajanje (Lüthi, 2011).  

Dogajalni prostor in čas v pravljicah nista nikoli povsem točno določena. Vemo, da se začenjajo 

z nekoč, pred davnimi časi, za devetimi gorami in devetimi vodami … Pogosto je prostor omejen 

na grad, gozd, jaso … Prostor v pravljici otrok spoznava postopoma. Kot sta zapisali Kordigel 

in Jamnik (1999) tudi sama menim, da je to morda storjeno zato, da si otrok lahko sam 

predstavlja in dopolni prostor s svojo domišljijo. Hkrati pa moram priznati, da imajo pravljice 

s svojim skrivnostnim začetkom še posebno moč. 

Dimenzija časa v pravljični svet ni vključena. Opazimo lahko, da je nekdo v pravljici označen 

za mladega, nekdo za starega, prisotni so bratje in sestre, ki so mlajši ali starejši. Kljub temu pa 

se liki v pravljici ne postarajo. Srečamo se z raznimi začaranimi osebami, ki so lahko pod 

urokom že več let, pa se ob prelomu prerokbe spremenijo nazaj v enako stare kot takrat, ko so 

bili začarani. Kot je navedel Lüthi (2011), je dober primer pomanjkanja dimenzije časa 

Trnuljčica. Ko je Trnuljčico poljubil princ, se je prebudila tako lepa in mlada, kot je bila prej.   

V pravljici lahko opazimo tako imenovano enost pridevnika. To pomeni, da je vsakemu 

samostalniku pripisan samo en pridevnik. Ravno tako se vse zgodi ob ravno pravem času. Junak 

prispe v mesto pravi čas, ne prepozno in niti ne prezgodaj. Vedno ujame pravi trenutek za 

reševanje težav. Značilnost pravljic so tudi pravljična števila. Še posebej priljubljena so 1, 2, 3 

in 12. Ta števila naj bi bila čudežna in naj bi imela posebno moč. Število tri je prisotno 

največkrat. Pogosto lahko opazimo, da so trije bratje ali sestre, junak ima tri naloge, sovražnika 

sreča trikrat in se z njim trikrat bojuje (Lüthi, 2011) … Opazimo tudi skrajnost, v katero 

zahajajo pisatelji pravljic. Liki so zelo hudobni, zelo lepi, prijazni in dobri. Vmesnih členov ni, 

ali so revni ali bogati. Junak bo ali kaznovan ali pa bogato nagrajen, starši umrejo, otroci 

ostanejo popolnoma sami. Nastopajo lahko velikani ali palčki. Vrhunec skrajnosti, v katero 

zahaja pravljica, je čudež. Kot pravi Lüthi (2011, str. 41): »Pravljici ni nič preveč drastično in 

preveč oddaljeno.« 
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Poznamo več različnih klasifikacij pravljic. V osnovni šoli smo jih sicer ločili zgolj na ljudske 

in umetne ali avtorske pravljice. Po mojem mnenju je ena izmed najpomembnejših klasifikacij 

tista, ki jo je zapisal Antti Aarne, pregledana in spremenjena pa je bila s strani Stith Thompsona, 

ki jo je razširil in s tem zajel več pravljic. S pomočjo te klasifikacije si lahko pomagamo pri 

študiji folklore, kratica zanj pa je ATU* indeks. Kot je zapisano v delu Utherja (2011), se delijo 

na živalske, verske, realistične pravljice ter pravljice s čudežno vsebino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ATU = Kratica ATU izhaja iz inicial priimkov Aarneja, Thompsona ter Utherja. 
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1.3. Pomen branja in pripovedovanja 
 

Branje je ena izmed dejavnosti, ki zahteva zbranost in interakcijo z besedilom. Samo po sebi je 

branje naporno opravilo, saj mora bralec pretvoriti črke v besedo, jih povezati v pripoved in na 

koncu razumeti zapisano (Grosman idr., 2003).  

»Zaradi dejavne bralčeve udeležbe je branje tudi nenadomestljiva vaja v rabi jezika in 

prispeva k razvoju in izboljšanju vseh drugih jezikovnih zmožnosti: k boljšemu pisanju, 

saj bralec ves čas branja opazuje pisano rabo jezika v vseh njenih posebnostih, k 

boljšemu poslušanju, ker se bralec ves čas uči pazljivo slediti besedilu, in k razvitejšemu 

govoru, ker bralec spoznava izrazne možnosti jezika in pridobiva nove besede.« 

(Grosman idr., 2003, str. 11) 

Vzgojitelji niso edine osebe, ki bi morale otrokom brati in pripovedovati. Veliko in po mojem 

mnenju tudi pomembnejšo vlogo pri tem ima branje in pripovedovanje doma. Ko otroku bereta 

mama ali oče, čuti povezanost, toplino, nežnost. To je tudi priložnost za komunikacijo med 

starši in otroki. Povečana komunikacija pri branju prispeva k razvoju govora. Otrok namreč pri 

branju postavlja vprašanja, se o prebranem pogovarja in odgovarja na vprašanja, ki mu jih 

postavljajo starš/skrbnik ali vzgojitelj (Knaflič in Bucik, 2009). 

Knjige otrokom ponudijo veliko besed, s katerimi krepijo svoje besedišče. Nudijo jim tudi 

veliko različnih dogodkov, mišljenj, vedenj. V primeru, da otrok živi v okolju, kjer se uporablja 

narečni jezik, je branje toliko bolj dobrodošlo. Takrat je namreč knjiga skorajda edini vir, ki 

otroka seznani s knjižnim jezikom (Grosman idr., 2003).  

Zaželeno je, da se otrokom med branjem postavljajo vprašanja in podajajo razlage, saj si bodo 

tako lažje zapomnili besede, vsebino pravljice, boljše pa bo tudi njihovo razumevanje. 

Pomembno je, da uporabljamo vprašanja odprtega tipa (kako, zakaj), saj bomo s tem otroka 

postavili v situacijo, kjer bo moral razmisliti, preden bo podal odgovor (Grosman idr., 2003).  

Zavedati se moramo, da se morajo starši in vzgojitelji dopolnjevati ter da je potrebno 

sodelovanje. Ker je branje doma nekaj zasebnega in nekaj, česar ne moremo nadzorovati, je 

naloga vzgojiteljev le ta, da starše in otroke spodbujajo k branju (Marjanovič Umek, 2001).  

Skozi leta študentskega dela v vrtcu in prakse sem ugotovila, da ima vedno več vrtcev otroško 

bralno značko ali projekt Ciciuhec, katerega nosilec je Mestna knjižnica Ljubljana. Ko sem 

vrtec obiskovala sama, smo imeli tako imenovani »bralni nahrbtnik.« Menim, da je bralni 
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nahrbtnik dober način ozaveščanja o branju, saj opažam, da vedno manj mladih seže po dobri 

knjigi. Ker se otrok zgleduje po drugih, še posebej po starših, je pomembno, da smo jim dober 

vzor. Zaželeno je, da otrok odraslo osebo vidi pri branju knjige. S tem bo dobil občutek, da je 

branje pomembno, in željo po posnemanju odrasle osebe (Grosman idr., 2003). 

Ni dovolj, da otroku knjigo le preberemo, šteje tudi, kako beremo. Za branje si moramo vzeti 

čas, imeti pa moramo tudi interes. Ne smemo hiteti, izpuščati povedi, strani. Beremo počasi, 

razumljivo in umirjeno. Če nam zmanjka časa ali otrok zaspi, mu lahko naslednji dan pravljico 

beremo od tiste strani, kjer smo ostali. Za boljše doživetje lahko poskrbimo za pravljični stol, 

na katerega se usedemo in preberemo ali povemo pravljico (Marjanovič Umek, 2001).  

 Kot je zapisano v priročniku Otrok v vrtcu (2001, str. 103):  

»Pomembno je, da branje ni izumetničeno (npr. umetno pootročeno), pač pa zanimivo, 

dinamično: bralec prilagaja branje glede na lastnosti književnih oseb (npr. mala miška : 

volk) in glede na razpoloženje, ki ga vzbuja besedilo: lirske pesmice beremo umirjeno, 

zafrkljivke in zgodbe z veliko dogajanja pa zelo živo.« 

Vedno manj prisotno, a kljub temu zelo pomembno, je pripovedovanje. Kadar zgodbo 

pripovedujemo, ima ta še poseben čar. Pripovedovalec besede išče sproti, zato je ob vsaki novi 

pripovedi zgodba nekoliko drugačna oziroma zveni nekoliko drugače. S pomočjo 

pripovedovanja otrok krepi svojo zmožnost koncentracije in poslušanja. Vstopi v svet 

domišljije, jo širi, spodbuja ga k razmišljanju. Tako kot z branjem tudi s pripovedovanjem 

krepimo njegov besednjak in pripomoremo k boljšemu govornemu, jezikovnemu razvoju 

(Grosman idr., 2003). 

Pri obravnavi pravljice v vrtcu se držimo korakov, ki so zapisani v priročniku Otrok v vrtcu 

(2001). Otroka je sprva treba motivirati. Ključnega pomena je vzbujanje predstav in čustev v 

povezavi z izbranim besedilom. Pred poslušanjem pravljice je premor, ki služi umiritvi in 

usmerjanju pozornosti na pravljico. Premor sledi tudi po branju, pozorni moramo biti na otroške 

odzive, ki so takoj po branju spontani. Nato se o besedilu pogovorimo, pri čemer razložimo 

neznane besede, pogovorimo se o osebah, ki nastopajo v pravljici, o čustvih, občutjih. Sledi 

ponovno poslušanje, zatem pa poglabljanje doživetij. Takrat pride čas, da ilustrirajo literarne 

junake, okolje, kjer se dogaja …  
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1.4. Kriteriji primernosti pravljic za otroke 
 

Zavedati se moramo, da ni vsaka pravljica dobra in primerna za predšolskega otroka. Vzgojitelj 

je oseba, ki odloča o tem, katere pravljice oziroma katera dela bo bral otrokom v vrtcu.  Kriteriji, 

s katerimi si lahko pomagamo pri izbiri literature za predšolskega otroka, so: 

1. kakovost izbrane literature ali kakovost dela, 

2. skladnost s kurikulumom,  

3. starost otroka, 

4. razmerje med tujo in domačo literaturo,  

5. obseg dela,  

6. oblika dela,  

7. razmerje med branjem klasične in sodobne literature, 

8. drugi dejavniki, kamor sodijo na primer interesi otrok (Haramija, 2011).  

Kakovost dela je kriterij, ki zajema jezik, etiko in estetiko. Kot zapiše Haramija (2011, str. 34):  

»S stališča predšolske vzgoje mora biti samoumevno, da je izbrano besedilo jezikovno 

kakovostno, ne osiromašeno, temveč prilagojeno otrokovi zmožnosti razumevanja 

jezika, torej tropov in figur, ki so osnovna sestavina umetniškega jezikovnega 

ustvarjanja.«  

Delo mora biti torej prilagojeno otrokovemu razumevanju jezika. Izbrana literatura stremi k 

temu, da spodbuja k strpnosti in sprejemanju drugačnosti, na primer verske, rasne in spolne. Ne 

smemo pozabiti na ilustracije, ki morajo biti ravno tako kakovostne (Haramija, 2011).  

Skladnost s kurikulom in razvijanje različnih metod ob spoznavanju književnih del 

vključuje različne metode branja, s katerimi otroku približamo pravljico. V članku Spodbujanje 

jezikovnih zmožnosti pri predšolskem otroku s književno vzgojo (2011) je Haramija omenila 

metodo večkratnega branja, družinskega branja, branja na deževen dan, žepno pravljico, 

knjigobube in branje v nadaljevanjih.  

