
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULETA 

 

 

 

 

LUCIJA SOTOŠEK 

 

VPLIV PRAVLJIC NA ČUSTVENO-

SOCIALNI RAZVOJ PREDŠOLSKIH OTROK 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2022 



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

LUCIJA SOTOŠEK 

 

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Petek 

 

VPLIV PRAVLJIC NA ČUSTVENO-SOCIALNI RAZVOJ 

PREDŠOLSKIH OTROK 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

Ljubljana, 2022 



 

 

POVZETEK 

V diplomskem delu sem preučila, kako liki iz pravljic vplivajo na otroke in česa jih pravljica uči. 

V teoretičnem delu sem opredelila pravljice in preučila, kakšno mesto ima pravljica v otrokovem 

življenju. Nato je prikazano, kako izbrati primerno pravljico za predšolskega otroka, kako in kdaj 

jo brati, zakaj naj otroci berejo pravljice in ali so klasične pravljice za predšolske otroke strašljive. 

Ugotovila sem, da se otroci skupaj s pravljicami učijo o življenju, stvareh, ki jih smejo početi, in 

tem, česa ne smejo, naučijo se obnašati v določenih situacijah s prijatelji, sorodniki, s starejšimi. 

Otroci se s pravljicami poistovetijo z liki iz pravljic, naredijo vse, kar počnejo njihovi junaki. Vsi, 

ki otrokom berejo pravljice, vedo, da jih močno čustveno doživljajo.  

V drugem, empiričnem delu, je predstavljena vloga pravljice v vrtcih, kdaj jo beremo, zakaj in 

kako vpliva na otroke. Ugotavljala sem, katere pravljice so primerne za predšolske otroke in katere 

ne. S pomočjo raziskave, opravljene med vzgojitelji, sem ugotovila, kako pravljice vplivajo na 

predšolske otroke, ali se otroci poistovetijo s pravljičnimi liki, ali vzgojitelji mislijo, da so sami 

dovolj izobraženi za razlago pravljic. Vzorec raziskave sestavljajo vzgojitelji/ce in pomočniki 

vzgojiteljev, vzorec obsega 80 anketiranih iz več kot 60 različnih vrtcev v Republiki Sloveniji. S 

pomočjo opravljene raziskave sem dobila odgovor na vprašanje, kakšno je mesto in vloga pravljice 

pri otrokovem čustvenem in socialnem razvoju v predšolskem obdobju. Raziskava je pokazala, da 

vsi vzgojitelji ne mislijo, da so vse pravljice primerne za predšolske otroke, menijo tudi, da so 

dovolj izobraženi za razlago pravljic otrokom. Večina jih je mnenja, da se vsi otroci poistovetijo s 

pravljičnimi liki in da so pravljice poučne za predšolske otroke. 

KLJUČNE BESEDE: pravljica, predšolski otroci, socialni in čustveni razvoj 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

In the thesis, I tried to show how fairy tale characters affect children and what the fairy tale actually 

teaches them. In the theoretical part, I defined fairy tales and examined the place of fairy tales in 

a child's life. It then shows how to choose a suitable fairy tale for a preschool child, how and when 

to read it, why children should read fairy tales, and whether classic fairy tales for preschool 

children are scary. Along with fairy tales, children learn about life, the things they are allowed to 

do, and what they are not allowed to do, they learn to behave in certain situations with friends, 

relatives, with the elderly. Together with the fairy tales, the children identify with the characters 

from the fairy tales, they do everything their heroes do. Everyone who reads fairy tales to children 

knows that they experience them strongly emotionally. 

Second, the empirical part, presents the role of the fairy tale in kindergartens, when we read it, 

why and how it affects children. I figured out which fairy tales are appropriate for preschool 

children and which are not. With the help of research conducted among educators, we found out 

how fairy tales affect preschool children, whether children identify with fairy tale characters, or 

whether educators think they themselves are educated enough to interpret fairy tales. The research 

sample consists of educators and assistant educators, the sample consists of 80 respondents from 

over 60 different kindergartens in the Republic of Slovenia. With the help of the research, I got an 

answer to the question of what is the place and role of a fairy tale in a child's emotional and social 

development in the preschool period. Research showed that not all of the preschool teachers thinks 

that all fairy tales are good for kids and they also think they are educated enough to explain fairy 

tales to children. Most of preschool teachers believe that all children identify with fairy tales and 

that fairy tales are very instructive for preschool children. 

 

KEY WORDS: fairy tale, preschool children, social and emotional development 
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1 UVOD 

Glavna naloga vzgojiteljev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je po mnenju B. Gregorčič (2012) 

skrb za osebnostni in socialno-čustveni razvoj otrok. Podobno poudarja tudi Kroflič (2021), ki 

pravi, da je vzgoja otrok in mladih ter spodbujanje njihovega socialnega in čustvenega razvoja ena 

glavnih nalog socialno-pedagoške stroke. Za spodbujanje tega obstaja vrsta različnih metod in 

tehnik, ki jih lahko strokovnjaki uporabljajo pri svojem delu z otroki in mladostniki. Pri tem si 

strokovnjaki na tem področju (vzgojitelji in drugi delavci, ki sodelujejo v vzgoji otrok) lahko 

pomagajo tudi s pravljico. Pravljica se s svojo obliko dotika veliko področij otrokovega razvoja.  

Favat uporablja Piagetove razvojne stopnje pri interpretaciji in razlaganju koristi pravljic otrokom. 

Njegova raziskava kaže, da pravljica ustreza načinom, kako si otrok po Piagetovih sklepih 

predstavlja svet. Pravljice zmanjšujejo napetost, ki jo povzroča socializacija otrok, in jim 

pomagajo ustvariti namišljen, egocentričen svet, organiziran po njihovih željah. Pravljice odraslim 

služijo kot pedagoško orodje za spoznavanje izzivov in procesov, skozi katere prehaja otrokov um 

med razvojem, medtem ko o odraslem in njegovih duševnih lastnostih govorijo malo ali nič 

(Popović 2013). 

V naslednjem, nekoliko daljšem in razdeljenem poglavju bom na začetku poskušala čim bolje 

predstaviti, kaj otroška književnost sploh je, kaj vključuje, dotaknila se bom razlik med 

raziskovanjem otroške (mladinske) književnosti in književnosti za odrasle. Poglavje se bo 

nadaljevalo z definicijami pravljic različnih avtorjev, naredila bom tudi zgodovinski pregled 

pravljic in poskušala raziskati povezavo pravljice z drugimi področji. 
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2 OTROŠKA IN MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

V delu M. M. Blažić (2011) je mladinska književnost opisana kot nadpomenka za dve področji. 

Prvo področje navaja ustvarjanja za otroke (od rojstva do približno 12. leta) in mladostnike (od 12. 

do 18. leta), drugo pa je področje za književnost, ki je sčasoma postala primerna za mlade bralce, 

čeprav je bila prvotno napisana za odrasle in ima status klasike. Pri definiciji je treba upoštevati 

tudi to, da so letnice predvsem informativne. 

 

Prva definicija predmeta je s stališča literarne vede (2011: 7): »Mladinska književnost je 

književnost, ki ima za predmet preučevanja mladinsko književnost oz. književnost za mlade 

naslovnike od rojstva do 18. leta. Druga definicija predmeta je s stališča namena in naslovnika: 

mladinska književnost je področje literarne vede, ki ima za predmet preučevanja mladinsko 

književnost oz. književnost za mlade naslovnike do 18. leta.« 

Širše pojmovanje področja mladinske književnosti pa je M. M. Blažić (2011) razdelila na 

književna (literarna, leposlovna), polknjiževna (literarizirana besedila) in neknjiževna (stvarna ali 

poučna) besedila. 

Po mnenju M. M. Blažić (2011) je bistvena razlika med raziskovanjem mladinske književnosti in 

književnosti za odrasle ta, da je bila slednja raziskovana v odnosu do filozofije, sociologije, 

psihologije ipd. Mladinska književnost je bila od svojega začetka sredi 19. st. ne le v Sloveniji, 

ampak tudi po svetu vedno povezana z versko vzgojo in vzgojno funkcijo. Začetke mladinske 

književnost lahko najdemo že v 17. stoletju, ko so ljudje začeli dojemati otroštvo kot posebno 

obdobje posameznika v življenju. 
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2.1 Pravljica 

Za Maxa Luthija (2005: 98)  je pravljica »vsevključujoča pustolovka zgodba povedana v 

prefinjenem, sublimiranem slogu. Z neverjetno lahkoto izolira in združuje svoje figure. Ostrost 

njenih linij, čistost forme in barv se ujema z značilnostjo, da zavrača interpretacijo delujočih 

povezav znotraj sebe. Njeni bistveni sestavini sta čistost in skrivnost«.  

 

Jolles (2000) je za razliko od ostalih avtorjev v ustni strokovni literaturi izraz pravljica opisal kot 

»čudežno zgodbo«. Isti izraz je prisoten tudi v drugih slovanskih jezikih. V ruščini se uporablja 

kot staro tradicionalno ime, skupaj z nekaterimi zgodbami o živalih (Pravljica o zobasti ščuki, 

Pravljica o tetrebih). V slovenščini je to ime za mitsko in svetovljansko tradicijo.  
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2.1.1 Zgodovinski pregled 

Z. Zalokar Divjak (2002) opisuje, da so se pravljice najprej širile z ustnim izročilom, prav zaradi 

tega pa so se ves čas spreminjale, saj je vsak pisec lahko dodal nekaj svojega. Čez čas so se pojavili 

ljudje, ki so te pravljice kritizirali, saj so želeli pokazati, da gre v pravljicah v bistvu za neke 

cenzurirane različice ustnih pripovedi, odvisne od zapisovalcev. 

Čeprav so verjetno takšne kritike tudi marsikdaj upravičene, s tem pravljice prav nič ne izgubijo 

pri svojem celostnem sporočilu in vrednosti. 