Kriterij, na katerega najverjetneje ne pozabi noben vzgojitelj, je primerna vsebina glede na 

otrokovo starost. Zavedati se moramo, da ni vsaka literatura primerna za njegovo starost. Biti 

mora razumljiva in otroku blizu. Največkrat so to družinske teme, teme o čustvih, prijateljstvu 

oziroma prijateljih, o sprejemanju različnosti in drugačnosti (Haramija, 2011). Menim, da je 

pomembno, da otrok razume pravljico, ki mu jo beremo, ter da iz nje razbere sporočilo.  
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Otroci morajo biti seznanjeni tako z domačo kot s tujo literaturo. Ker je uradni jezik na 

Slovenskem slovenščina, je pomembno, da se v vrtcu večkrat obravnavata domača in tuja 

literatura. S tem upoštevamo kriterij razmerja med branjem prevedene in domače 

literature (Haramija, 2011). 

Pozorni moramo biti na dolžino besedila, ki ga beremo. Tu v ospredje stopi otrokova 

sposobnost koncentracije in njegov psihološki razvoj. Če želimo, da sledi do konca, moramo 

upoštevati, da lahko posluša približno toliko strani besedila, kolikor je star (Haramija, 2011). 

Na nastopih, ki jih opravljamo, lahko opazimo, da otrok za sodelovanje potrebuje zelo dobro in 

močno motivacijo, kar velja tudi za poslušanje pravljic. Če je predolga, ne bo več pozoren na 

zgodbo, misli pa mu bodo pričele uhajati drugam. To je razlog, da vzgojitelji branje zgodbe 

razdelijo na več dni, nekatere berejo tudi cel teden. 

Enoletnemu otroku ilustrirane knjige ne bodo tako zanimive. Pri tem moramo upoštevati 

kriterij, ki se osredotoča na primerno obliko knjige (Haramija, 2011). V knjižnici lahko 

najdemo literaturo za vsakega otroka, upoštevati pa moramo njeno obliko. Za najmlajše otroke 

oziroma otroke do 3. leta starosti so značilne predvsem kartonke, enostavne slikanice, taktilne 

knjige … »Otrokom do 3. leta starosti so namenjene številne knjige z malo preprostega besedila, 

ki poskušajo otrokom približati različne pojme in situacije iz njihovega vsakdanjika.« 

(Grosman idr., 2003) 

Na začetku mora knjiga vsebovati več ilustracij kot besedila. Nato so večino predšolskega 

obdobja za otroke primerne slikanice. Ko nastopi čas, da otrok odide v šolo, pa lahko poleg 

slikanic ponudimo tudi knjige, ki so ilustrirane, kar pomeni, da je več kot polovica besedila, 

ilustracije pa se ne pojavljajo več tako pogostokrat (Haramija, 2011). 

Veliko pravljic je »zimzelenih,« kar pomeni, da so med otroki še danes priljubljene. Eni izmed 

njih sta na primer Rdeča kapica in Pepelka. Zavedati se moramo, da je otrokom potrebno 

predstaviti tudi sodobno literaturo. S tem upoštevamo kriterij razmerja med branjem 

kanonske in sodobne literature (Haramija, 2011). Zdi se mi, da se veliko odraslih še vedno 

oklepa pravljic iz njihovega otroštva, torej Rdeče kapice, Pepelke, Janka in Metke … Menim, 

da je skrajni čas, da pričnemo z branjem sodobnih pravljic in hkrati tudi domačih, saj imamo 

na naših tleh prav tako kvalitetne pravljičarje.  

Pomemben kriterij je tudi upoštevanje drugih dejavnikov. Sem sodijo interesi otrok, letni 

časi, tema, ki jo obravnavajo v skupini (Haramija, 2011) … Otroka, njegove želje in interese 

moramo poslušati, jih upoštevati in mu ponuditi odgovore na vprašanja, ki jih ima.  
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Poleg zgoraj navedenih kriterijev so pomembne tudi slednje stvari. Slediti je treba ciljem v 

Kurikulumu za vrtce (1999). V Kurikulumu so zapisani globalni cilji in cilji, ki so vezani na 

jezik in književnost, poleg ciljev pa so opredeljene tudi dejavnosti. Razdeljene so v dve starostni 

obdobji. Vzgojitelji naj bi jim sledili in jih skušali kar se da uresničevati in dosegati.  

Če strnemo kriterije oziroma funkcije literarnih del, lahko omenimo tri, in sicer etično, 

spoznavno in estetsko, kar sem omenila že pri opisovanju prvega kriterija. Za etično funkcijo 

velja, da otroka vzgaja. Podaja mu različne nauke, ga seznanja s solidarnostjo, vrednotami. V 

estetsko funkcijo ne sodijo ilustracije, kot bi morda sprva pomislili. Estetska funkcija zajema 

besedno igro, zvočno igro z besedami, rimo in ritem v besedilu. Pri spoznavni funkciji pa gre 

za stvarne prvine literarnega dela, kot so opisovanje okolja, odnosov med ljudmi, opisovanje 

narave (Knaflič in Bucik, 2009) … Iz dosedanjih izkušenj lahko sklepam, da literaturo za vrtec 

več vzgojiteljev izbira s pomočjo zgoraj omenjenih funkcij, upoštevajo pa tudi nekaj kriterijev, 

ki so zapisani zgoraj, na primer da besedilo ustreza starosti otrok, dolžino besedila … 

Ni potrebno, da se sami odločamo za izbiro literature. V današnjem času lahko veliko dosežemo 

s komunikacijo, zato lahko prosimo za pomoč. Najbolje je, da se obrnemo na strokovnjake, kot 

so knjižničarji, pravljičarji, literarni zgodovinarji, uredniki … V reviji Otrok in knjiga najdemo 

priporočeno domačo literaturo za mladino. Mestna knjižnica Ljubljana vsakoletno izda 

publikacijo, ki je nekakšen pregled in priporočilo knjig za otroke in mladino (Knaflič in Bucik, 

2009). 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

2.1. Problem raziskovanja 
 

V današnjih časih težko najdemo nepismeno osebo. Z opismenjevanjem pričnemo že v 

otrokovem predšolskem obdobju in menim, da ima opismenjevanje takrat velik pomen. Ker 

otrok še ne bere sam, je pomembno, da vzgojitelji in starši med seboj sodelujejo, prispevajo k 

dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Dejstvo je, da branja v družinskem krogu ne 

moremo v popolnosti nadzorovati, lahko pa s pomočjo, na primer predšolske bralne značke, 

starše spodbudimo in jim tudi svetujemo pri izbiri knjig (Marjanovič Umek idr., 2001). Kot 

pravi tudi Kurikulum za vrtce (1999) je potrebno otroka zbliževati s knjigo ter ga navajati na 

njeno uporabo, kar pa je naloga vzgojitelja. Pomembno je, da otroku omogočimo izkušnjo s 

knjigo ter ga že ob vstopu v vrtec seznanjamo s pravilnim rokovanjem z njo. 

S pogovorom z otroki sem želela izvedeti, kateri junaki v izbranih pravljicah so oziroma jim 

niso všeč in zakaj. Vzgojitelji moramo namreč vedeti, kaj otroke pritegne k poslušanju pravljic, 

saj bomo le tako upoštevali njihove želje in izbirali pravljice, ki bodo v njihovem interesu. V 

empiričnem delu diplomskega dela so oblikovane tabele, kjer so zapisani dobesedni odgovori 

otrok. Pogovor z otroki je bil opravljen individualno. Empirični del je razdeljen na 9 

podpoglavij. Vsako podpoglavje ima naslov pravljice, na katero se odgovori navezujejo, sledi 

avtor, ilustrator, leto izdaje ter založba, pri kateri je pravljica izšla.  

2.2. Cilj raziskave 
 

Cilj raziskave je skozi pogovor z otroki ugotoviti, kateri junaki v izbranih pravljicah so jim všeč 

in zakaj. Zanima me, katere lastnosti pravljičnih junakov jih pritegnejo. 

2.3. Raziskovalno vprašanje 
 

R1: Kateri pravljični junaki in njihove lastnosti so otrokom najbolj priljubljeni? 

2.4. Raziskovalna metoda 
 

Raziskavo sem izvedla z deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo dela.  
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2.5. Vzorec 
 

V vzorec je bilo vključenih 15 otrok med 5. in 6. letom starosti. V raziskavi so sodelovali otroci 

iz vrtca Hansa Christiana Andersena, natančneje iz enote Marjetica, v vrtčevskem letu 

2019/2020. Prevladovale so deklice. 

2.6. Pripomočki 
 

Pri pogovoru z otroki sem uporabila pravljice Hansa Christiana Andersena, in sicer Cesarjeva 

nova oblačila, Grdi raček, Kraljična na zrnu graha in Palčica. Poleg Andersenovih sem 

uporabila tudi Grimmove Janko in Metka, Obuti maček, Pepelka, Rdeča kapica ter Sneguljčica 

in sedem palčkov.  

2.7. Postopek pridobivanja podatkov 
 

Z ravnateljico vrtca Andersen sem se dogovorila za srečanje in ji predstavila svoj načrt izvedbe 

in zbiranja podatkov. Omogočila mi je izvajanje v enoti Marjetica in dostop do vrtčevske 

knjižnice. Kontaktirala sem vzgojiteljico ter se z njo dogovorila, kdaj lahko pričnem s 

pogovorom z otroki. Za začetek sem napisala obvestilo, s katerim sem starše seznanila z 

namenom mojega obiska. Starši so s svojim podpisom na obvestilu potrdili, da se strinjajo, da 

se pogovarjam z njihovimi otroki in podatke uporabim za raziskavo. Z otroki sem se 

pogovarjala individualno v vrtčevski knjižnici. Na koncu sem jim dala možnost, da na list 

narišejo literarnega junaka, ki se jim je najbolj vtisnil v spomin. Pravljice, ki so uporabljene v 

raziskavi, sem si izposodila v vrtčevski knjižnici, saj sem menila, da se bodo otroci z 

naslovnico, ki jim bo morda bolj znana, lažje spomnili zgodbe. 

Otrokom sem skušala zastaviti enaka vprašanja, a sem jih morala prilagajati glede na njihovo 

poznavanje pravljic. Postavljala sem tudi podvprašanja, saj so nekateri otroci skozi pogovor 

potrebovali vodenje in usmerjanje.  

Vprašanje št. 1: Ali poznaš pravljico (naslov pravljice, ki je pred otrokom)? 

Vprašanje št. 2: Kdo pa ti je všeč v tej pravljici? 

Vprašanje št. 3: Kaj pa ti je pri njej/njemu všeč? 
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2.8. Postopek obdelave podatkov 
 

Za vsako pravljico, ki je bila uporabljena v raziskavi, je bila narejena preglednica, sestavljena 

iz treh stolpcev. Pred vsako preglednico je zapisan uvodni stavek z naslovom, avtorjem ter 

ilustratorjem pravljice, ki je bila uporabljena. Pripete so tudi fotografije uporabljenih slikanic. 

V prvem stolpcu je zapisan otrok (zaradi varovanja podatkov so oštevilčeni), v stolpcu zraven 

so zapisani njihovi dobesedni odgovori, zaradi boljše čitljivosti so dodana le ločila. V zadnjem 

stolpcu je zapisana interpretacija njihovih odgovorov. Ob koncu vsake preglednice je zaključna 

poved oziroma povzetek. 

Naj omenim, da je otrok, zapisan pod številko devet, otrok s posebnimi potrebami, za kar ima 

tudi odločbo. Otrok, katerega odgovori so zapisani pod številko štirinajst, ne govori tekoče 

slovenskega jezika. Prihaja iz okolja, kjer slovenščina ni državni ali uradni jezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                 Melisa Mešić: diplomsko delo 

 

17 

 

3. ANALIZA PRAVLJIC 
 

Pri vseh otrocih so bile uporabljene enake slikanice. Nekatere pravljice so poznali, drugih ne. 

V primeru, da otrok pravljice ni poznal, ga seveda nisem silila, da jo posluša in sodeluje. 

Vprašala sem ga, če si jo želi ogledati in slišati obnovo. Če je otrok to želel, sva skupaj pogledala 

slikanico.  

 

3.1. Cesarjeva nova oblačila 
 

Cesarjeva nova oblačila je pravljica, ki jo je napisal danski pravljičar Hans Christian Andersen. 

Za diplomsko delo je bila uporabljena spodnja slikanica. Ilustrirala jo je Suzana Bricelj. 

Slikanico je leta 2003 izdala Mladinska knjiga. 

Pred pogovorom z vzgojiteljico sem pričakovala, da bo otrokom všeč cesar, medtem ko jim 

sleparja, ki sta prišla v mesto cesarju sešiti nove obleke, ne bosta pri srcu. Ko sem se pogovorila 

z vzgojiteljico, mi je dejala, da z otroki v vrtcu te pravljice še niso obravnavali, saj se ji zdi, da 

je za njeno skupino nekoliko pretežka. Po pogovoru sem ostala enakega mnenja, z razliko, da 

nekaj otrok pravljice res ne bo poznalo. 

Slika 1: Slikanica Cesarjeva nova oblačila 
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Tabela 1: Odgovori otrok za pravljico Cesarjeva nova oblačila 

 

OTROK MNENJA IN STALIŠČA 

OTROK 

UGOTOVITVE 

Prvi otrok – deklica 1. vprašanje:  

− »A lah … A lahko pogledava 

celo?« 

− »Kje je car?« 

− »Kaj pa tuki delajo?« 

− »Všeč mi je tale pravljica.« 

2. vprašanje: 

− »Cesar mi je všeč, sleparja pa 

ne.« 

3. vprašanje: 

− »Zato, ker sta se sam 

pretvarjala da režeta, ker sta 

hotla dobit denar.« 

− Pravljice ni poznala. Prosila 

me je, da jo skupaj prelistava 

in ji zgodbo preberem. 

Drugi otrok – deček 1.  Vprašanje: 

− »Nisem še bral te.« 

2. vprašanje: 

− Odkimal (sleparja mu nista 

všeč). 

− Tudi drugi otrok pravljice ni 

poznal. Skupaj sva obnovila 

pravljico. Kljub temu, da je 

deček slišal obnovo, ni znal 

argumentirati, zakaj mu 

sleparja nista všeč. 

Tretji otrok – deček 1. vprašanje: 

− »A-a.« → Ni poznal 

pravljice. 

2. vprašanje: 

− »Tale.« → Cesar mu je všeč. 

3. vprašanje: 

− »Ne, sta bla nesramna.« → 

Sleparja. 

 

− Pravljice ni poznal. 

Četrti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ne poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Amm, ja.« → Sleparja sta ji 

všeč. 

− Deklica slikanice ni poznala. 

Sprva je dejala, da sta ji 

sleparja všeč. Ko sem jo 

vprašala zakaj, ni znala podati 

odgovora. 

Peti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja, tut jo poznam ker mam 

tako knjigo doma.« 

− »Tale ni najdu svoja oblačila 

in je potem dubu nova.« 

2. vprašanje: 

− »Tale, sam razn tega da je 

nag, samo to mi ni ušeč pa 

otroci so mi tut ušeč.« 

3. vprašanje: 

− »Mmm, ne, ker mu nista dala 

nobenga oblačila.« → 

Sleparja. 

− Deklica je pravljico poznala. 

Kljub temu me je prosila, da 

obnoviva zgodbo, saj je že 

dolgo ni poslušala. 
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Šesti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Am, ne.« 

2. vprašanje: 

− »Ne. Nista mi všeč.« 

3. vprašanje: 

− »Zrd tega ker sta nesramna.« 

− Ko sem jo vprašala za cesarja 

je dejala: »Ne, zrd tega ker ni 

meu majce.« 

− Skupaj sva si pogledali knjigo, 

zgodbo sem ji obnovila. 

Sedmi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ne.« 

2. vprašanje: 

− »Ne, ker sta lagala.« 

− Po naslovnici je ni prepoznal. 

Za pravljico je rekel, da mu ni 

všeč. 

Osmi otrok – deček  1. vprašanje: 

− »Ne.« 

2. vprašanje: 

− »Ne, ker sta se pretvarjala.« 

 

− Pravljica mu ni bila znana. 

Deveti otrok – deklica Deklica pravljice Cesarjeva nova 

oblačila ne pozna. 

 

Deseti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Mmmmm, ne vem.« 

2. vprašanje: 

− »Noben.« 

3. vprašanje: 

− Zakaj ji cesar ni všeč: »Zato 

ker je rit kazu.« 

− Tudi deseti otrok pravljice 

Cesarjeva nova oblačila ni 

poznal. 

Enajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ne poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Sleparja sta mi ušeč.« 

3. vprašanje: 

− »Kr sta se pretvarjala, da 

šivata.« 

 

Dvanajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ja, poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Tega pa že dolgo nisem 

poslušu pa se ne spomnim.« 

− »Sleparja mi nista všeč. 

Cesar ja.« 

3. vprašanje: 

− »Aaaam, kr … ne spomnim 

se.« → Zakaj mu je všeč 

cesar. 

− »Zato ker sta sleparja, 

sleparji mi pa niso všeč.« 

− Otrok je pravljico poznal, a 

sva sprva morala zgodbo 

obnoviti, saj se je ni več tako 

dobro spomnil. 

Trinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Mmm, ja.« 

  

− Zgodbo je deček poznal, a se 

je ni spomnil. Ker sem pri 

njemu zaznala nelagodje, sva 

to pravljico preskočila in jo 

dala na stran. 
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Štirinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ne.« 

 

− Deklica pravljice ni poznala. 

Petnajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ne.« 

− Slikanice ni poznala.  

 

Od petnajstih otrok zgoraj omenjene pravljice večina ni poznala, natančneje enajst otrok. S 

štirimi otroki se o pravljici nisem pogovarjala. Prilagajala sem se njihovemu zanimanju, 

razvojnim značilnostim. Kot pričakovano, otrokom sleparja nista bila všeč. Presenečena sem 

bila, da sta dva otroka odgovorila, da jima tudi cesar ni všeč, ker ni imel oblačil. Ena deklica je 

dejala, da ji je všeč, a jo moti le to, da ni imel obleke. Štirje otroci so odgovorili, da jim je cesar 

všeč, medtem ko sta dva trdila nasprotno. Prvi svojih odgovorov niso argumentirali, medtem 

ko sta druga dva trdila, da jima cesar ni všeč, ker nima obleke in je nag. Devet otrok pravi, da 

jim sleparja nista všeč, saj sta se pretvarjala (dva odgovora), ker sta bila nesramna, ker nista 

dala oblek in lagala ter enostavno ker sta sleparja (vse po en odgovor). 

Kot pravi Haase (2008) je v pravljici Cesarjeva nova oblačila prisoten moralni nauk.  

Zgodbica je v ATU indeksu zapisana pod številko 1620 (Aarne-Thompson-Üther Classification 

of Folk Tales, b.d.).  

3.2. Grdi raček 
 

Slikanico Grdi raček je napisal Hans Christian Andersen. Za raziskavo sem uporabila verzijo, 

ki jo je ilustrirala Marlenka Stupica. Slikanica je bila izdana leta 1998 pri Mladinski knjigi. 

Predvidevam, da bodo otroci odgovarjali, da jim je raček všeč. Bratje, sestre in družba račka 

jim verjetno ne bodo všeč, saj račka niso sprejeli medse. 

Slika 2: Slikanica Grdi raček 
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Tabela 2: Odgovori otrok za pravljico Grdi raček 

OTROK MNENJA IN STALIŠČA 

OTROK 

UGOTOVITVE 

Prvi otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Grdi raček.« 

2. in 3. vprašanje: 

− »Jaaa!« → Raček ji je všeč. 

− »Neee, zato k, zato ker sta, so 

se tako grdo obnašali.« 

− Deklica je sama ob pogledu na 

naslovnico dokončala moj 

stavek, da je to pravljica Grdi 

raček. Dodala je, da njej raček 

v pravljici »sploh ni grd.« 

Drugi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ja, tudi risanko sm gledu.« 

2. vprašanje: 

− »Pri tem delu je pa blo mal 

žalostno, ko ga niso pustili.« 

− Na vprašanja, če mu je všeč 

raček in njegova družba je 

odgovoril pritrdilno. Dodal je 

le, da je bil žalosten, ker ga 

družba na začetku ni sprejela. 

Tretji otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ja. Grdi raček postane lep 

labod.« 

2. vprašanje: 

− »Mmm, niso ga meli radi ker 

je bil siv.« 

− »Ja.« → Raček mu je všeč. 

3. vprašanje (zakaj mu je všeč): 

− »Ker postane lep labod.« 

 

Četrti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja, poznam. Jst sm jo 

poslušala že doma na 

telefonu, k sm šla spat.« 

2. vprašanje: 

− »Ne, na koncu ga sprejmejo, 

ko je že večji ane.« 

− »Ja, raček mi je všeč.« 

3. vprašanje: 

− »Na začetku mi ni ušeč pol 

mi pa že je.« → Družba. 

 

Peti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Mhm.« 

2. vprašanje: 

− »Tist račk, k je črn pa mal 

beu pa ga tut noben ni meu 

rd.« → Ji je všeč. 

 

Šesti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

− Deklica je poznala pravljico, a 

se ni spomnila podrobnosti 

zgodbe. 

Sedmi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Grdi raček.« 

2. vprašanje: 

− »Grdi raček mi je všeč, 

druščina pa ne.« 

3. vprašanje: 

− »Zato, ker ga niso sprejel.« 

− Pravljico je prepoznal po 

naslovnici. 
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Osmi otrok – deček  1. vprašanje: 

− »To tut poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Ja, sej tut ta mi je všeč.« → 

Odgovor na vprašanje, ali 

mu je všeč račkova družba. 

3. vprašanje: 

− »Zato, ker je on otročiček 

labod.« → Zakaj mu je všeč 

raček. 

 

Deveti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Mmmm, ja.« 

2. vprašanje: 

− »Raček in bratci in 

sestrice.« 

3. vprašanje: 

− »Da ima takšen oranžen 

kljun.« 

 

Deseti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja, poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Ja grdi raček mi je všeč. Pa 

bratci tut.« 

3. vprašanje: 

− »Zato k so ga na konc 

sprejeli.« 

 

Enajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Raček, k je biu u resnici, ni 

biu raček ampak je biu 

labod.« 

− »Mama, bratci in sestrice so 

mi tudi ušeč.« 

3. vprašanje: 

− »Bratci in sestrice so njemu 

nagajal.« 

 

Dvanajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− Na prvo vprašanje je 

prikimal. 

2. vprašanje: 

− »Ja.« → Raček mu je všeč. 

− »Una kokoš.« → Mu ni všeč. 

3. vprašanje: 

− »Zato ker je moja najljubša 

barva modra pa siva.« 

− »Zato ker je bla tok smešna.« 

→ Kokoš. 