2.1.2 Iz ustnega v pisni medij 

M. Hameršak (2011) ugotavlja, da pravljice skupaj s številnimi drugimi ustnimi literarnimi zvrstmi 

niso bile namenjene izključno otrokom in niso spadale v otroško literaturo. Med širšimi 

družbenimi sloji, zlasti na podeželju, so v 19. stoletju pravljice pripovedovali otrokom in starejšim. 

Na ravni otroške recepcije te zvrsti je veljalo, da jih otroci doživljajo in sprejemajo enako kot 

odrasli. Takrat je veljalo splošno mnenje, da gre za nezavezujoče, izmišljene pripovedi. Pred 

koncem 19. stoletja so otrokom meščanskega in plemiškega izvora pripovedovali ustne pripovedi, 

za njih pa je bil izbran repertoar otroških zgodb. Tem otrokom so zgodbe pripovedovali vzgojitelji, 

ženske, ki so skrbele in vzgajale predšolske otroke. Po drugi strani pa so otroci kmečkega izvora 

v družbi odraslih poslušali pravljice, zgodbe in legende. Pravljice so na področje slovenske otroške 

književnosti vstopale pozno in počasi. 

2.1.3 Morfologija pravljice 

Propp (2013) v svoji predstavitvi podaja strukturalistično analizo s smernicami za sistematičen 

zgodovinski opis žanra pravljice. Proppova analiza se nanaša samo na ljudske pravljice, iz katerih 

so izvlečeni sestavni deli in po katerih se pravljice primerjajo. Rezultat te primerjave je morfologija 

pravljice, torej opis pravljice glede na njene sestavne dele in odnos delov med seboj in s celoto. 

Propp uvaja funkcije kot osnovno enoto preučevanja pravljic. Njegova analiza temelji na funkcijah 

ali dejanjih likov, za katere meni, da so osnovni del pravljice. Funkcije pomenijo delovanje lika, 

ki je določeno s pomenom, ki ga ima med potekom. Identiteta vrstnega reda funkcij, ugotavlja 

Propp, je zakon, ki velja izključno za ljudske pravljice in ni značilnost pravljice kot literarne zvrsti, 

torej ne velja za umetniške pravljice. Prav tako vsaka pravljica nima vseh funkcij, vendar to ne 



 

5 
 

spremeni ureditve drugih funkcij v pravljici. Pravljice z enakimi funkcijami, ki sestavljajo 

strukturo, lahko štejemo za pravljice iste vrste, zato je mogoče sestaviti register vrst, ki je zgrajen 

na podlagi natančno določenih strukturnih značilnosti.  

M. Ž. Popović (2013) ugotavlja, da ključne značilnosti pravljice Propp ne vidi v njenem čudežu, 

temveč v sestavi. Te kompozicijske, strukturne in skladenjske značilnosti pravljice tvorijo njeno 

edinstveno poetiko, Propp pa svojo definicijo pravljice opira na kompozicijo. Pri raziskovanju 

sestave pravljice je opozoril na enako zgradbo pravljic in pripadnost isti vrsti, ne glede na številne 

zaplete, v katerih se oblikujejo. Sklenil je, da segajo od začetne odsotnosti do srečnega konca. 

Pomembnost Proppove študije je v njegovi definiciji pravljice kot celote, sestavljene iz dveh vrst 

elementov: spremenljivega (lastnosti junakov, načini izpolnjevanja funkcij, povezovalni elementi) 

in nespremenljive (funkcije). Njegov pristop k pravljicam je kasneje mnogim služil za preučevanje 

umetnostnih in ljudskih pravljic. 

2.1.4 Pravljica kot del otroške književnosti 

M. Hameršak (2011: 72–73) navaja, da je »otroška književnost del nacionalne književnosti, ki ima 

svoje norme, teme in bralce. Pravljice so bodisi zavestno namenjene otrokom ali pa jih avtorji niso 

namenili otrokom, vendar so sčasoma, ko so izgubili številne lastnosti, ki jih vežejo na njihovo 

starost, postale primerne za otroštvo.« Vsa dela iz otroške literature prvotno niso bila namenjena 

otrokom. Charles Perrault je na primer s svojimi pravljicami nasprotoval klasicistični temi, brata 

Grimm sta pravljico videla kot izraz duše ljudi, Andersen pa je s svojimi zgodbami izrazil občutke, 

ki jih je nosil v sebi. Začetki otroške književnosti segajo v konec 18. ali v sredino 19. stoletja. 

Objava knjig, namenjenih izključno otrokom kot prejemnikom, je razmeroma nov pojav. Marijana 

Hameršak (2011) ugotavlja, da je povsem razumljivo, da z začetki otroške literature otroško branje 

in knjige, ki niso namenjene otrokom, niso izumrle, ker je bila takrat razpoložljivost knjig na voljo 

le otrokom iz premožnejših družin.  
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2.1.5 Razvoj pravljic na Slovenskem 

V delu A. Goljevšček (1991) sem zasledila, da prvi sledovi Slovenske ljudske prozne ustvarjalnosti 

izvirajo iz 9. stoletja, vendar je teh malo in so bolj skromni. Zvrsti ljudske proze je pri nas prvi 

opredelil Primož Trubar s perpuvidami, z istorijami, zgodenami, eksemplani, s perlihami in z 

basnimi. Veliko pripovednega blaga smo dobili tudi od J. V. Valvasorja iz njegove nemško pisane 

Slave vojvodine Kranjske. Naslednji premik na področju ljudske proze je sprožila šele romantika. 

Najprej je prevladovalo ljudsko pesništvo, ki so ga zbirali predvsem Vraz, Korytko in Ravnikar, a 

je gradivo večinoma ostalo neobjavljeno. Sprememba se je zgodila šele nekje proti sredini 19. 

stoletja, ko so v svet ljudske proze prišli mlajši izbranci: M. Majar-Ziljski, Vajljavec, Trdina.  

 

Tudi Z. Zalokar Divjak (2002) v svojem delu omenja Ravnikarja, ki naj bi si pridobil čast prvega 

slovenskega zbiralca pravljic in pripovedk. Leta 1843 je v zagrebški Danici objavil zgodbo o 

spokorjenem grešniku Bajzisu iz okolice Ribnice na Kranjskem. Omeniti velja tudi Matijo 

Valjavca, ki si lasti sloves prvega znanstvenega slovstvenega folklorista.  

A. Goljevšček (1991) ugotavlja, da smo na Slovenskem imeli precej potencialno dobrih piscev 

pravljic, vendar so se skozi čas skoraj vsi odločili za druge smeri. Omenja Ivana Grafenauerja, 

velikega raziskovalca otroške folklore, ki ga je nato bolj pritegnilo ljudsko pesništvo. Do konca je 

podrobneje raziskal samo sklop pripovedk o kralju Matjažu, zgodbo o zmaju iz petelinjega jajca 

ter šišensko in mengeško bajko stvarjenju sveta in prvega človeka. Podobno se je osredotočil tudi 

etnolog Milko Matičetov, ki je kasneje postal prvi zastopnik biologije pravljic pri nas. 

A. Goljvšek (1991) torej v svojem delu trdi, da je delavcev, ki bi jih pri nas zanimalo področje 

pravljic malo in rezultati so temu primerno skromni. Meni, da doslej še nismo uredili in natisnili 

vsega gradiva, ki ga imamo in, da naših pravljic do danes še nismo katalogizirali. 
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2.2 Pravljica in otrok 

Kot eden večjih poznavalcev pravljic je Luthi (2005) mnenja, da na začetku pisanja in objavljanja  

pravljic noben avtor ni posebej namenil otrokom. Toda njihova preprosta poetična slikovitost, čar 

humorja, izjemne osebnosti, predmeti, čudežnost dogodkov, zanimiva interpretacija osnovnih 

življenjskih izkušenj, bogastvo simbolike in osredotočenost na velike moralne ideje so jih naredile 

privlačne za otroke. Danes si težko predstavljamo, da otrokom ne bi brali Andersenovih ali 

Grimmovih pravljic, ker so vstopile v otroški vsakdan in pustijo velik pečat v otroški domišljiji. 

Ali je za otroka škodljivo, če pravljice opisujejo zmaje, ki požirajo ljudi, otroke in živali, kako 

otroci zapirajo starke v gorečo peč in volkom režejo trebuh, jih napolnijo s kamni in vržejo v 

vodnjak in podobno. Ali naj otroku beremo le realistične zgodbe o fantih, deklicah in živalih, ki 

zaidejo v različne nezgode in nesreče in se na srečo rešijo iz njih? Posredovati otrokom prepričanje, 

da je svet dober in poln smisla ter da se je za življenje vredno potruditi in da ima življenje vsakega 

otroka smisel, je eden največjih pedagoških ciljev in izzivov. Zagotavljanje močne izkušnje 

otrokovi duši, ki jo vsak dan preplavljajo močni čutni in čustveni vtisi vseh vrst, ni lahka naloga. 

Otrok si zapomni dogodke, dejanja ljudi, vzdušje in vsebina tega spomina bo določila njegov 

odnos do sebe in drugih. Pravljice so tiste, ki nam dajejo priložnost, da dosežemo ta cilj. Danes 

imamo starše, ki otrokom ne bodo brali pravljic samo zato, ker mislijo, da niso resnične in bodo 

škodovale otrokovi domišljiji, vendar ne vedo, da je to tisto, kar otroci potrebujejo. Starši morajo 

otrokom pokazati, da v svetu, v katerem živimo, obstajata dobro in zlo, najboljši način za prikaz 

boja med dobrim in zlom pa so pravljice. Otroci morajo vedeti, da lahko tudi največji strah, ki ga 

kadar koli občutijo, dobrota premaga in uniči. 

Kordigel Aberšek (2008) poudarja, da otrok potrebuje pravljice kot razlog za povezavo s starši. V 

trenutku, ko starš položi otroka v naročje, ko ga objame, takrat se otrok počuti varnega in ve, da 

ga nobeno zlo ne more doseči. Najpomembneje je, da spremljamo otrokove občutke in da odrasli 

ne razmišljajo o tem, kaj je dobro za otroka in kaj ne. Otrokovo mnenje moramo spoštovati, zlasti 

pri izbiri pravljic. Otrok najbolje ve, kaj želi poslušati v katerem trenutku in s katerim likom iz 

pravljice se želi povezati. 