 

Trinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Jaa.« 

2. vprašanje: 

− »Mmm, mamica pa bratci 

tko tko.« 
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− »Ja!« → Raček ji je všeč. 

3. vprašanje: 

− »Zato ker niso pustili, ker, 

ker so bli res nesramni.« 

Štirinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Mmmm, ja …« 

2. vprašanje: 

− »Raček.« 

3. vprašanje: 

− »Zato kr … Amm, prijazen je 

bil.« 

 

Petnajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Jap.« 

2. in 3. vprašanje: 

− »Te ostali rački mi prav niso 

všeč ker so se smejali 

grdemu račku. Grdi raček mi 

pa je všeč ker je postal lep 

labod.« 

 

 

Slika 3: Risbica račka 

 

Pravljico Grdi raček so poznali vsi otroci. Kar dvanajst otrok je odgovorilo, da jim je všeč 

raček. Nekateri so se odločali na podlagi njegovega zunanjega videza (ker je siv in moder, ima 

lep kljun), spet drugi pa so imeli za to drugačne razloge (ker je otročiček). Pojavil se je tudi 

odgovor, ker je postal lep labod (dva odgovora), ker je bil prijazen oziroma ker so bili bratci do 

njega nesramni (trije odgovori). Štirim otrokom so bili bratci všeč, trem niso bili, dva otroka pa 

sta dejala, da so bratci sicer prijazni, a jih moti, da račka niso spustili medse. Eden izmed otrok 

je omenil tudi kokoš. Rekel je, da mu ni bila všeč, ker je smešna. 
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Grdi raček je pravljica, ki jo lahko v vrtcu uporabimo za ozaveščanje otrok o drugačnosti. 

Velikokrat ljudje na notranjost človeka niti ne pogledamo, saj sodimo po zunanjosti. Prepričana 

sem, da v življenju nihče noče imeti občutka osamljenosti. Raček v pravljici se spopada ravno 

s temi težavami. Zgoraj omenjena pravljica je ena izmed tistih, ki vsebuje moralni nauk, v 

ospredju pa je motiv drugačnosti. 

3.3. Janko in Metka 
 

Janko in Metka je pravljica, katere avtorja sta Jacob in Willhelm Grimm. Pri pogovoru z otroki 

sem uporabila slikanico, ki jo je ilustrirala Kamila Volčanšek. Izdala jo je Mladinska knjiga leta 

1994. 

Pričakujem, da bo večina otrok odgovarjala, da jim čarovnica ni všeč, medtem ko jim bosta 

glavna junaka bolj simpatična. 

 

Slika 4: Slikanica Janko in Metka 

 

Tabela 3: Odgovori otrok za pravljico Janko in Metka 

OTROK MNENJA IN STALIŠČA 

OTROK 

UGOTOVITVE 

Prvi otrok – deklica 1. vprašanje:  

− »Jaa, Janko in Metka 

poznam, to mam na 

računalniku pr' dediju pa pr' 

babi.« 

2. vprašanje: 
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− »V pravljici so mi vsi všeč, 

čarovnica tudi. Zato ker je 

Jankota dala v kletko.« 

3. vprašanje: 

− »Pri Janku mi je pa všeč da 

je prijazen, pri Metki mi je 

pa všeč da ma tako lepo 

pentljo.« 

Drugi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ne poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Janko in Metka sta mi 

všeč.« 

3. vprašanje: 

− »Ker nista tko zlobna kot 

čarovnica.« 

− Dečku pravljica ni bila znana. 

Prosil me je, naj mu jo kljub 

temu predstavim. Povedala 

sem mu kratko obnovo 

pravljice. Po obnovi mi je brez 

težav podal odgovore na 

vprašanja. 

Tretji otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Poznam Janko in Metka.« 

2. vprašanje: 

− »Ta (Janko) mi je bol ušeč, 

čarovnica mi ni.« 

3. vprašanje: 

− »Čarovnica mi ni všeč ker je 

bla nesramna. Janko je 

prijazen.« 

 

Četrti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Jaaa, ja poznam, to je 

Janko to pa Metka.« 

2. vprašanje: 

− »Metka mora pometat, 

Jankota je pa hotla 

čarovnica pojest. Janko in 

Metka sta mi všeč.« 

− »Čarovnica mi ni všeč, 

Jankota je dala v kletko.« 

3. vprašanje: 

− »Zato ker sta rešila Jankota, 

je Metka rešila pa je, am, pol 

sta pa pršla domov pa sta 

očka objela pa, am, bla z 

njim.« 

 

Peti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− Na prvo vprašanje je 

prikimala. 

2. vprašanje: 

− »Janko pa Metka, ampak 

čarovnica mi pa ni.« 

3. vprašanje: 

− »Ker je zlobna. Janko in 

Metka sta mi všeč ker sta 

onedva pa prijazna.« 

 

Šesti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− Prikimala, da pravljico 

pozna. 
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2. vprašanje: 

− »Čarovnica mi  ni všeč, 

Janko in Metka pa ja.« 

3. vprašanje: 

− »Čarovnica ni prjazna.« 

Sedmi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Mhm.«  

2. vprašanje: 

− »Ne.« → Čarovnica mu ni 

všeč. 

3. vprašanje: 

− »Ker jih je zaprla v kletko in 

jih je hotla pojest. Mhm, 

Janko in Metka sta mi všeč. 

Zato ker nista nič čarovnici 

nardila.« 

− Otrok pravljice ni prepoznal po 

naslovnici. Prosil me je, da jo 

skupaj prelistava. Ko sva prišla 

do ilustracije, na kateri je bila 

hiša iz sladkarij, je takoj dejal, 

da gre za pravljico Janko in 

Metka. 

Osmi otrok – deček  1. vprašanje: 

− »To tut poznam!« 

2. in 3. vprašanje: 

− »Čarovnica mi ni, je 

zlobna.« 

− »Mhm, Janko in Metka mi 

je všeč, ker sta prjazna.« 

 

Deveti otrok – deklica − Deklica pravljice Janko in 

Metka ne pozna. 

 

Deseti otrok – deklica  1. vprašanje: 

− »Ja poznam, živita z eno 

mamico pa enim očkotom, 

ampak je mamica jih kr v 

gozd odpelala.« 

2. vprašanje: 

− »Janko in Metka sta 

prijazna, ampak je metu 

drobtince pol so jih pa 

pojedli.« 

− »Janko in Metka pa oči so 

mi najbolj všeč.« 

− »V gozdu sta srečala eno 

teto k je bla ful zlobna, mi ni 

bla všeč.« 

3. vprašanje: 

− »Ni mi bla všeč zato, k je, k 

je dala fanta u klet.« 

 

Enajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− »A-a, ne poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Oči mi je ušeč.« 

− Otrok pravljice ni poznal. 

Kljub temu je želel, da mu 

povem hitro obnovo ter da 

skupaj pogledava slikanico. Po 

pogovoru je dejal, da mu je 

všeč oče, ni znal definirati, 

zakaj. 

Dvanajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− Prikimal, da pravljico 

pozna. 
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2. vprašanje: 

− »Nastopa čarovnica, od 

Jankota in Metka mama pa 

mačeha, pa njun tata.« 

− »Ja.« → Janko in Metka sta 

mu všeč. Zakaj? »Ker so mi 

otroki všeč.« 

− »Ne.« → Čarovnica mu ni. 

Zakaj? »Kr je zlobna.« 

− »Mačeha mi ni všeč. zato 

ker je grdo ravnala z njima.« 

Trinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Poznam, samo prou nič se 

ne spomnim.« 

 

− Deček pravljice ni prepoznal 

po naslovnici. Ko sem mu 

povedala naslov, je pravljico 

sicer prepoznal, a ni imel želje 

govoriti o tej pravljici. 

Štirinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ammm, nee …« 

 

Petnajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja!« 

2. vprašanje: 

− »Janko IN Metka. Mislm, 

ubistvu samo Metka.« 

− »Čarovnica mi sploh ni 

všeč.« 

3. vprašanje: 

− »Zato ker je bila pogumna, 

da je čarovnico porinla u 

peč.« 

− »Ker je Jankota hotla 

pojest.« 

 

 

Slika 5: Risba Janka 

 

Od petnajstih otrok jih pet pravljice o Janku in Metki ni poznalo. Dva od petih sta prosila, naj 

jima povem kratko obnovo, saj ju zanima, kaj se v pravljici dogaja. Kot sem predvidevala, sta 
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največ simpatij pobrala Janko (devet odgovorov) in Metka (devet odgovorov). Prepričana sem 

bila, da otrokom čarovnica ne bo všeč, zato me je odgovor prve deklice močno presenetil. 

Dejala je namreč, da ji je všeč tudi čarovnica, ker je dala Janka v klet. Janko in Metka sta otroka, 

ki sta se znašla sama, si pomagala in se rešila pred čarovnico. Kljub temu je deset otrok 

odgovorilo, da jim čarovnica ni všeč. Razlog je bila najpogosteje njena zloba (pet odgovorov), 

sledi to, da je hotela pojesti Janka oziroma ga je zaprla v kletko (štirje odgovori) ter na koncu 

njena nesramnost (en odgovor). Dva otroka sta odgovorila, da jima je všeč oče, medtem ko je 

en otrok navedel, da mu mačeha ni všeč, saj je z otrokoma grdo ravnala. Nekoliko pričakovano 

je, da so nam v pravljici vedno bolj všeč tisti, ki so dobrosrčni, morda se nam celo smilijo. 

V Thompsonovemu indeksu najdemo čarovnico pod indeksom G200 (Haase, 2008). Označena 

je z angleško besedo »ogres,« kar naj bi v prevodu pomenilo oseba, ki jé ljudi, še posebej otroke 

in dojenčke. Pojavlja se v obeh spolih, a v pravljicah in bajkah prevladuje v ženskem spolu. Po 

večini so to zlobna, sovražna bitja, ki jih morajo glavni junaki premagati, da bi se lahko rešili. 

V pravljici Janko in Metka je njen cilj skuhati in pojesti otroka (Haase, 2008). V ATU indeksu 

najdemo pravljico pod oznako 327A (Aarne-Thompson-Üther Classification of Folk Tales, b. 

d.). V Hans-Jorg Ütherjevem delu The types of international folktales: A Classification and 

Bibliography (2011) lahko opazimo, da je pravljica Janko in Metka označena tudi s 

kanibalizmom – G82.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                 Melisa Mešić: diplomsko delo 

 

29 

 

3.4. Kraljična na zrnu graha 
 

Hans Christian Andersen je avtor slikanice, ki je bila ravno tako uporabljena pri raziskavi. 

Uporabljena je bila pravljica, katere ilustrator je Marjan Manček. Izdala jo je založba Mladinska 

knjiga leta 2003. 

Menim, da bodo otrokom v spodnji pravljici všeč vsi junaki, saj se mi ne zdi, da bi imel kdo 

lastnosti, po katerih bi lahko izstopal. 

Slika 6: Slikanica Kraljična na zrnu graha 

 

Tabela 4: Odgovori za pravljico Kraljična na zrnu graha 

OTROK MNENJA IN STALIŠČA  

OTROK 

UGOTOVITVE 

Prvi otrok – deklica 1. vprašanje:  

− »Jaa, to pa jst vem!« 

2. vprašanje: 

− »Men je pa ušeč k je tuki not 

biu fižoučk.« 

− »Najbolj ušeč mi je bla 

kraljica na zrnu graha.« 

3. vprašanje: 

− »Ušeč mi je to, da je lepa! Pa 

tudi to, da je prjazna.« 

 

Drugi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Tole prepoznam k jo mam 

pr babici.« 

2. vprašanje: 

− »Kraljična.« 

3. vprašanje: 

− »Ker ma tako veliko posteljo 

pa ker ni hudobna.« 

 

− Pravljico je prepoznal po 

naslovnici.  
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Tretji otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Tole prepoznam. Am, grah 

je biu en notr.« 

2. vprašanje: 

− »Tale mi je ušeč.« → 

Kraljična. 

3. vprašanje: 

− »Zato amm, kr je prjazna.« 

− Pravljico je prepoznal po 

naslovnici. Ni se spomnil 

naslova, vedel pa je, da je v 

slikanici prisoten grah. 

Četrti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja am, to smo meli enkrat 

mi tle na hodniku. Ne 

spomnm se več naslova.« 

2. vprašanje: 

− »Am, strela je bla pa dež je 

padu, potem je pa pršla am, 

kraljična. Am, ta mi je všeč.« 

→ Kraljična. 

3. vprašanje: 

− »Ušeč mi je, aamm, zato kr, 

krono ma pa ker je prijazna.« 

 

− Deklica se je spomnila, da so 

imeli pravljico na razstavi v 

garderobi. 

Peti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Mhm.« 

2. in 3. vprašanje: 

− »Pač, to da je pač sam da je 

tega, ker je kraljična ušeč  

ampak to mi pa ni ušeč, da so 

ji dali grah.« 

 

Šesti otrok – deklica − Ni odgovorov. − Deklica pravljice ni poznala. 

Sedmi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ne, ne poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Kraljična.« 

3. vprašanje: 

− »Zatoo, kr, kr, am, ker je tok 

lepa.« 

− Po obnovi pravljice je otrok 

brez težav podal odgovore na 

vprašanja. 

Osmi otrok – deček  1. vprašanje: 

− »Mhm, poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Všeč mi je, am, un fant.« 

3. vprašanje: 

− »Zato k je uzeu njo.« 

 

Deveti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Kralj. Tudi kraljična.« 

3. vprašanje: 

− »Ker ima takšno krono.« → 

Kralj. 

− »Ker ima takšne lase.« → 

Kraljična. 
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Deseti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Kraljična.« 

3. vprašanje: 

− »Zato. K mi je najlepša.« 

 

Enajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ja. Ne spomnm se neki.« 

2. vprašanje: 

− »Kraljična in kraljevič.« 

3. vprašanje: 

− »Prjazna sta.« 

− Sprva ni vedel, kako bi 

odgovoril na vprašanja, zato 

sem ga spodbudila s 

podvprašanji, kakšna sta bila 

kraljična in kraljevič. 

Dvanajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Mhm.« 

2. vprašanje: 

− »Ammm, princ.« 

3. vprašanje: 

− »Krrr, krrr, ne spomnm se 

tega.« 

− »Vsi so mi všeč.« 

 

 

Trinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Poznam. Vem da mami tut 

ni, ni, ni vrjela da je amm ...« 

2. vprašanje: 

− »Kraljična.« 

− »Nee … » → Ni bilo osebe, 

ki ji v pravljici ni bila všeč. 

3. vprašanje: 

− »Ker je prijazna.« 

  

 

Štirinajsti otrok – deklica Ni odgovorov. − Pravljice ni poznala. 

Petnajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Kraljična. Mislm ne, 

princeska je to.« 

− »Veš kdo mi ni bil ušeč. Ta 

gospa k je dala grah.« 

3. vprašanje: 

− »Ker je najbl bila v tej 

pravljici.« → Kraljična. 

− »Ker je hotla prevert.« → 

Zakaj ji mama kralja ni všeč. 
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Slika 7: Risba princeske 

 

Slika 8: Risba kraljične 

 

Slika 9: Risba kraljične v postelji 
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Kot sem pričakovala, otroci na vprašanje, kdo jim v pravljici ni všeč, niso imeli konkretnega 

odgovora. Tisti, ki so pravljico poznali, so odgovorili, da jim je všeč kraljična. Odgovore so 

argumentirali, najpogostejši razlog, zakaj jim je všeč, je bila njena prijaznost (pet odgovorov), 

takoj za prijaznostjo pa je njena lepota (trije odgovori). Všeč jim je bila tudi njena krona (dva 

odgovora), lasje (en odgovor), ena deklica pa je odgovorila, da se ji je ona zdela najboljša. 

Presenetil me je odgovor 15. otroka. Deklica mi je namreč dejala, da ji ni všeč kraljica, ker je 

želela preveriti, če je zares prava princeska. Trije otroci pravljice niso poznali, od tega dva na 

vprašanja nista odgovorila, medtem ko je en po obnovi odgovoril brez težav. 

Pravljico Kraljična na zrnu graha najdemo v ATU indeksu pod pravljicami s čudežno vsebino, 

natančneje pod številko 704 (Üther, 2011). Kraljice se v pravljicah pojavljajo z različnimi 

vlogami. Haase (2008, a) je zapisal, da ima lahko glavno vlogo, vlogo antagonista, ali pa velja 

za negativca. Lahko pa je tudi v vlogi pomočnika, ki pomaga junaku v ozadju. Kraljice imajo 

v pravljicah avtoriteto, moč in visok družbeni status. V našem primeru kraljica ustreza vlogi 

negativca oziroma tako rekoč zlobnemu modelu, a ne zaradi goljufij, temveč zaradi svoje 

antagonistične vloge v zgodbi (Haase, 2008). Za princese po večini velja ravno obratno. Po 

navadi so hčere vodilnih moških avtoritet in so izredno lepa, atraktivna mlada dekleta (Haase, 

2008).  
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3.5. Obuti maček 
 

Obstajata dve verziji pravljice Obuti maček. Avtor ene je Charles Perrault, avtorja druge pa sta 

brata Grimm. Slednja sta avtorja verzije, ki je bila uporabljena tudi pri raziskavi. Izšla je pri 

založbi Grahovac.  

Menim, da bo otrokom všeč maček in njegov izgled. Videli ga bodo kot navihanega mačka, ki 

pomaga svojemu gospodarju.  

Slika 10: Slikanica Obuti maček 

 

Tabela 5: Odgovori za pravljico Obuti maček 

OTROK MNENJA IN STALIŠČA 

OTROK 

POSEBNOSTI 

Prvi otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Jaa, Obuti maček, jaaa!« 

2. vprašanje: 

− »Obuti maček!« 

3. vprašanje: 

− »Zarad tega, ker je biu tko 

prjazn, je prnesu golobe.« 

 

Drugi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »To risanko sm že gledu že 

dougo nazaj.« 

− Deček si ni želel ogledati 

pravljice Obuti maček, zato mi 

ni podal odgovorov na 

vprašanja.  

Tretji otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Mačka poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Enkrat sm tega gledu, 

varoval je mesto.« 

− Sodeč po odgovoru na drugo 

vprašanje, je deček po mojem 

mnenju gledal risanko, ki je 

neke vrste priredba pravljice. 
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Četrti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Jst mam to, Obutga mačka 

mam jst doma.« 

2. vprašanje: 

− »Obuti maček in princesa.« 

3. vprašanje: 

− »Zato, ker, ker je prijazen.« 

→ Maček. 

− »Zato mi je ušeč, ker se je 

am, am s tem poročila.« → 

Princesa. 

− Deklica je dejala, da je Obuti 

maček njena najljubša 

pravljica. 

Peti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− Deklica je prikimala. 

2. vprašanje: 

− »Mm, maček.« 

3. vprašanje: 

− »Zarad tega, kr ma te čevle.« 

 

Šesti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Maček mi je ušeč.« 

3. vprašanje: 

− »Hm, ne vem.« 

− Deklica ni vedela, kako 

obrazložiti, zakaj ji je všeč 

maček. Menim, da pravljice ni 

poznala tako dobro. 

Sedmi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »To je pa Obuti maček.« 

2. vprašanje: 

− »Ja, ušeč mi je mačk.« 

3. vprašanje: 

− »Kr ma meč.« 

 

− Slikanico je prepoznal po 

naslovnici. 

Osmi otrok – deček  1. vprašanje: 

− »To pa poznam k smo 

poslušal.« 

2. vprašanje: 

− »Maček mi je ušeč.« 

3. vprašanje: 

− »Zato kr, ane, je rešu svojga 

lastnika.« 

 

Deveti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja, to poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Kraljevič.«  

3. vprašanje: 

− »Ker, ker, am, ker je lepo 

oblečen.« 

 

Deseti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Tista, tale pa maček.« 

3. vprašanje: 

− »Zard tega, ker je lepa.« → 

Kraljična. 

− »Zato, ker mi je ušeč.« 
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Enajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ja, sam risanko poznam.« 

2. in 3. vprašanje: 

− »Ena mačka k se ne spomnm, 

k je mela še več mačk.« 

− Deček pravljice ni poznal. 

Dvanajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− Prikimal. 

2. vprašanje: 

− »Am, aam, maček.« 

3. vprašanje: 

− »Zato, ker so mi muce tok 

ušeč, da bi kr eno meu.« 

 

Trinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ne.« 

− Deklica pravljice ni poznala. 

Štirinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ne.! 

− Pravljice ni poznala. 

Petnajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja! Poznam Obutega 

mačka!« 

2. in 3. vprašanje: 

− »Princeska, ker je zlo lepo 

oblečena.« 

 

 

Pet otrok pravljice Obuti maček ni poznalo. Dva otroka sta sicer odgovorila, da obutega mačka 

poznata, a sem kasneje pri pogovoru ugotovila, da sta si najverjetneje ogledala risanko oziroma 

nekakšno priredbo pravljice, saj se njuni odgovori s pravljico niso ujemali. Kot sem 

predvidevala, jim je bil najbolj všeč maček (devet odgovorov). Všeč jim je bil, ker je kralju 

nesel golobe, ker je bil prijazen, zaradi njegovih škornjev, meča in ker je bil rešitelj. Eden izmed 

otrok je odgovoril, da mu je všeč zato, ker ima rad mačke, medtem ko drugi razloga ni navedel. 

Poleg mačka jim je bila všeč tudi princesa (trije odgovori), zaradi svoje lepote (dva odgovora) 

in ker se je poročila z mačkovim gospodarjem (en odgovor). Enemu otroku je bil všeč tudi 

kraljevič, in sicer zaradi njegove obleke. 

Üther (2011) je zapisal, da Obutemu mačku pripada indeks številka 545B in sodi pod pravljice 

s čudežno vsebino. Žival, pa naj bo to lisica, opica, šakal ali pa, kakor v našem primeru, maček,  

namerava revežu pomagati pri družbenem vzponu (da postane bogat) s tem, da se poroči s 

princeso. Mačku to uspe z manipulacijami in zvijačami. Kot vemo, maček v pravljici zaprosi 

za škornje, ti pa naj bi bili karikatura visokega družbenega statusa, hkrati pa z njihovo pomočjo 

pridobi nekakšen človeški videz (Haase, 2008, a).  
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3.6. Palčica 
 

Palčica je ena izmed slikanic Hansa Christiana Andersena. Ilustrirala jo je Marlenka Stupica. 

Uporabljen je bil izvod iz leta 1976, izdan pri Mladinski knjigi. 

Menim, da te pravljice kar nekaj otrok ne bo poznalo. Pričakujem, da jim bodo všeč Palčica, 

lastovica in kakšnemu morda tudi miška. Lastovica jim bo po mojem mnenju všeč zaradi 

pomoči, ki jo je namenila Palčici, medtem ko jim bo slednja všeč že zaradi svoje velikosti 

(menim, da je otrokom blizu) in ker je prestala toliko preizkušenj. Miška jim bo všeč zaradi 

prijaznosti, ki jo je pokazala Palčici (vzela jo je v svoj dom). 