Od otroštva so pravljice za vsakega od nas nekaj pozitivnega, pomirjujočega, nekaj, kar smo imeli 

radi. In potem smo odraščali in zelo hitro pozabili na vse, kar nas je veselilo v otroštvu, tudi na 

pravljice. Pravljice se nam ne zdijo več tako lepe, včasih se nam zdijo strašljive, celo morbidne. 
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Generacije otrok v prejšnjih desetletjih in celo stoletjih so bile navdušene nad zgodbami 

Zlatolaske, Trnuljčice, Janka in Metke, vendar te tradicionalne pravljice se danes ne zdijo več tako 

priljubljene, ker se današnjim staršem zdijo strašljive za majhne otroke. Samo pomislimo na Rdečo 

Kapico, v kateri volk poje svojo babico, in druge pravljice, v katerih se pojavijo motivi zapuščanja 

(Janko in Metka), žalosti, ubijanja. Ko odrastemo, se v življenju zavedamo, da smo s 

pomanjkanjem domišljije in z veliko skrbmi prenehali verjeti v »In tako so živeli srečno do konca 

svojih dni.« Pozabili smo, kako je biti otrok, kako je biti brezskrben. Ko imamo svoje otroke ali 

se znajdemo v situaciji, ko se moramo umiriti in uspavati otroka, se zavedamo, koliko otrok bi bilo 

prikrajšanih za čudovito otroštvo, če pravljic ne bi bilo. Mnogi starši menijo, da pravljice niso 

dobre za njihove otroke, ker ne dajejo resničnih slik življenja. Če otrok odrašča brezskrbno in 

varno v svetu domišljije in otroštva, se bo njegovo pojmovanje pravljice vedno razlikovalo od 

našega. Za otroka se pravljica zgodi prav v tem trenutku in ne bo vprašal, kdaj se je zgodilo ali 

zakaj. Starši se bojijo, da bi otroci lahko začeli verjeti v uroke, če se nenehno soočajo s pravljicami, 

vendar se ne zavedajo, da vsak otrok verjame v uroke, ne glede na to, kakšni so. Otrok seveda 

razlikuje svet pravljice od resničnega v tem smislu, da ve, da tega, kar je prikazano v pravljici, ni 

zraven nas, da morda ni prav nikjer pravljic, čarovnic in živali. Otrok pa tudi ve, čuti, da svet 

pravljic ni namišljeni dvojnik resničnega sveta, ampak le drugače oblikovan resnični svet, svet, v 

katerem je osebne težave mogoče zlahka prepoznati in zato še bolj resničen od tega sveta odraslih, 

ki jih otrok ne razume dovolj. Otrokovo doživljanje resničnosti je drugačno kot pri odraslem, otrok 

ne pozna slabega na svetu, pozna le dobroto in nepodkupljivost vsakega človeka. Pri otrocih lahko 

vedno vidimo iskrico v njihovih očeh, ko jim povedo pravljico, ki v njih prebudi vsak del njihove 

uspavane domišljije. Otroci so čudež, nepokvarjeni ne vidijo slabega, ne prepoznajo zla, a vsako 

pravljico poslušajo s srcem in dušo in zanje je pravljica resnična (Luthi, 2005). 

Bettelheim (1999) pri izbiri pravljic za predšolske in šolske otroke predlaga pravljice bratov 

Grimm ter odsvetuje pravljice Andersena. Andersenove pravljice se mu ne zdijo primerne za 

predšolske otroke, saj se večinoma končajo žalostno. Kot primer je navedel pravljico z naslovom 

Deklica z vžigalicami, kjer je ugotovil, da se bo otrok le stežka poistovetil z glavnim likom zaradi 

njenega žalostnega konca. Zavedati se moramo, da nobena pravljica na otroke ne vpliva slabo, 

ampak da lahko otroška domišljija stori ravno nasprotno. Otrok bo skupaj z likom v pravljici 

žalosten, prestrašen, vesel, srečen. Otroška domišljija je nekaj posebnega in otrokom ne smemo 

odvzeti delčka njihove sreče in otroštva. 
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V nadaljevanju bom predstavila vlogo pravljice v socialno čustvenem razvoju otrok. To poglavje 

se mi zdi še posebej pomembno, saj je glavni del moje diplomske naloge. V njem bom predstavila, 

kdaj in zakaj s pravljicami sploh začeti, katere pravljice so za socialno-čustveni razvoj otrok 

najbolj primerne in na kakšen način otrok s pravljicami napreduje v socialnem in čustvenem 

razvoju. 
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3 PRAVLJICA IN VLOGA V SOCIALNO-ČUSTVENEM RAZVOJU 

OTROK 

Za začetek poglavja se mi zdi dobra trditev Zipesa (2013: 11): »Če obstaja literarni žanr, ki bi 

vzdramil domišljijo ljudi na vseh področjih življenja po vsem svetu, je to pravljica. Toda kljub 

temu, da so jo raziskovali mnogi avtorji, imamo še vedno velike težave z razumevanjem, kako je 

pravljica nastala, se razvila in se razširila.« 

Otroci pogosto želijo poslušati eno in isto pravljico. Otroci lahko namreč isto pravljico poslušajo 

neskončno dolgo, z njo pa se naučijo tudi razumeti govor, razvijajo pozornost, njihov besednjak 

in komunikacijske sposobnosti se bogatijo. V tem prepoznamo otrokovo sobivanje z zgodbo, pa 

tudi njegovo potrebo po izražanju svojih sposobnosti. Posebej zanimiva so tista otroška 

pripovedovanja, v katerih starši/vzgojitelji najdejo ustvarjalne spremembe, ki jih je uvedel otrok 

(sprememba konca, uvedba novega lika, primerjava z liki iz drugih zgodb itd.). Pravljice otrokom 

dajejo priložnost za ustvarjalno izražanje, spodbujajo domišljijo na področju moralnega razvoja, 

učijo jih o ljubezni, spoštovanju, pravičnosti, poštenosti (Marjanovič Umek, 2003). 

Pravljice vplivajo na področja otrokovega razvoja na različne načine, posredno in neposredno 

(Bettelheim, 1999): 

• Igranje prizora iz pravljice skozi igro lahko spodbudi otrokov gibalni razvoj. Otroci 

pogosto v svoje igre vključijo artikulacijsko gimnastiko, gimnastiko rok in prstov, govor, 

sinhroniziran z gibi, in številne druge dejavnosti, ki spodbujajo razvoj fine motorike.  

• Na področju socialno-čustvenega razvoja se otroci poleg razvijanja empatije s 

sprejemanjem različnih vlog naučijo prepoznavati, razumeti in izražati različne občutke. 

Otroci namreč skozi igre, ki jih navdihujejo pravljice, pogosto izrazijo svoja čustva, kot sta 

strah ali jeza, skozi igro pa govorijo o svojih težavah, skrbeh in svoji viziji sveta okoli sebe. 

• Med poslušanjem pravljic se otroci naučijo razumeti govor, povezujejo dogodke in večje 

tematske enote, razvijajo svojo pozornost in koncentracijo, bogatijo svoj besedni zaklad in 

stopnjo komunikacijskih veščin z igranjem prizorov iz pravljic. Čeprav je jezik pravljice 

na videz preprost, je bogat s slikovnimi izrazi, ki otrokov jezik obogatijo in ga približajo 

duhu njegovih ljudi. 
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• Otrok s spodbujanjem komentarjev in razprav po branju in pripovedovanju pravljic razvije 

sposobnost kritične komunikacije in mišljenja ter konstruktivnega reševanja podobnih 

situacij v resničnem življenju. 

• Pravljice pomagajo pri splošni jezikovni in govorni dejavnosti otrok, širijo besedišče, 

razvijajo smiselno govorno izražanje, avtomatizirajo in razlikujejo izgovorjavo glasov. 

Pravljice in njihovi liki so pomemben vir kognitivnega in jezikovno-govornega razvoja 

predšolskih in mlajših šolskih otrok. Otrok svoje plišaste igrače zlahka poveže z liki iz 

pravljic.  

• Pravljice pogosto uporabljajo v terapevtske namene, na primer logopedske pravljice, ki 

pomagajo pri razvoju govora pri otrocih s težavami v komunikaciji. Otrok se jezika 

pravljice nauči tako, da z aktivnim poslušanjem in preizkušanjem ter zgolj 

pripovedovanjem sprejme »slovnico« pravljice, saj razmerja in napetosti, ki jih prinaša 

pravljica, prepozna kot svoje težave. Pravljica mu omogoča, da razvrsti lastne izkušnje in 

da nekakšno izmišljeno objektivnost dogajanju v njegovi psihi. 

• Otroci se naučijo, kako živeti v perspektivi nekoga drugega, postanejo ustvarjalni in 

razvijejo spretnosti pri reševanju socialnih problemov.  

Pomembno pa je, da starši spodbujajo in razumejo otroke pri vsaki izbiri pravljice.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

3.1 Razvojne faze otrok 

M. Batistič Zorec in S. Prosen (2011) opisujeta, da je predšolska doba čas intenzivne rasti in 

razvoja otroka na vseh razvojnih področjih. Otrok se najhitreje razvije do šestega leta, ko se 

izpopolni razvoj možganov in dozori živčno tkivo. Pomembno je, da otroku omogočimo različne 

fizične aktivnosti, igro in raziskovanje, saj se vse to odraža v njegovem pravilnem duševnem 

razvoju. Otrok s takšnimi aktivnostmi začne natančneje nadzorovati svoje gibe in je v njih bolj 

samostojen. Otrokova samoaktivnost in njegovo vključevanje v zanimive dejavnosti, s pomočjo 

katerih lahko samostojno raziskuje različne pojave v svojem okolju, vodi k razvoju njegovih 

kognitivnih procesov in izboljšanju zaznavnih sposobnosti in mnenj. Otrok začne zaznavati barve, 

zvoke in glasove iz okolice, razvoj čutov pa še posebej pospeši igra. Z radovednim izpraševanjem 

in vztrajanjem pri odkrivanju okolja, v katerem prebiva, se otrok začne zavedati in povezovati 

pojave, ki ga obkrožajo, ter opazovati njihove vzročno-posledične povezave. V izobraževanju je 

pomembno, da otrokovo zanimanje usmerimo z ustreznimi odgovori in spodbudnimi razlagami, 

da bo pozneje lahko prišel le do podobnih spoznanj. Tako petletniki in šestletniki začnejo razvijati 

zavestni spomin, ki ga dopolnjuje domišljija. Domišljija otroku omogoča, da na bolj kompleksen 

in zanimiv način simbolično uporablja skupne pojave in predmete, ki jih začne s svojo domišljijo 

doživljati, z njihovo uporabo pa ti predmeti dobijo popolnejši in bogatejši pomen. Ko se otrok 

nauči nadzorovati in pozitivno usmerjati svoja čustva in čustvene reakcije, se razvije tudi njegova 

volja, kar se kaže v samodisciplini, vztrajnosti in zavedanju. 