Slika 11: Slikanica Palčica 

 

Tabela 6: Odgovori za pravljico Palčica 

OTROK MNENJA IN STALIŠČA 

OTROK 

UGOTOVITVE 

Prvi otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Jaa, tud to mam pr dediju!« 

2. vprašanje: 

− »Ušeč mi je pa too, ker ma 

kodrčke lepe! Paa da je 

mejhna in je prjazna!« 

− »To je pa lastovica, tud mi je 

ušeč! Kje je pa krt?« 

3. vprašanje: 

− »Čebele mi niso všeč pa 

princ ma lepo krono.« 
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Drugi otrok – deček 1. vprašanje: 

− Prikimal. 

2. vprašanje: 

− »Palčica mi je ušeč.« 

3. vprašanje: 

− »Zato kr je taka lepa pa 

prijazna.« 

 

Tretji otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ne.« 

2. vprašanje: 

»Princ na koncu.« 

− Deček pravljice ni poznal. 

Kljub temu sva šla skozi 

obnovo. Odgovoril je, da mu 

je všeč princ, argumenta ni 

imel. 

Četrti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Jaa, Palčica, sej res.« 

2. vprašanje: 

− »Princ pa amm, am, ta 

Palčica.« 

− Ko sem jo povprašala o 

lastovici, je dejala, da ji je 

tudi ona všeč. 

− »Amm, am, krt mi ni všeč.« 

3. vprašanje: 

− »Zato, am, am, ker je Palčico 

odnesla tm kjer je princ.« → 

Lastovica. 

 

Peti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− Odkimala. 

2. vprašanje: 

− »Tista lastovica pa tale.« → 

Palčica. 

− »A-a, ker je rjav, samo zrd 

tega.« → Krt. 

3. vprašanje: 

− »Ker je rešila Palčico. → 

Lastovica. 

− Palčica mi je pa ušeč samo 

zarad tega, ker ma tok lepo 

obleko pa ker ma tok lepe 

lase pa ker je prijazna.« 

 

Šesti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Am, Palčica.« 

3. vprašanje: 

− »Ker ma lepe laske.« 

 

Sedmi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ne.« 

− Zgodbe o Palčici nisva 

prebrala, saj otrok tega ni 

želel. 

Osmi otrok – deček  1. vprašanje: 

− »Ne.« 

2. vprašanje: 

− »Ta ptica.« 

3. vprašanje: 
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− »Ker jo je rešila.« 

Deveti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Palčica.« 

»Dve žabi mi nista všeč.« 

3. vprašanje: 

− »Ker je tako mejhna.« → 

Palčica. 

− »Ker je zelo prijazna.« → 

Lastovica. 

− »Ker je bogat.« → Krt. 

− »Ker je une žabe ati uzeu 

tole.« → Zakaj ji nista všeč 

žabi. 

 

Deseti otrok – deklica 1. vprašanje: 

–     »Mmm, ne.« 
− Pravljice ni poznala. 

Enajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Palčica mi je ušeč. Ja, tudi.« 

→ Krtek in lastovica. 

3. Vprašanje: 

− »Ker je prijazna in jo reš.« 

→Lastovica. 

 

Dvanajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Lastovica.« 

− »Ni mi ušeč pa amm žaba.« 

3. vprašanje: 

− »Ker am, ptice so mi ušeč.« 

− »Ker žabe majo take 

napihljive trebuščke.« 

 

Trinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Lastovica pa Palčica.« 

− »Ta krastača.« → Ni ji všeč. 

3. vprašanje: 

− »K je pomagala Palčici.« → 

Lastovica. 

− »K je taka lepa pa taka.« → 

Palčica. 

− »Ker, ker sta hotla ona pa 

njen sinček, da je ona bla 

njegova, ona pa ni hotla.« → 

Zakaj ji ni všeč žaba. 

 

Štirinajsti otrok – deklica − Ni odgovorov. − Palčice ni poznala. 

Petnajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 
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2. vprašanje: 

− »Palčica.« 

− »Ni mi biu ušeč žaba.« 

3. vprašanje: 

− »Ja, da je velik dogodišvščin 

je mela, do krta, do 

lastovice.« → Zakaj ji je 

všeč Palčica. 

− »Ja ker se je hotla, ker je 

uzela Palčico.« → Zakaj ji 

žaba ni všeč. 

 

 

Kot lahko vidimo v tabeli, zgodbe ni poznalo šest otrok. Večini otrok sta bili všeč Palčica (devet 

odgovorov) in lastovica (osem odgovorov). Prva jim je bila všeč, ker je lepa (trije odgovori) in 

ima lepe kodrčke (trije odgovori), zaradi njene velikosti (dva odgovora), ker je imela kar nekaj 

dogodivščin (en odgovor) in seveda ker je prijazna (trije odgovori). Lastovica je na otroke 

pustila dober vtis s svojo prijaznostjo (en odgovor), definitivno pa z rešitvijo Palčice (pet 

odgovorov). Dvema otrokoma je bil všeč tudi princ. Ena izmed deklic je navedla, da ji ni všeč 

krt, ker je rjav, spet drugi pa so povedali, da jim sploh ni všeč žaba. Trije otroci so dejali, da je 

to zaradi tega, ker je vzela Palčico, enemu pa niso všeč žabji trebuščki.  

V ATU indeksu najdemo pod številko 700 pravljico Thumbling. Sicer ne gre za popolnoma 

enaki zgodbi (Üther, 2011).   

Menim, da je Palčica prikaz nežnega dekletca, ki noče nikomur nič slabega. Dokaz za to je 

trenutek, ko jo lastovica povabi s seboj, a jo Palčica zavrne, saj noče, da bi bila miška sama in 

žalostna. Krt, čmrlji in žabec so želeli Palčico zaradi njene lepote le zase, kar je po mojem 

mnenju pokazatelj njihovega pohlepa. S strani poljske miši opazimo prijaznost, saj je Palčico 

sprejela v svoj dom. 
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3.7. Pepelka 
 

Pepelka je ena izmed pravljic, ki bo po mojem mnenju vedno priljubljena in brana. Avtorja 

pravljice sta brata Grimm. Ilustratorka zgodbe o Pepelki je Danica Rusjan. Izdala jo je založba 

Mladinska knjiga leta 1988 (četrti natis). 

Zaradi nevšečnosti, ki so jih mačeha ter njeni dve hčeri povzročali Pepelki, menim, da otrokom 

ne bodo všeč. Razlog za njihovo nepriljubljenost bosta zloba in nesramnost. Nasproti jim stoji 

Pepelka, ki je popolnoma drugačna. Je prijazna, marljiva deklica, ki je ostala brez mame. 

Menim, da bo otrokom všeč ravno zaradi njenih pozitivnih lastnosti. 

Slika 12: Slikanica Pepelka 

 

Tabela 7: Odgovori za pravljico Pepelka 

OTROK MNENJA IN STALIŠČA 

OTROK 

UGOTOVITVE 

Prvi otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Aam, ne, nism še slišala.« 

2. in 3. vprašanje: 

− »Ušeč mi je Pepelka, zato ker 

je lepa.« 

− Ni poznala zgodbe, zato sva jo 

skupaj prelistali, jaz sem ji še 

povedala obnovo. Potem mi je 

odgovorila na vprašanja. 

Drugi otrok – deček − Ni odgovorov.  − Ni poznal zgodbe o Pepelki. 

Tretji otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ja, poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Pepelka je bla, pa ena 

debela mačeha ki ji nič ni 

dovolila. Najboljš mi je 

Pepelka.«  

3. vprašanje: 
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− »Ma lepe lase pa lepe oči.« 

→ Pepelka. 

− »Ne, mačeha mi ni ušeč.« 

Četrti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Jst to pa tud poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Ta k je zgubila čeveljček pa 

princ. Mačeha je bla zlobna, 

ni mi ušeč.« 

3. vprašanje: 

− »Pepelka je morala use 

delat.« 

 

Peti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Mhm, ona je čeule 

zgubila.« 

2. vprašanje: 

− »Pepelka.« → Ji je všeč. 

3. vprašanje: 

− »To, da ma zlate čeule pa da 

ma zlato obleko pa da je 

prijazna, tut to mi je ušeč.« 

− »Ker so nesramne do nje.« 

→ Zakaj ji niso všeč sestre in 

mačeha. 

 

Šesti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Aam, ne.« 

− Pravljice ni poznala. 

Sedmi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Mmmm … Ne.« 

− Zgodbe o Pepelki ni poznal. 

Osmi otrok – deček  1. vprašanje: 

− »Mm, mislm da, mislm da jo 

mamo doma.« 

2. vprašanje: 

− »Sestri mi nista ušeč.« 

− »Mhm, Pepelka mi pa je ja.« 

3. vprašanje: 

− »Zato, ker nista bli prjazni.« 

→ Zakaj mu sestri nista 

všeč. 

 

Deveti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Mmm, ja.« 

2. vprašanje: 

− »Pepelka.« 

3. vprašanje: 

− »Ker je mela lepe čeveljce. 

Princ pa, ker ima rdečo 

obleko.« 

 

Deseti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Mhm, Pepelka mi je všeč.« 

3. vprašanje: 

− »Mačeha pa sestre mi niso, 

ker so grde pa zlobne.« 
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− »Ona je pa prijazna.« → 

Pepelka. 

Enajsti otrok - deček 1. vprašanje: 

− »Mal jo poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Pepelka.« 

3. vprašanje: 

− »Ne vem.« 

− Odgovor kdo mu je všeč je 

podal, a mi ni navedel razloga 

zakaj je temu tako. 

Dvanajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− Deček je pokimal. 

2. vprašanje: 

− »Ne, niso mi ble one ušeč. 

Drugi so mi pa usi.« 

3. vprašanje: 

− »Zato, ker so grdo oni 

ravnali.« 

− »Ker so prjazni.« 

 

Trinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Mmm … Mhm.« 

2. vprašanje: 

− »Vila.« → Deklici je bila 

všeč. 

− »Sestri.« → Deklici nista bili 

všeč. 

3. vprašanje: 

− »Ker je ji naredila lepo 

oblekico.« 

− »Ker je mogla ona kuhat pa 

pospravljat.« 

 

Štirinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Pepelka.« → Je bila deklici 

všeč. 

− »Tista čarovnica.« → Ji ni 

bila všeč. 

3. vprašanje: 

− »Zato, ker je lepa princeska 

pa ker ma lepo kiklco.« → 

Zakaj ji je Pepelka všeč. 

− »Zato, ker je zlobna pa ker 

je rekla tisto ogledalce 

ogledalce.« 

− Pravljico je zamešala s 

Sneguljčico in podala 

odgovor, da ji čarovnica ni 

všeč ter omenila ogledalo. 

Petnajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Jap!« 

2. vprašanje: 

− »Ja to že vem. Pepelka.« → 

Ji je všeč. 

− »Njene dve sestre.« → 

Deklici nista všeč. 

3. vprašanje: 

− »Aaaaam, ker je zelo lepa in 

je zelo delala.« → Pepelka. 
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− »Ker so zlobne.« → Sestri. 