Piaget svojo teorijo o otrokovem kognitivnem razvoju začne s pojmom ravnovesja, ki opisuje 

otrokov duševni razvoj (Piaget in Inhelder 1982). Zanj sta duševni razvoj in rast organizma 

neprekinjen prehod iz stanja manjšega ravnotežja v stanje večjega ravnovesja. V procesu 

ustvarjanja ravnotežja so pomembne spremenljive strukture, ki predstavljajo prehod iz ene oblike 

ali stanja v drugo. Piaget razlikuje šest razvojnih stopenj, v katerih se pojavljajo te spremenljive, 

a edinstvene strukture, po katerih se vsako obdobje razlikuje od drugega. S preučevanjem razvoja 

lastnega otroka je Piaget prepoznal štiri obdobja kognitivne ontogeneze, v katerih se pojavljajo 

različne kognitivne strukture. 
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Obdobja si sledijo (Buggle 2001): 

• obdobje senzomotorične inteligence: 0.–2. leta, 

• obdobje predoperativnega razmišljanja: 2.–7. leta, 

• obdobje določenih operacij: 7.–11. leta, 

• obdobje formalnih operacij: po 11 letu. 

»Kognitivni razvoj poteka skozi več kvalitativno različnih stopenj, faze pa predstavljajo poseben 

in kvalitativno drugačen način reševanja istega problema v različnih starostnih obdobjih« 

(Marjanović Umek, 2001: 8). Temelji vsake zgradbe se pojavljajo tudi na drugih stopnjah razvoja 

v obliki podkonstrukcij, na katere so bile nadgrajene nove lastnosti. Za vsako stopnjo razvoja je 

značilen videz funkcionalnih mehanizmov. Za funkcionalne mehanizme so značilne potrebe, gre 

za izraz pojava neravnovesja v človeškem telesu. Tako človekovo delovanje zajema neprestano 

doseganje ravnovesnega stanja. Otrokovo srečanje s predmetom ga na primer spodbudi k igri ali 

praktični uporabi predmeta. Ko je potreba zadovoljena, se ponovno vzpostavi začetno stanje 

ravnotežja, a tudi težnja po doseganju stabilnejšega ravnotežja, kot je obstajalo pred motenjem 

tega reda. Zato lahko primerjamo duševni razvoj otroka, ki si vedno prizadeva za uspešnejše oblike 

ravnovesja v miselnih strukturah (Marjanovič Umek v Zupančič 2007). Buggle trdi, da procesi 

vzpostavljanja ravnovesja za Piageta predstavljajo notranje bistvo tako duševnega kot 

kognitivnega zorenja in razvoja, pod njimi pa se lahko zmanjšajo tudi druge funkcije, ki so 

pomembne za razvoj: organizacija, prilagajanje, zorenje in učenje. Medsebojno delovanje teh 

funkcij otroku omogoča, da z igro konstruira novo znanje z neodvisnim raziskovanjem (Buggle 

2001). Vasta (2005: 255) je v svojem delu imenoval besedo prilagajanje, kot »izraz, ki se nanaša  

na nespremenljiv vidik razvojnega kontinuuma, ki ostaja enak v vseh razvojnih fazah in je 

opredeljen kot potrebna prilagoditev okolju vsakega organizma na vsaki stopnji razvoja, h 

kateremu se mora vedno znova približati. Proces prilagajanja spremlja pojav organiziranosti, kar 

pomeni težnjo vseh organizmov, da sistematizirajo strukture in dejavnosti, se hierarhično uskladijo 

in vključijo v bolj, bolj zapletene, razširjene funkcionalne sisteme, da bi dosegli boljše, 

kompleksnejše in obsežnejše funkcije.« 
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Senzomotorično obdobje kognitivnega razvoja (0–2. leta): 

Senzomotorično obdobje traja od otrokovega rojstva do drugega leta in je razdeljeno na šest 

podfaz, katerih vrstni red izmenjave, domneva Piaget, je skupen vsem otrokom (Vasta 2005): 

• refleksni trening (0–1 mesec), 

• razvoj sheme (1–4 mesece), 

• odkrivanje postopkov (4–8 mesecev), 

• namerno vedenje (8–12 mesecev), 

• novosti in raziskave (12–18 mesecev), 

• mentalna predstavitev (18–24 mesecev). 

Na prvi stopnji otrokovo vedenje določa delo njegovih bioloških refleksov, kot so sesanje, 

lovljenje, gledanje itd. Otrok v tej fazi refleksno reagira na različne dražljaje iz okolja in tako 

raziskuje dogodke okoli sebe in se uči. V drugi fazi Piagetove prve razvojne faze se pojavijo 

senzomotorične sheme (na primer sheme zajemanja), ki otroku omogočajo, da se skozi ustaljene 

vzorce vedenja aktivneje seznani z dogodki iz zunanjega sveta. Razvite senzomotorične sheme se 

začnejo postopoma nadgrajevati in kasneje medsebojno povezovati. Tako pridemo do tretje 

podfaze, v kateri otrok začne razumeti vzročnost nekega vedenja, ki ga izvaja, se v procesu 

razumevanja zunanjih dogodkov obrne, namesto da bi se osredotočil samo nase. Četrta podfaza 

vključuje otrokovo ločevanje sredstev od cilja, zato otrok začne razmišljati o tem, kako bo 

namerno dosegel želeni cilj, po tem, ko ga je prej opazil. Peta podfaza je otrokovo aktivno 

odkrivanje in eksperimentiranje v okolju zaradi bolj razvite gibalne gibljivosti in sprejemanja 

novih vzorcev vedenja v tem obdobju. V zadnji, šesti podstopnji, prve faze se pojavi trajnost 

predmeta, torej otrokovo razumevanje, da predmeti obstajajo ne glede na to, ali se tega predmeta 

dotakne ali ne. Ta pojav je povezan s simbolno funkcijo in s tem s simbolično igro, ki jo otrok 

začne razvijati v naslednji fazi razvoja (Vasta 2005). 
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Predoperativno obdobje kognitivnega razvoja (2.–7. let): 

V predoperativnem obdobju je pojav simbolne funkcije ključnega pomena. Simbolična funkcija je 

sposobnost uporabe nečesa (na primer miselne podobe ali besede) kot simbola za zamisel o nečem 

drugem in je ključna značilnost, ki ločuje predoperativno obdobje od prejšnjega, 

senzomotoričnega. Razvoj simbolne igre je povezan s simbolično funkcijo. V tem obdobju je 

ključnega pomena tudi razvoj govora, ki omogoča besedno predstavitev otrokovih preteklih in 

prihodnjih dejanskih ali materialnih dejanj (Piaget, Inhelder 1978). Pomemben je tudi začetek 

domišljijske inteligence, njen razvoj pa velja za velik napredek glede na senzomotorično stopnjo. 

Z namišljeno inteligenco si otrok lahko predstavlja, kako si problem reši v glavi, namesto da bi do 

rešitve prišel z zunanjim delovanjem (Vasta 2005). Pomembni so tudi drugi dosežki, povezani z 

otrokovim kognitivnim razvojem v tej starosti; razvoj kakovostne identitete (spoznanje, da se 

kvalitativna narava stvari ali pojava ne spremeni, če se spremeni njen videz, npr. žica z 

upogibanjem ostane žica); razlikovanje videza od resničnosti (otrokova sposobnost razlikovanja 

videza stvari od tistega, kar v resnici je, kar se dogaja ne samo na področju vidnega čustva, temveč 

tudi v vohalnem in slušnem, npr. otroci razumejo, da so lahko ljudje zavedeni). V predoperativni 

fazi obstajajo pomanjkljivosti, to so težave v otrokovem razmišljanju, kot je egocentrizem (težave 

pri predstavljanju ali zastopanju stališča druge osebe, nezmožnost otroka, da se oddalji od lastne 

perspektive) in koncentracija (otrokova težnja, da se v danem trenutku osredotoči le na en vidik 

problema) (Vasta 2005). 
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Teorija razvoja Vigotskega se od Piagetove razlikuje v več ključnih točkah (McLeod 2014): 

• Vigotski poudarja vpliv kulturnega okolja na oblikovanje kognitivnega razvoja in meni, da 

se razlikuje med različnimi kulturami, Piaget pa kognitivni razvoj razume kot skupen vsem 

kulturam. 

• Vigotski veliko več pozornosti posveča vplivu družbenih dejavnikov na kognitivni razvoj, 

kar Piaget v svoji teoriji zanemarja. 

• Vigotski meni, da sta jezik in misel dva ločena sistema, ki se začneta spajati okoli tretjega 

leta življenja. Njegovo mnenje je, da razvoj jezika vpliva na kognitivni razvoj. Po Piagetu 

je misel pred jezikovnim razvojem. 

• Vigotski poudarja vlogo odraslih kot vir kognitivnega znanja. Odrasli prenašajo svoj 

kulturni aparat intelektualne prilagoditve, ki postane del njihove osebnosti. V nasprotju s 

tem Piaget govori o vplivu skupin vrstnikov, ker njihova interakcija vpliva na gradnjo 

družbene identitete. 