 

Slika 13: Risba Pepelke 

  

Pepelka je pravljica, ki jo lahko zasledimo še danes in kljub temu da se mi zdi izredno 

priljubljena, je štirje otroci niso poznali. Kot sem predvidevala, je v pravljici najbolj priljubljena 

Pepelka. Pet otrok je dejalo, da je razlog njena lepota, navajali so tudi lase in oči (en odgovor), 

ker je opravljala vsa dela (trije odgovori), ker je prijazna (dva odgovora), ker ima lepe čevlje, 

en otrok pa odgovora ni utemeljil. Omenili so tudi vilo (eni deklici je bila všeč, ker je Pepelki 

naredila lepo obleko) ter princa (zaradi rdeče obleke). Mačeha ter njuni hčeri otrokom niso bile 

všeč. Trije otroci so dejali, da jim mačeha sploh ni všeč zaradi njene zlobe, nesramnosti, ker je 

grda ter zaradi ogledala. Nekoliko več negativnih odgovorov je bilo namenjenih hčeram (pet 

odgovorov). Ravno tako sta dobili naziv nesramnih, grdih, neprijaznih (po en odgovor) ter 

zlobnih (dva odgovora) deklet. 

Pepelka je v ATU indeksu označena s številko 510A. Mlado dekle – Pepelka – je  trpinčeno s 

strani mačehe in polsester. Sestri in mačeha so se odpravile na ples, Pepelki pa naložile 

nemogočo nalogo, ki ji jo, s pomočjo ptic, uspe opraviti. Nadnaravno bitje ji pričara lepo 

obleko, da slednja lahko odide na ples. Dve noči zapored pleše s princem, ki se vanjo zaljubi, 

tretjo noč pa izgubi čevelj. Princ išče tisto dekle, ki se ji bo čevelj popolnoma prilegal, da se bo 

z njo poročil. Polsestri si odrežeta koščke gležnjev, da bi jima bil čevelj prav. Princ najde 

Pepelko in takrat ugotovi, da se ji čevelj popolnoma prilega (Üther, 2011).  
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Mačeha ter polsestri gojijo do Pepelke sovraštvo, ki nastane predvsem zaradi tekmovalnosti 

med sestrami. Oče je večino pravljice odsoten in trpinčenja ne prepreči. Stekleni čevelj v 

pravljici naj bi vzbujal žensko lepoto, eleganco. Če gledamo moško perspektivo razumevanja, 

zgodba o Pepelki predstavlja žensko spolnost, natančneje simbol nedolžnosti (Haase, 2008, a).  

3.8. Rdeča kapica 
 

Rdeča kapica je še ena izmed pravljic, za katero menim, da bo otrokom vedno všeč. Avtorja 

pravljice sta brata Grimm. Natis je izšel leta 2011 pri Mladinski knjigi, ilustratorka pa je 

Marlenka Stupica. 

Otrokom bosta všeč Rdeča kapica in lovec, ker ju je z babico rešil. Zaradi ogromne želje, da 

poje babico in Rdečo kapico, jim volk po mojih predvidevanjih ne bo všeč. Menim, da bodo 

pravljico Rdeča kapica poznali vsi otroci. 

Slika 14: Slikanica Rdeča kapica 

 

Tabela 8: Odgovori za pravljico Rdeča kapica 

OTROK MNENJA IN STALIŠČA 

OTROK 

UGOTOVITVE 

Prvi otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Rdeča kapica, jaaa!« 

2. vprašanje: 

− »Volk mi ni všeč. Rdeča 

kapica mi pa je.« 

3. vprašanje: 

− »Zato, ker ju je pojedu z 

babico.« 

− »Poleg kapice mi je pa ušeč, 

da je prjazna.« 

 

− Pravljico je prepoznala po 

naslovnici. 
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Drugi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Rdeča kapica, mam dve 

knjigi pri babici od nje.« 

2. vprašanje: 

− »Ne volk mi ni ušeč. Rdeča 

kapica mi je.« 

3. vprašanje: 

− »On mi ni, kr je tak zlobn. 

Ona je pa prjazna.« 

− Deček je ob pogledu na 

naslovnico takoj vedel, za 

katero pravljico gre. 

Tretji otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Mmm, ja.« 

2. vprašanje: 

− »Ta volkec.« → Dečku je bil 

volk všeč. 

3. vprašanje: 

− »Zato kr, kr smo enkrat 

vouke gledali na televiziji.« 

 

Četrti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Rdeča kapica.« 

2. vprašanje: 

− »Potem ko jo požre, mi ni 

ušeč, na začetku mi pa je.« 

→ Pravljica na splošno. 

− »Volk mi ni ušeč, ker je 

pojedu Rdečo kapico pa 

babico, mi je pa ušeč mama 

pa, pa babica pa Rdeča 

kapica.« 

3. vprašanje: 

− »Zato k so prjazni, vouk je pa 

tam am, am, am grozn.« 

− Deklica je pravljico 

prepoznala po naslovnici. 

Peti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« → Zašepetala. 

2. vprašanje: 

− »Rdeča kapica pa mami pa 

babi, vouk mi pa ni ušeč kr je 

zloben.« 

3. vprašanje: 

− »Ona mi je pa ušeč, kr je 

prijazna in kr babici nos.« → 

Zakaj ji je všeč Rdeča 

kapica. 

 

Šesti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Ta, babica.« → Rdeča 

kapica in babica sta deklici 

všeč. 

3. vprašanje: 

− »Ker sta ful lepi.« 

− Deklici so bili vsi v pravljici 

všeč, še posebej babica in 

njena vnukinja. 

Sedmi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 
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− »Amm, ja.« → Volk mu je 

všeč. 

− »Ja, babica tudi.« → Sta mu 

všeč. 

3. vprašanje: 

− »Kr je tok lep.« → Volk. 

Osmi otrok – deček  1. vprašanje: 

− »To tut poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Mhm, vouk mi je ušeč, sam 

ni mi pa ušeč, kr je zloben.« 

− »One tut.« → Rdeča kapica 

in babica sta mu tudi všeč. 

3. vprašanje: 

− »Ker je prjazna. Tut babica.« 

→ Zakaj sta mu všeč babica 

in vnukinja. 

 

Deveti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Ja.« → Volk ji je všeč. 

− »Tudi.« → Rdeča kapica. 

3. vprašanje: 

− »Ker ma rdeč jezik.« → 

Zakaj ji je všeč volk. 

− »Ona je bla pa prijazna.« → 

Rdeča kapica. 

 

 

Deseti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Babica, mamica, Rdeča 

kapica.« → So deklici všeč. 

− »Volk.« → Ji ni všeč. 

3. vprašanje: 

− »Zato, ker jih je pojedu.« → 

Ji volk ni všeč. 

− »One so use prjazne.« → 

Zakaj so ji všeč. 

 

Enajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Voouk.« 

3. vprašanje: 

− »Zato ker je.« 

 

Dvanajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− Deček je pokimal – pravljico 

pozna. 

2. vprašanje: 

− »Tuki pa mi je ušeč njena 

mama.« 

− »Ne.« → Ali mu je volk 

všeč. 
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3. vprašanje: 

− »Mama mi je pa najlepša.« 

− »Zto k je hudobn.« → Zakaj 

mu volk ni všeč. 

Trinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Mmm, Rdeča kapica pa 

babi.« 

− »Volk!« → Ji ni všeč. 

3. vprašanje: 

− »Rdeča kapica, kr je bla tko 

pridna, babica pa prijazna.« 

− »Kr je hudobn.« → Volk. 

 

Štirinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Ja.« → Ali ji je volk všeč. 

− Na vprašanje, zakaj ji je volk 

všeč, je deklica odgovorila:  

− »Zato kr js mam tudi tak 

radio.« 

− Možno je, da je deklica 

pravljico poslušala po radiu. 

Petnajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Jap!« 

2. vprašanje: 

− »Rdeča kapica!« → Je 

deklici všeč. 

− »Vouk.« → Ji ni všeč. 

3. vprašanje: 

− »Ker je sama šla po gozdu in 

se ni bala vouka!« → Zakaj 

ji je deklica všeč. 

− »Ker je pojedu babico pa 

Rdečo kapico.« → Zakaj ji 

volk ni všeč. 

 

 

 

Slika 15: Risbica Rdeče kapice 
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Kot sem predvidevala, Rdečo kapico poznajo vsi otroci. Kar deset otrok je odgovorilo, da jim 

je v pravljici všeč prav ona, in sicer zaradi svoje prijaznosti – kar je pravzaprav bolj njena 

naivnost – (sedem odgovorov), ker je šla sama po gozdu in se ni bala volka, ker je bila pridna, 

lepa, zaradi njene kapice in zaradi košare, ki jo je nesla babici. Takoj za njo je babica (sedem 

odgovorov) in na koncu mama (štirje odgovori). Tudi babica je bila otrokom všeč zaradi 

prijaznosti (štirje odgovori) in lepote (en odgovor). Prijazni (dva odgovora) in lepi (en odgovor) 

pa jim nista bili le Kapica in babica, temveč tudi mama. Presenetilo me je, da otroci niso 

omenjali lovca. Poleg zgoraj omenjenih ženskih likov je bil petim otrokom všeč tudi volk. Dva 

otroka obrazložitve nista imela, dva sta se odločila na podlagi njegovega videza (ker ima rdeč 

jezik in ker je lep), enemu pa je bil všeč, ker je na televiziji gledal volkove. Menim, da bi 

otrokom lahko bil všeč zaradi moči, ki jo kaže v pravljici. Odgovori otrok, zakaj jim volk v 

pravljici ni bil všeč, so si bili zelo podobni: ker ju je požrl (štirje odgovori), ker je zloben (dva 

odgovora) ter grozen in hudoben (po en odgovor). Naj omenim, da so trije otroci že ob pogledu 

na naslovnico vedeli, za katero pravljico gre. Ko sem jih vprašala, kako to vedo, so dejali, da 

so jo prepoznali po kapici na glavi. 

ATU indeks Rdeče kapice je 333, pojavlja pa se v kombinaciji z motivom 123 (Üther, 2011). 

Volk se v pravljici pojavlja v vlogi zlobneža, kar so v odgovorih navajali tudi otroci. Thompson 

je ločil dva segmenta pravljice, in sicer volkova  pojedina, kjer je ključnega pomena to, da se 

zamaskira v babico ter zavede in požre Rdečo kapico, ter reševanje, kjer volku razparajo trebuh 

in ga po tem, ko babica in Rdeča kapica živi izstopita, napolnijo s kamenjem (Dundes, 1989). 

Kljub opozorilu, ki ji ga nameni mama, se Rdeča kapica v gozdu pogovarja z volkom, za kar je 

kasneje tudi kaznovana. Naj omenim, da dejanje, ko volk požre Rdečo kapico, pravzaprav 

predstavlja spolno dejanje (Dundes, 1989). Skozi celotno pravljico lahko zasledimo rdečo 

barvo. »Rdeča barva simbolizira burna čustva, predvsem seksualna.« (Bettleheim, 2002, str. 

243) 
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3.9. Sneguljčica 
 

Avtorja zgodbe o Sneguljčici sta brata Jacob in Wilhelm Grimm. Gre za še eno izmed pravljic, 

ki se je ohranila in je priljubljena še danes. Spodnjo izdajo Sneguljčice je ilustrirala Marlenka 

Stupica. Izšla je pod okriljem Mladinske knjige.  

Ker je Sneguljčica lepo, prijazno dekle, ki je mačeha nima rada ravno zaradi njene lepote, 

menim, da bo otrokom prva zelo všeč, medtem ko bo odgovor na vprašanje, kdo jim v pravljici 

ni všeč, mačeha. 