Za Ericksonovo teorijo je ključen pojem identitete. Pojem identitete v osebnostni psihologiji 

pomeni »izkušnjo bistvene identitete in kontinuitete jaza v daljšem časovnem obdobju, ne glede 

na njegov jaz v različnih obdobjih in okoliščinah« (Erickson 2008: 9). Proces razvoja identitete 

Erickson predstavlja skozi osem stopenj psihosocialnega razvoja osebnosti. Na vsaki od teh osmih 

razvojnih stopenj se pojavi t. i. pojav identitetne krize. Kriza identitete, pravi Erickson (Mooney 

2013: 54), je »specifično duševno stanje v prelomnici (puberteta, poroka, upokojitev itd.), v 

katerem motnje občutka kontinuitete in identitete ustvarjajo težave v smislu identitete. Če v vseh 

razvojnih fazah življenja uspešno premagamo identitetne krize, ki se v njih pojavljajo, dosežemo 

povečan občutek notranje enotnosti. V vsaki razvojni fazi je naloga, ki jo je treba opraviti, uspešno 

reševanje naloge vsake stopnje vpliva na naslednjo stopnjo. Z reševanjem teh nalog in skozi faze 

se krepi ali oslabi človekova osebnost na podlagi njegovega razvoja v določeni fazi.«  
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3.2 Uvajanje pravljic v otrokov vsakdan 

Kot je opisano tudi v Kurikulumu za vrtce (1999), se otroci učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih 

pogovorov in pripovedovanju litetarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, ob 

poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem izmišljanju zgodbic, in sicer 

v različnih igrah, pravljicah, ugankaj, besednih igrah itn., ki so preživele kot skupna lastnina skozi 

generacije. Pomembno je zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom ter zgodnje navajanje na 

rabo knjige. V širšem pomenu sodi sem tudi vključevanje v pisno kulturo kot pomembno 

sestravino demokratizacije družbe. 

N. Bucik (2009) ugotavlja, da otroci radi poslušajo, ko jim berejo zgodbe, pravljice, slikanice, in 

včasih, če jim je pravljica ali zgodba zanimiva, jo bodo poskušali prebrati sami, jo pripovedovati 

tako, kot so jo razumeli. Možno je dodati nove oznake, spremeniti dejanje in spremeniti konec. Po 

branju nekaterih umetniških besedil imajo otroci dejavnosti, povezane s prebranim delom. 

Pokažejo posebno zanimanje za risanje, igranje, petje, pogovor, izdelavo scene itd.  

Dnevni urnik dela v vrtcu ustreza razvojnim potrebam otrok ter zagotavlja čas in prostor za 

organizacijo dejavnosti. Po branju pravljice se moramo pogovoriti z otroki, razložiti situacije, za 

katere mislimo, da bi lahko povzročile neprijetna čustva (ki jim niso bila všeč, strah, nelagodje), 

takšne elemente je treba predelati ali odstraniti dele besedila. Prizadevati si je treba za pozitiven 

cilj, opozoriti na dejstvo, da dobro premaga zlo (to pokaže otrokom dobre in moralne vidike) in da 

je prav, da smo na strani dobrega. Izbrati je treba pravljico, ki jo ima otrok rad, primerno otrokovi 

starosti, primerno, da otrok z analizo razvije svoj odnos in mnenje do pravljice (Fleer in Hammer 

2013). 

Otroci se skozi pripovedovanje zgodb na poseben način povežejo s starši in vzgojitelji. Ljubezni 

in pozornosti, ki jo starši namenjajo otrokom samo tako, da jih dajo v naročje in z njimi berejo 

pravljice, ni mogoče meriti z ničimer. Za starše je pomembno, da s svojimi otroki pridobijo 

poseben odnos, saj bodo otroci srečni in se bodo počutili zaščitene. V pravljici se bo otrok, ko se 

glavnemu junaku zgodi kaj hudega, prestrašil, vedel pa bo tudi, da je ob njem nekdo, ki ga čuva in 

ne dovoli, da se mu kaj zgodi. Zelo pomembno je, da smo poleg izbire zgodbe pozorni tudi na 

nekatere druge stvari. Pri izbiri pravljice je najpomembneje biti pozoren na starost otroka, ker 
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nekatere pravljice niso primerne za najmlajše otroke, lahko bi jih strašile in jim ustvarjale travme 

(Bucik 2009). 

Heath, Smith in Young (2017) so v svojem delu ugotavljali, kako zelo pomembno je, kako otrokom 

beremo pravljice, saj ima ritual branja pomembno vlogo v otrokovem življenju. Starši, ki otrokom 

berejo pravljice, gradijo bližino in povezanost s svojimi otroki. V trenutkih, ko odrasli otroku 

berejo pravljice, se otrok počuti pomembnega. Opazijo otrokove sposobnosti, zanimanja, potrebe 

in načine razmišljanja. Branje otrokom pomaga pri razvoju govora, zaznavanja, spomina, 

pozornosti in sklepanja. Govorjenje je boljše kot branje, ker se odrasli bolj osredotočajo na 

pogovor kot na branje in izražanje več občutkov. Zelo pomembno je, da otrok sodeluje pri branju. 

Z vprašanji ga moramo vključiti v branje. Otrok se bo lažje osredotočil na branje pravljic, če sedi 

v naročju in opazuje knjigo, besede, črke, slike. Za odrasle je zelo pomembno, da jim je med 

prebiranjem pravljic udobno. Glas pri branju pravljic ne sme biti enoličen in tih, paziti moramo na 

rimo in glasnost. Branje knjig bi se moralo začeti od rojstva otroka, čeprav novorojeni otrok ne 

razume, kaj mu beremo, to za otroka pomeni način povezovanja. Otroci do tretjega leta potrebujejo 

knjige, ki imajo veliko slik in govorijo o živalih. Preprostejše, kot so pravljice, ki jim jih beremo, 

bolj zanimive bodo. V tej starosti ločijo dobro od zla, zaželeno od nezaželenega. Starejši predšolski 

otroci se zanimajo za bolj zapletene zgodbe o ljudeh. 
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3.3 Pozitivni vplivi pravljic 

Kot sem že ugotavljala, pravljice vplivajo na področja otrokovega razvoja na različne načine 

(Bettelheim 1999): 

• Z igranjem nekega prizora iz pravljice skozi gibljivo igro lahko spodbudimo otrokov 

gibalni razvoj. 

• Na področju socialno-čustvenega razvoja se otroci poleg razvijanja empatije s 

sprejemanjem različnih vlog naučijo prepoznavati, razumeti in izražati različne občutke.  

• Med poslušanjem pravljic se otroci naučijo razumeti govor, povezujejo dogodke in večje 

tematske enote, razvijajo pozornost in koncentracijo, bogatijo svoj besedni zaklad in 

stopnjo komunikacijskih veščin z igranjem prizorov iz pravljic. 

• Otrok s spodbujanjem komentarjev in razprav po branju in pripovedovanju pravljic razvije 

sposobnost kritičnega komuniciranja in mišljenja ter konstruktivnega reševanja podobnih 

situacij v resničnem življenju. 

• Pravljice pomagajo pri splošni jezikovni in govorni dejavnosti otrok, širijo besedišče, 

razvijajo pomenljivo govorno izražanje, avtomatizirajo in razlikujejo izgovorjavo glasov. 

Pravljice in njihovi liki so pomemben vir kognitivnega in jezikovno-govornega razvoja 

predšolskih in mlajših šolskih otrok. 

Bettelheim (1999: 32) nadalje poudarja tudi, da so pravljice »edina književna oblika, ki otroka 

usmerja k odkrivanju lastne identitete in poklicanosti in mu tudi pokaže, katere izkušnje potrebuje 

za nadaljnji razvoj značaja«.  

Heath, Smith in Young (2017) so v svojem delu ugotovili še, da vse pravljice prikazujejo končno 

zmago dobrega nad zlim. Vedno je treba poudariti pomembno sporočilo, da dobro vedno premaga 

zlo, ima pa še večjo moč, če se otroci skupaj s starši borijo proti zlu. Otrok bo vesel, ker mu je 

starš namenil pozornost in čas. Z branjem pravljic se otroci in starši  spoznajo. Starši opazijo 

otrokove strahove, interese, način razmišljanja in sposobnosti. Z branjem pravljic otroku 

pomagamo pri njegovem splošnem razvoju. Spodbujamo razvoj pozornosti, govora, spomina, 

zaznavanja in sklepanja. S pomočjo vil, čarovnikov, velikanov naš običajni svet postane nekaj 

čarobnega in neresničnega. Spodbuja nas k razmišljanju, kako bi bilo, če bi bila vsa izmišljena 

bitja resnična. Z mnogimi pravljicami otroci lahko spoznajo kulturne razlike in osnove mitologije. 
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Pravljice otrokom omogočajo bogato literarno izkušnjo. Pri vseh izmišljenih bitjih nobenemu 

otroku ne bo dolgčas. Pravljice so namreč polne izmišljenih bitij in niso nastale z namenom, da bi 

otroke prestrašile z nekaterimi prizori. Otroci se lahko ustrašijo, če jih odrasli prestrašijo z 

nekaterimi liki. Če otrok pokaže, da se boji pravljice, je najbolje, da mu nekaj časa ne beremo, 

dokler se otrok ne odloči, da jo želi poslušati znova. Otrok se jih mora prenehati bati, ni dobro 

vsiljevati pravljice, ki je noče poslušati. Otrokom ne smemo povedati, da so pravljice izmišljene 

in da ne obstajajo vsi liki v pravljicah. Pravljica bo odraslim pomagala otroku pokazati, da v 

življenju niso le srečni trenutki. S pravljico jim lahko pokažemo, kaj življenje v resnici je, in jih 

lahko pripravimo na težke čase. Mnogi otroci nas bodo prosili, naj jim vedno znova preberemo 

isto pravljico. Čez nekaj časa se bodo otroci pravljice spomnili in jo povedali drugim. Če želimo 

spodbuditi analitično razmišljanje, moramo otroke spodbuditi, da pokažejo in poimenujejo živali, 

ki jih vidijo v pravljici, jih prosijo, naj primerjajo, katera je večja in katera manjša. Na ta način se 

bo otrok naučil sprejemati in opazovati raznolikost sveta, v katerem živi. Otroške domišljije ni 

mogoče meriti z ničemer. Če otroke pozorno poslušamo, bomo opazili, kako pametni so, ne 

potrebujejo bogastva, da bi bili srečni, dovolj je, da jim damo srečo in varnost. 

3.4 Primernost pravljic 

Fleer in Hammer (2013) v svojem delu ugotavljata, da vse več staršev otrokom ne bere klasičnih  

pravljic, ker se jim zdijo strašljive in neprimerne za majhne otroke. Študija je nedavno razkrila, da 

ima le eden od petih staršev raje pravljice Hansa Christiana Andersena ali bratov Grimm kot 

sodobne otroške zgodbe. Vsi starši želijo zaščititi svoje otroke, zato jim bodo raje brali zgodbe, ki 

vsebujejo srečen konec in v katerih ni ugrabitev, zapustitev, ki so resnične in ne vsebujejo motiva 

za smrt. 

A. Bauer (2008) je mnenja, da ni nujno, da dečkom beremo pravljice, v katerih bo glavni junak 

fant, deklicam pa pravljice, v kateri bo nalogo uspešno rešila deklica. Oba se lahko poistovetita 

tudi z junakom drugega spola. Glede »grozljivih pravljic« pa je A. Bauer (2008) ugotovila 

podobno kot Fleer in Hammer. V njenem delu je zapisano, da je večina staršev mnenja, da bi 

»grozljive podobe« iz pravljice njihovim otrokom škodovale. Po drugi strani pa se isti starši ne 

zavedajo nevarnosti raznih nasilnih filmov, ki se predvajajo po televiziji. Veliko otrok namreč ure 

in ure preživi pred televizijskimi zasloni, na katerih se ljudje okrutno pretepajo, razgrajajo in 

streljajo. 
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Da so pravljice v današnjem času še kako pomembne za otroke je A. Bauer (2008: 14) interpretirala 

z naslednjimi razlogi: 

̶ Pri poslušanju pravljic otroci začutijo, da v vsakdanjem življenju svet ni nujno tako tog in 

brezizhoden, kot ga včasih doživljajo. 

̶ Prav v času dezorientiranosti, ko varnost, zaupanje in zanesljivost otroka niso več nekaj 

samoumevnega, so lahko vsebine pravljic, v katerih se zavemo izročila, zanesljivo vodilo.  

̶ Vrednote so trajne in zanesljive, junaki so na koncu vedno spet močni in samozavestni ali 

pa s svojo neumnostjo koga spravijo v smeh. 

̶ Konec pravljice v sebi skoraj vedno prinaša rešitev, ki otroku pomaga pri njegovem 

spopadanju s temeljnimi konflikti, kot so zapuščenost, ljubosumje, strah in veselje, pomaga 

najti lastno pot. 

̶ Otroci se ob pravljicah naučijo linearnega dojemanja vsebin in prepoznavanja logičnega 

zaporedja, saj pravljice vedno vsebujejo pobudo, zaplet in rešitev. 

3.5 Povzetek najpomembnejših teoretičnih spoznanj celotnega poglavja 

Pri pisanju celotnega poglavja sem marsikaj novega izvedela, še posebej pa bi rada izpostavila 

naslednja ključna spoznanja: 

- Otroci lahko isto pravljico poskušajo večkrat, pa jim bo vedno znova zanimiva. Skozi pravljice 

se naučijo rabe jezika, komunikacijskih spretnosti, širi pa se tudi njihov besednjak.  

- Otroke je treba že zgodaj navaditi na rabo knjige, moramo pa pri tem biti pozorni, da je pravljica 

primerna otrokovi starosti, saj so lahko mlajšim otrokom nekatere pravljice še preveč strašljive, 

starejši otroci pa se pri nekaterih pravljicah lahko že dolgočasijo. 

- Med branjem pravljic se otroci zbližajo z osebo, ki jim pravljice prebira. 

- Skozi pravljice se otroci učijo izražati osnovna čustva, kot npr. jezo, ljubezen, pogum, strah itn. 

- Pri prebiranju pravljic se otroci naučijo tudi pomembnih življenjskih prvin, npr. govoriti resnico, 

biti pošteni; naučijo se posledic, ki jih prinašajo napačne odločitve. 

- Skozi pravljice otroci spoznavajo življenje različnih kultur in njihove običaje. 
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- Vse več staršev se glede na raziskave rajši odloča za  branje sodobnih pravljic, saj se jim klasične 

pravljice zdijo preveč krute. 

4  METODOLOGIJA DELA 

4.1 Opredelitev problema 

Pravljice vsekakor vplivajo na razvoj otrok in so koristne v vzgojno-izobraževalnem delu. Obstaja 

tudi nekaj raziskav na temo uporabe pravljic v vzgojno-izobraževalnem delu. Vendar pa v 

slovenskem prostoru nisem naletela na raziskavo, ki bi analizirala vpliv pravljic na čustveni in 

socialni razvoj otrok. Zato sem se odločila za to temo, ki bo usmerjena v raziskovanje pomena 

pravljic za čustveni in socialni razvoj v predšolskem obdobju. 

Pravljice nas spremljajo povsod, vsi smo jih nekoč poslušali, zato bom v tem diplomskem delu 

analizirala izvor pravljice, njen pomen za otroke in njeno vlogo v predšolski vzgoji. To je svet, v 

katerem je vse mogoče, kjer ljudje, vile, čarovnice in škrati živijo skupaj, kjer živali govorijo s 

človeškimi glasovi, zmaji pa ugrabijo princese. Luthi (2005) za pravljico pove, da so dogodki v 

pravljicah v nasprotju z našim racionalnim umom, v vsaki pravljici je nedvomno jasno, kdo je 

dober in kdo zloben in kdo bi moral zmagati. V pravljici se resnično prepleta s čudežnim, resničnim 

in namišljenim in na ta način niti ni zaznati pravih nasprotij. Obstaja boj med dobrim in zlim. Na 

ta način otroci spoznajo razliko med neizogibnim spremljevalcem v človeškem življenju, dobrim 

in zlim. V vsaki pravljici na koncu vedno zmaga dobro.  

Heath, Smith in Young (2017)  poudarjajo vlogo pravljic in njeno vrednost pri otrokovem razvoju. 

Zelo pomembno je, da je pravljica v skladu s kronološko in razvojno starostjo otroka. Če mlademu 

predšolskemu otroku preberemo knjigo za starejše otroke, je ne bodo razumeli in jim ne bo 

zanimiva. Podobno, če starejšim predšolskim otrokom beremo pravljico, namenjeno mlajši 

starostni skupini, jim bo dolgčas in je ne bodo hoteli brati. Pri interpretaciji pravljice igrajo veliko 

vlogo starši in vzgojitelji. Zelo pomembno je, kako bodo ti otrokom prikazali pravljico, saj si jo 

bodo otroci zapomnili do konca življenja. Nekateri morda mislijo, da je vseeno, kako otrokom 

razlagamo pravljico, vendar je za otroke to zelo pomembno, saj si bodo z dobro interpretacijo 

pravljice lahko predstavljali, da so sami lik v pravljici, ki jim jo beremo (Kordigel Aberšek, 2008). 
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4.2 Predmet in cilji raziskovanja 

Cilj raziskave je preučiti razširjenost pravljic in njihovo branja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 

Raziskovala bom, kakšno je mnenje vzgojiteljev v vrtcih glede pravljic in kako otroci odreagirajo 

na določene trenutke v pravljicah. Najpomembnejši cilj raziskave pa bo preučiti, kako pravljice 

vplivajo na otrokov čustveno-socialni razvoj. 

Cilji moje raziskave so: 

• preučiti, katere pravljice se najpogosteje berejo v določenih starostnih skupinah,  

• preučiti, kako pogosto vzgojitelji otrokom berejo pravljice v vrtcih, 

• ugotoviti, ali se pravljice pogosteje berejo ali pripovedujejo, 

• spoznati reakcije otrok na branje in pripovedovanje pravljic, 

• preučiti, kakšne so razlike med odzivi otrok pri pripovedovanju pravljic, 

• preučiti, ali otroci vztrajajo, da se jim enaka pravljica večkrat prebere, 

• preučiti, o čem se vzgojitelji najpogosteje pogovarjajo z otroki po branju in pripovedovanju 

pravljice, 

• preveriti, ali vzgojitelji spreminjajo vsebino pravljic in če je temu tako, kako in zakaj to 

počnejo, 

• preučiti, ali se vzgojitelji zavedajo vpliva pravljic na otroke, 

• preučiti odnos vzgojiteljev do koristi otrok po poslušanju in pripovedovanja pravljic.  
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4.3 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Katere pravljice in kako pogosto vzgojitelji v vrtcih berejo/pripovedujejo vrtčevskim 

otrokom? 

2. Ali se pravljice v vrtcu pogosteje berejo ali pripovedujejo? 

3. Ali obstajajo pravljice, na katere se otroci boljše/slabše odzivajo?  

4. Ali vzgojitelji menijo, da obstajajo pravljice, ki niso primerne za določeno starost otrok? 

5. Katere so najpogostejše reakcije na branje in pripovedovanje pravljic?  

6. Ali otroci dopuščajo, da vzgojitelji deloma priredijo vsebino pravljic, ali zahtevajo, da se 

jim bere/pripoveduje vedno na enak način? 

7. Zakaj vzgojitelji sploh spreminjajo vsebino pravljic in na kak način to počnejo?  

8. O katerih elementih iz pravljice vzgojitelji najpogosteje razpravljajo z otroki? 

9. Kako, po mnenju vzgojiteljev, nasilni elementi v pravljicah vplivajo na čustveno-socialni 

razvoj otrok? 

10. Kako, po mnenju vzgojiteljev, nagrajevanje dobrih likov iz pravljic vpliva na čustveno-

socialni razvoj otrok? 