Slika 16: Slikanica Sneguljčica 

 

Tabela 9: Odgovori za pravljico Sneguljčica 

OTROK MNENJA IN STALIŠČA 

OTROK 

UGOTOVITVE 

Prvi otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Jaa, tut Sneguljčico 

poznam!« 

2. vprašanje: 

− »U Sneguljčici mi je pa ušeč 

Sneguljčica! Pa palčki tut!« 

3. vprašanje: 

− »Zato kr, mi je ušeč k, k je, k 

ma tko lepo značko tuki pa je 

prijazna.« 

 

Drugi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Sneguljčica.« 

3. vprašanje: 
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− » Ker je tok lepa.« 

Tretji otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ja, ena reklama je, ko dam 

Pujso pepo, ena Sneguljčica 

se pokaže tam.« 

2. vprašanje: 

− »Palčki.« → So mu najbolj 

všeč. 

3. vprašanje: 

− »Zato kr so mejhni pa majo 

brade. Men so brade ušeč.« 

 

Četrti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Aja, Sneguljčica ja.« 

 

2. vprašanje: 

− »Sneguljčica.«  

− »Una ta zlobna kraljica.« → 

Ni ji bila simpatična. 

3. vprašanje: 

− »Zato, kr, kr sta se poročila 

na koncu.« → Razlog, zakaj 

ji je Sneguljčica všeč. 

− »Zato kr je bla zlobna.« → 

Kraljična. 

 

Peti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Mhm.« 

2. vprašanje: 

− »Ušeč mi je, da, pač to da, 

ona je pač lepa in to mi je 

ušeč, pa ušeč mi je da so jo 

palčki sprejel v hišo.« 

3. vprašanje: 

− »Tista kraljična mi ni ušeč kr 

je nesramna do nje.« 

 

Šesti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− Pokimala, da pravljico 

pozna. 

2. Vprašanje: 

− »Sneguljčica.« → Ji je všeč. 

3. Vprašanje: 

− »Ker ma lepe uhančke, ker je 

lepa.« 

− V pravljici so ji vsi všeč. 

Sedmi otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Sm vedu da je 

Sneguljčica.« 

2. vprašanje: 

− »Aam, Sneguljčica mi je 

ušeč.« 

− »Ne, ona mi ni k je zlobna.« 

→ Mačeha. 

3. vprašanje: 

− »Lepa je.« → Sneguljčica. 
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Osmi otrok – deček  1. vprašanje: 

− »Ja, poznam.« 

2. vprašanje: 

− »Ogledalo mi je ušeč.« 

3. vprašanje: 

–     »K reče mačeha ogledalce 

       ogledalce na steni povej.« 

–     »Pa palčki k so prjazni.« 

 

Deveti otrok – deklica − Ni odgovorov. 

 

− Pravljice Sneguljčica ni 

poznala. 

Deseti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Mhm.« 

2. vprašanje: 

− »Ej, to je enkrat Natalija 

nastopala! Ona mi je najbolj 

všeč! Natalija pa palčki pa 

princ.« → So ji všeč. 

3. vprašanje: 

− »Ker je zlobna.« → Razlog, 

zakaj ne mara mačehe. 

 

Enajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Od palčkov mi je tardeč.« 

− Pravljice se ni dobro spomnil, 

zakaj mu je palček všeč, ni 

povedal. 

Dvanajsti otrok – deček 1. vprašanje: 

− Pokimal. 

2. vprašanje: 

− »Sneguljčica mi je všeč.« 

− Odkimal, da mu mačeha ni 

všeč. 

3. vprašanje: 

− »Ker ma tok lepe laske pa ker 

je prijazna tok.« → 

Sneguljčica. 

− »Zato ker je ona zlobna.« → 

Mačeha. 

 

Trinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Mmm, ja.« 

2. vprašanje: 

− »Palčki so mi najbol všeč. Pa 

Sneguljčica.« 

3. vprašanje: 

− »K so delal pa k, k, am, k so 

čuval princeso.« → Palčki. 

− »K je čuvala dom.« → 

Sneguljčica. 

 

Štirinajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Ja.« 

2. vprašanje: 

− »Natalija mi je všeč.«  

− »Ni mi všeč čarovnica k je 

bla tmle.« 

3. vprašanje: 

− Zgodbo o Sneguljčici je 

poznala, a le preko predstave, 

kar je bila po mojem mnenju 

ovira (ker je nastopala njihova 

vzgojiteljica), saj je deklica 

pravljico povezovala z 

vzgojiteljico. 
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− »Zato kr je mela eno kapo 

uno.« 

Petnajsti otrok – deklica 1. vprašanje: 

− »Jap!« 

2. vprašanje: 

− »Ta punca, Sneguljčica.« 

− »Ne! Njena mamica mi ni 

ušeč! Palčki tudi ne ker 

imajo dolgi nos.« 

3. vprašanje: 

− »Ja keer, mi je ušeč, da je 

prijazna!« → Sneguljčica. 

− »Ker je hudobna!« → Zakaj 

ji mačeha ni všeč. 

 

 

Slika 17: Risbica palčka 

 

Presenetilo me je, da pravljice nista poznala le dva otroka. Kot sem tudi predvidevala, je najbolj 

priljubljen lik v pravljici Sneguljčica (devet odgovorov). Na otroke je naredila vtis s svojo 

lepoto (štirje odgovori), kar je bilo v pravljici tudi poudarjeno, s svojo prijaznostjo (trije 

odgovori), ker je čuvala dom, se poročila s princem in ima tako lepo značko (po en odgovor). 

Lik, ki otrokom v slikanici ni bil všeč, je bila mačeha. Sedem otrok je namreč odgovorilo na 

vprašanje, ali jim je mačeha všeč, z ne, kot razlog pa so navedli, da je zlobna (štirje odgovori) 

ter nesramna (en odgovor). Poleg njiju pa velja omeniti tudi palčke. Palčki so bili všeč petim 

otrokom (ker so majhni in imajo brade, so delavni, so pazili na Sneguljčico), medtem ko je ena 

odgovorila, da ji niso všeč, ker imajo dolge nosove. En otrok je omenil tudi ogledalo, všeč pa 

mu je bilo zaradi moči, ki jo je posedovalo. 
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Motiv Sneguljčice je v ATU indeksu označen s 709 (Üther, 2011). Na začetku pravljice se 

Sneguljčičina mama zbode v prst, od koder ji pritečejo tri kaplje krvi in kanejo na sneg.  

»S tem je nakazano, katere probleme zgodba poskuša reševati: spolna nedolžnost, 

belina, je postavljena nasproti seksualni želji, ki jo simbolizira rdeča kri.« (Bettleheim, 

2002, str. 282) 

Palčki se v pravljici pojavijo kot pomagači. So delavni in spretni in kljub temu da so bili 

navdušeni nad njeno lepoto in zgodbo, je morala uslugo, da je ostala v njihovi hiši, povrniti z 

delom (pospravljati, čistiti, kuhati). »Mirno predadolescenčno obdobje, ki ga Sneguljčica 

preživi s palčki, preden jo spet vznemiri kraljica, ji da moč za prehod v adolescenco.« 

(Bettelheim, 2002, str. 292)  

Pri kraljici zasledimo narcizem. Opazimo ga lahko šele, ko jo Sneguljčica s svojim 

dozorevanjem prične ogrožati – to namreč pomeni, da bo sama pričela s procesom staranja. 

Proti koncu pravljice kraljica, preoblečena v branjevko, Sneguljčici prinese jabolko. To 

simbolizira prekinitev njene »nedolžnosti.« Sneguljčica je zaspala in se prebudila nekoliko let 

kasneje, kar simbolizira, da je pripravljena na zakon (Bettleheim, 2002). 

4. Povzetek empiričnega dela 
 

Pred pogovorom z otroki me je skrbelo, da ne bom dobila dobrega vpogleda v mišljenje otrok 

o literarnih osebah. Pričakovala sem, da bodo odgovarjali večinoma o videzu, ne pa tudi o 

lastnostih. Ugotovila sem, da jih pritegnejo junaki, ki so v njihovih očeh, ob nepoznavanju 

globljega pomena pravljic, dobrosrčni, prijazni (na primer Rdeča kapica, ki je pravzaprav 

naivna in ne posluša matere, ki jo opozori na pogovarjanje z neznanci). Liki, ki so prikaz 

negativnega, zlobe, groze, nesramnosti (na primer čarovnica pri Janku in Metki), otrokom niso 

všeč. Pomembno je, da otroci pri tej starosti ločijo razliko med dobrim in zlom. Pri raziskavi 

sem ugotovila, da jih otroci ločujejo ravno na podlagi teh lastnosti. Bolj ko je junak dober, bolj 

mu je všeč in obratno, bolj ko je junak zloben, nesramen in več ko naredi slabih stvari, manj je 

priljubljen. 
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ZAKLJUČEK 
 

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je teoretični in v njem sem predstavila 

področje, ki sem ga raziskovala. Ker je pomembno, da vemo, zakaj nekaj v vrtcu sploh 

uporabljamo, v tem primeru pravljice, sem najprej predstavila pomen pravljic za otroka. Sledi 

definicija in klasifikacija pravljic (po ATU sistemu). Zavedati se moramo pomena branja in 

pripovedovanja v vrtcu, zato sem se seveda dotaknila tudi tega. Da bi izbrali primerno in 

kvalitetno knjigo za otroka, moramo upoštevati kriterije. Prepričana sem, da veliko vzgojiteljev 

upošteva osnovne kriterije, ki so dolžina, starost ter zahtevnost pravljice. Zato sem se odločila, 

da v diplomsko delo vključim tudi kriterije primernosti pravljic za predšolskega otroka. 

V diplomskem delu sem želela raziskati, kateri literarni junaki so predšolskim otrokom 

priljubljeni in zakaj. Zanimalo me je namreč, kaj je tisto, kar jih pri junaku pritegne. S pomočjo 

vprašanj, ki sem si jih pripravila vnaprej, in slikanic, ki sem jih nesla s seboj, sem se z otroki 

pogovarjala v vrtčevski knjižnici.  

Pred pisanjem diplomskega dela sem bila prepričana, da mi bodo otroci odgovarjali na 

vprašanja na podlagi vizualnih lastnosti junakov. Zanimivo se mi je zdelo, da mi pravzaprav 

odgovore, ki so vezani na primer na lepoto princes, dajejo le tam, kjer je to že samo po sebi v 

ospredju (na primer pri Sneguljčici). Prevladovale so njihova prijaznost, pogum in, kot že 

omenjeno, pri nekaterih lepota. Pri tistih literarnih osebah, ki jim niso bili preveč všeč, so bili 

v ospredju zloba, nesramnost, zavračanje. Presenetilo me je, da otroci nekaterih pravljic niso 

prepoznali že po naslovnici, čeprav sem jih namenoma izbrala iz vrtčevske knjižnice. S 

pomočjo risbic, ki so jih narisali nekateri otroci, sem ugotovila, da se niso omejevali z 

ilustracijami v pravljicah, temveč so literarne osebe narisali tako, kot so si jih predstavljali sami.  

Pred šolanjem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani so se mi zdele skoraj vse pravljice simpatične 

in primerne za otroke, a sem s pomočjo študija ugotovila, da je potrebno pravljice izbirati bolj 

previdno, saj vsebujejo motive, ki za otroke niso primerni, le da so ponekod bolj, ponekod manj 

poudarjeni. Zdi se mi, da sem zastavljen cilj realizirala in dobila vpogled v razmišljanje otrok, 

kar mi bo pri nadaljnjem delu pripomoglo pri izbiri pravljic za delo v skupini. 
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