11. Kakšne so, po mnenju vzgojiteljev, koristi branja/pripovedovanja pravljic za otrokov 

čustveno-socialni razvoj? 

4.4 Opis vzorca 

Raziskovalni vzorec tvorijo člani spletnih skupnosti (skupine vzgojiteljic in vzgojiteljev na 

Facebooku). Gre za dve skupini, katerih člani so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v slovenskih 

vrtcih. To sta skupini »Vzgojitelj Si«, in skupina »Vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok«. 

Na anketni vprašalnik je iz obeh zgoraj omenjenih strani skupaj odgovorilo 80 oseb iz 60 različnih 

vrtcev v Republiki Sloveniji. 
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4.5 Opis raziskovalnih pripomočkov in postopek zbiranja podatkov 

V eksperimentalnem delu je uporabljena kvantitativna metoda, in sicer metoda anketiranja s 

pomočjo spletnega vprašalnika.  

Anketiranje se je odvijalo konec meseca maja 2021 prek prej omenjenih dveh spletnih skupnosti. 

Anketiranje je bilo izvedeno s pomočjo spletnega vprašalnika, ki je bil namenjen izključno 

vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev, ki so zaposleni v predšolskih ustanovah. Anketni 

vprašalnik je bil anonimen do te mere, da sem spraševala samo po starosti, delovni dobi in mestu, 

kjer so anketirani zaposleni. Vprašalnik sestavljajo vprašanja odprtega in zaprtega tipa ter 

Likertove lestvice. Odprta vprašanja vključujejo anketirančevo pisanje mnenj in pogledov na 

določeno vprašanje, medtem ko ga zaprta vprašanja omejujejo na izbiro le enega od ponujenih 

odgovorov na raziskovalno temo. Likertova ocenjevalna lestvica temelji na oceni intenzivnosti 

strinjanja s predstavljenimi trditvami in vključuje pet stopenj ocenjevanja odnosa vzgojiteljev do 

določenega vprašanja. 

4.6 Postopek obdelave podatkov 

Podatki so kvantitativno obdelani. Analiza je opravljena s pomočjo računalniškega programa 

Microsoft Excel in statističnega programa SPSS. Uporabljena je deskriptivna statistika (povprečna 

vrednost, standardni odklon, frekvenčna porazdelitev). Podatki so predstavljeni grafično in 

tabelarično. Vsi predstavljeni podatki so kratko interpretirani. Na podlagi rezultatov raziskave sem 

v zaključnem delu odgovorila na hipoteze. 
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5 PRIKAZ IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Vsak otrok se je vsaj enkrat v življenju srečal s pravljico. Pravljica je z otrokom od njegovega 

rojstva in ga vodi skozi otroštvo. Starši otrokom pred spanjem berejo pravljice. Pravljica je nekaj 

posebnega v otrokovem življenju, spodbuja domišljijo in odpira otroška srca. Pravljice pomagajo 

otrokom razvijati ustvarjalnost. Pravljice spodbujajo otroško domišljijo. Pravljice so pomembne 

za otrokov razvoj. Številni vzgojitelji in psihologi poudarjajo vlogo pravljic in njeno vrednost pri 

otrokovem razvoju. Zelo pomembno je, da je pravljica v skladu s kronološko in razvojno starostjo 

otroka. Pri interpretaciji pravljice igrajo veliko vlogo starši in vzgojitelji. Zelo pomembno je, kako 

bodo otrokom prikazali pravljico, saj si jo bodo otroci tako zapomnili do konca življenja. Nekateri 

morda mislijo, da je vseeno, kako otrokom razlagamo pravljico, vendar pa je to zelo pomembno 

za otroke. 

Cilj raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri in na kakšen način je pravljica zastopana v vrtcih.  

5.1 Analiza rezultatov 

V anketiranju je, kot sem omenila, sodelovalo 80 anketirancev, pri čemer moški anketiranci (samo 

ena oseba moškega spola) v raziskavi skoraj niso bili zastopani, kar je sicer glede na naravo 

poklica, v katerem prevladujejo ženske, tudi v določeni meri pričakovano. 

Grafikon 1: Spol  

   

31 % anketiranih (25 anketiranih) je bilo starih med 20 in 30 let ter med 30 in 40 let. 20 % 

anketiranih (16 oseb) je bilo starih med 40 in 50 let, 18 % anketiranih (14 oseb) je bilo starih več 

kot 50 let. 
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Grafikon 2: Starost  

 

Delovne izkušnje pri vzgojiteljskem delu so vsekakor pomembne. Zato me je zanimalo, koliko let 

delovnih izkušenj pri delu z otroki imajo anketirani. Ugotavljam, da ima največ anketirank med 7 

in 18 let delovnih izkušenj. Teh je v raziskavi 32 % (25 oseb). 19 % anketirank ima manj kot tri 

leta delovnih izkušenj v vrtcu. Po 18 % (14 oseb) je anketirank z delovnimi izkušnjami v vrtcu 

med 4 in 6 let ter 19 in 30 let.  14 % anketirank (11 oseb) ima več kot 30 let delovnih izkušenj v 

vrtcu. 

Grafikon 3: Delovne izkušnje v vrtcu 

 

Največ anketirank dela z otroki, starimi med 3 in 6 let, takšnih je namreč 49 % anketirank (37 

oseb). 36 % anketirank (27 oseb) dela z otroki, starimi od enega do treh let. 9 % anketirank (7 

oseb) dela v kombiniranih oddelkih, manjši delež anketirank (5 %) pa je navedel, da delajo v 

drugačnih starostnih skupinah.  
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Grafikon 4: Starostna skupina, v kateri delajo  

 

V uvodnem delu sem postavila 11 raziskovalnih vprašanj, na katera bom odgovorila v nadaljevanju 

s pomočjo analize anketnega vprašalnika. 

• RV 1. Katere in kako pogosto vzgojitelji v vrtcih berejo/pripovedujejo pravljice 

vrtčevskim otrokom? 

Ugotavljam, da so naslovi pravljic zelo raznoliki, 79 anketirank, ki je odgovarjalo na to vprašanje, 

je podalo zelo raznolike odgovore, zato med naslovi lahko izpostavim samo tri, ki se pojavljajo v 

več kot enem primeru. Muca Copatarica je omenjena v 8 primerih, Pravljica o zelo lačni gosenici 

pa v treh primerih. Dvakrat je omenjena še pravljica o Volku in sedmih kozličkih.  

Anketirane vzgojiteljice večinoma ne delajo razlik, katere pravljice večinoma prebirajo. Tako npr. 

20 % anketiranih vzgojiteljic (16 vzgojiteljic) meni, da prevladujejo avtorske pravljice, kot so npr. 

pravljice H. C. Andersena, 8 % anketiranih vzgojiteljic (6 vzgojiteljic) pa preferira ljudske 

pravljice, ki se večinoma prenašajo s pomočjo ustnega izročila (mednje spadajo tudi pravljice 

bratov Grimm). Kar 72 % anketiranih vzgojiteljic (57 vzgojiteljic) pa je odgovorilo, da so oboje 

približno enako zastopane.  
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Grafikon 5: Najpogostejše pravljice v vrtcu 

 

Pravljice se v vrtcih pogosto pripovedujejo ali berejo, kar potrjujejo tudi odgovori na anketni 

vprašalnik. Kar 73 % anketirank (57 vzgojiteljic) je odgovorilo, da pravljice prebirajo vsaj 8 - ali 

večkrat na mesec. Še nadaljnjih 13 % (10 vzgojiteljic) je odgovorilo, da jih prebirajo 5 - do 7-krat 

na mesec. Po 3 % anketiranih je odgovorilo, da jih prebirajo 1- ali 2-krat mesečno ter 3- do 4-krat 

mesečno. Samo ena anketiranka je odgovorila, da jih prebirajo manj kot 1-krat mesečno. 

Grafikon 6: Pogostost branja/pripovedovanja pravljic v vrtcu 
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• RV 2. Ali se pravljice v vrtcu pogosteje berejo ali pripovedujejo? 

Večina anketiranih vzgojiteljic pravljice najpogosteje otrokom bere, takšnih je 64 % anketiranih 

(51 vzgojiteljic). 25 % anketirank (20 vzgojiteljic) pa je odgovorilo, da pravljice približno enako 

pogosto bere kot pripoveduje. Samo 8 % vzgojiteljic je navedlo, da pravljice pogosteje 

pripovedujejo.  

Grafikon 7: Razlike med branjem in pripovedovanjem pravljic 

   

V okviru tega vprašanja pa se pojavlja tudi vprašanje, »zakaj« jim pravljice pogosteje berejo ali 

pripovedujejo?« Otroci sicer ne delajo večjih razlik glede tega, kaj imajo raje, pripovedovanje ali 

branje. Anketirane vzgojiteljice so v 58 % potrdile (45 vzgojiteljic), da imajo otroci enako radi 

tako branje kot pripovedovanje. 27 % anketiranih vzgojiteljic (21 vzgojiteljic) je odgovorilo, da 

imajo otroci raje, če se jim pravljice pripovedujejo, samo 15 % anketiranih vzgojiteljic (12 

vzgojiteljic) pa je odgovorilo, da imajo otroci raje, če se jim pravljice berejo. 
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Grafikon 8: Navdušenost otrok nad branjem ali pripovedovanjem 

 

• RV 3. Ali obstajajo pravljice, na katere se otroci boljše/slabše odzivajo?  

Ugotavljam, da med pravljicami razlike, katere so boljše ali slabše sprejete, sicer obstajajo, vendar 

pa to ni zelo pogosto. 42 % anketiranih vzgojiteljic (33 vzgojiteljic) je odgovorilo, da te razlike 

opaža občasno. Nadaljnjih 25 % anketiranih vzgojiteljic (20 vzgojiteljic) te razlike le redko opazi, 

3 % anketiranih vzgojiteljic razlik nikoli ne opazi. Pogosto ali vedno te razlike opazi skupaj 29 % 

anketiranih vzgojiteljic (23 vzgojiteljic).  

Grafikon 9: Razlike med pravljicami glede boljšega/slabšega odziva otrok 
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• RV 4. Ali vzgojitelji menijo, da obstajajo pravljice, ki niso primerne za določeno starost 

otrok? 

Anketirane vzgojiteljice se v veliki meri strinjajo, da vse pravljice niso primerne za vse starostne 

skupine otrok. S tem se strinja 71 % anketirank (56 vzgojiteljic), nasprotno pa meni 29 % 

anketirank, kar predstavlja 23 vzgojiteljic. 

Grafikon 10: Primernost pravljic v določeni starostni skupini 

 

Med odgovori izpostavljam nekaj najpogostejših, zakaj določene pravljice niso primerne:  

• strah, neprimerno besedišče, 

• nekatere so zanje pretežke (nerazumevanje vsebine), predolge, odvisno od starosti otrok,  

• vsaka ima svoje sporočilo in v vsaki se najde nekaj kar otroke pritegne,  

• veliko novejših pravljic je pretežkih za tako starostno skupino, 

• ker si otroci interpretirajo stvari po svoje in je določena tematika pretežka za njih, 

• ker so otroci različnih starostnih, 

• premalo nazorne fotografije, premajhne fotografije, premalo privlačne za najmlajše, 

• ker nekatere pravljice nimajo sporočilnosti, druge so slabo jezikovno/vsebinsko napisane, 

tretje so predolge ...  

• nekakovostne pravljice, 

• veliko knjig ima slabo napisano besedilo ter slabe ilustracije, 

• sploh nekatere novejše imajo cel kup opisovanja in moraliziranja. 
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Tako lahko zaključim naslednje. V mlajši skupini imajo otroci radi pravljice, ki nam omogočajo 

ustvarjalno prepričevanje telesa, spreminjanje barve glasu, intonacijo. Na splošno so pravljice 

narativnega tipa bolje sprejete v nasprotju s tistimi z dialogom, ki jih je včasih težko razumeti. Na 

splošno anketirani mislijo, da so pravljice zanje pretežke pred tretjim letnikom in da jih je treba 

spreminjati in prilagajati. Zato jih lepo polepšamo in spremenimo glede na interese in starost. 

Dobro se odzivajo na pravljice, ki imajo sporočilo, da si moramo vedno pomagati in biti pravi 

prijatelji. Otroci obožujejo ponavljanje in vedno znova z velikim zanimanjem poslušajo znane 

pravljice. Otroci se zelo dobro odzovejo na pravljice in zgodbe, ko jim večkrat povemo isto 

zgodbo. 

• RV 5. Katere so najpogostejše reakcije na branje in pripovedovanje pravljic?  

Med najpogostejšimi reakcijami otrok na pravljice lahko izpostavim naslednje:  

• »še enkrat«, 

• smeh, veselje, zanimanje, 

• podoživljanje, 

• pozitiven odziv, 

• vneto poslušanje. 

• »pokaži mi knjigo«, 

• vživijo se v določene besede in jih večkrat ponovijo, 

• z zanimanjem poslušajo, 

• vprašanja z osebami v pravljici: »Kdo je to? Zakaj je to naredil?« 

• popolna tišina, 

• vprašanja med pravljico, 

• komentirajo med branjem, hitijo nekaj povedati, 

• ponavljajo, npr. imena glavnih junakov, 

• ploskanje, 

• želja, da si ogledajo še slike. 

Med najzanimivejšimi reakcijami pa izpostavljam: 

• vsak dan bi radi isto pravljico, 

• igra na temo pravljice, 
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• ustvari zanimanje za neko stvar, 

• sočustvovanje, sodba o tem, kaj se je morda narobe izšlo, 

• interpretacija, 

• otroci postavljajo vprašanja, ker jih zanima nadaljevanje, 

• prinesejo naslednji dan s police isto slikanico, 

• »ko primem v roke knjigo, otroci že sedijo na blazini in čakajo«, 

• otrok je rekel: »Ne to si narobe povedala in povedal besedilo pravljice«. 

 Anketirane vzgojiteljice med najneobičajnejšimi reakcijami izpostavljajo: 

• se zjoče, 

• ignoriranje, 

• med poslušanjem počnejo druge stvari, 

• nepremična tišina, 

• vprašanja, ki sledijo iz pravljice, 

• da otrok zapre oči in posluša, 

• zavračanje, 

• odgovor »To pa sploh ni nobena pravljica, je prekratka«. 

 

• RV 6. Ali otroci dopuščajo, da vzgojitelji deloma priredijo vsebino pravljic, ali zahtevajo, 

da se jim bere/pripoveduje vedno na enak način? 

Otroci pogosto zahtevajo, da se jim pravljica ponovi na popolnoma enak način. Takega mnenja je 

42 % anketiranih vzgojiteljic. V 25 % so anketirane vzgojiteljice odgovorile, da otroci ponavljanje 

pravljice na enak način zahtevajo občasno. Redko ali nikoli to skupaj zahtevajo otroci v 27 %, 

medtem ko le 5 % anketiranih vzgojiteljic odgovarja, da otroci to zahtevajo vedno.  
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Grafikon 11: Zahteve otrok po ponovitvi pravljice na enak način  

 

• RV 7. Zakaj vzgojitelji sploh spreminjajo vsebino pravljic in na kak način to počnejo?  

Večina vzgojiteljic spreminja vsebino pravljic. Kako pogosto to počnejo sem spraševala pri 

naslednjem vprašanju. To počne redko 44 % anketiranih vzgojiteljic, občasno pa to počne 29 % 

anketiranih vzgojiteljic. Tega nikoli ne počne 21 % anketiranih vzgojiteljic. Skupaj pa 6 % 

anketiranih vzgojiteljic to počne vedno ali pogosto. 

Grafikon 12: Menjava, izpuščanje in dodajanje vsebine v pravljico  

 

Spraševala sem, kaj in kako najpogosteje spreminjajo. Ugotavljam, da je pogosto krajšanje 

pravljic, kar počne 31 % anketiranih vzgojiteljic. 27 % anketiranih vzgojiteljic pa izpušča ali ublaži 

nasilne in druge neprimerne elemente. 42 % anketiranih vzgojiteljic je odgovorilo, da vsebino 

spreminjajo na nek drug način. 
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Grafikon 13: Pogostost krajšanja, izpuščanja in dodajanja vsebine v pravljice 

 

• RV 8. O katerih elementih iz pravljice in na kakšen način vzgojitelji najpogosteje 

razpravljajo z otroki? 

Spraševala sem, o čem najpogosteje vzgojiteljice razpravljajo z otroki po končani pravljici. Podala 

sem možnosti »o vsebini«, »o likih«, »o pojavih«, »o občutkih«. Na koncu pa ugotavljam, da 

vzgojiteljice poskušajo čim bolj kombinirati vse naštete možnosti. Tako je namreč odgovorilo kar 

75 % anketiranih vzgojiteljic. Med posameznimi elementi izpostavljam le vsebino, o kateri 

najpogosteje razpravlja z otroki 14 % anketiranih vzgojiteljic. 

Grafikon 14: Najpogostejše razprave z otroki po branju/pripovedovanju pravljice  

  

Otroci se o pravljici najraje pogovarjajo, tako meni 67 % anketiranih vzgojiteljic (52 vzgojiteljic). 

20 % anketiranih vzgojiteljic je odgovorilo, da otroci na pravljico reagirajo z dramatiziranjem 

pravljice, medtem kot 13 % anketiranih vzgojiteljic meni, da je najpogostejša likovna reakcija na 

pravljico.  
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Grafikon 15: Reakcija otrok na pravljico 

 

Največji delež anketiranih vzgojiteljic meni, da jih otroci le redko prekinjajo z vprašanji, 

povezanimi s pravljico. Takšnega mnenja je 37 % anketiranih vzgojiteljic. 34 % anketiranih 

vzgojiteljic pa je odgovorilo, da jih otroci med prebiranjem pravljice pogosto prekinjajo z 

vprašanji, povezanimi s pravljico. 29 % anketiranih vzgojiteljic je odgovorilo, da jih otroci skoraj 

nikoli ne prekinjajo.  

Grafikon 16: Prekinjanje pravljic med branjem/pripovedovanjem zaradi otrokovih vprašanj 

 

Pri zadnjem vprašanju sem anketiranim postavila nekaj trditev, katerih strinjanje so ocenjevali na 

petstopenjski Likertovi lestvici, kjer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne strinjajo, ocena 

5 pa po drugi strani pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. 
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Grafikon 17: Mnenje vzgojiteljev glede nasilja in nagrajevanja likov v pravljicah 

   

 

• RV 9. Kako, po mnenju vzgojiteljev, nasilni elementi v pravljicah vplivajo na čustveno-

socialni razvoj otrok? 

Na to vprašanje odgovarjamo s pomočjo trditev: 

S trditvijo »Nasilja v pravljicah otroci ne dojemajo na enak način kot odrasli«, se popolnoma strinja 

24 % anketiranih vzgojiteljic. 35 % vzgojiteljic se s trditvijo strinja. 9 % anketiranih vzgojiteljic 

se s trditvijo ne strinja, 5 % pa se jih nikakor ne strinja. Neopredeljenih (ocena 3) je glede te trditve 

 27 % anketiranih vzgojiteljic. 
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Grafikon 18: Otrokovo dojemanje nasilja v pravljicah 

 

Prav tako sem anketiranim vzgojiteljicam postavila trditev, da nasilje v pravljicah negativno vpliva 

na čustveni in socialni razvoj otrok. S trditvijo se popolnoma strinja 9 % anketiranih vzgojiteljic. 

14 % anketiranih vzgojiteljic pa se s trditvijo strinja. 27 % se jih s trditvijo ne strinja, še nadaljnjih 

22 % pa se s trditvijo nikakor ne strinja. 29 % anketiranih vzgojiteljic je glede te trditve 

neopredeljenih. Povprečna ocena te trditve je nekoliko nižja, in sicer znaša 2,6. 

Grafikon 19: Negativen vpliv nasilja v pravljicah na otrokov čustveno-socialni razvoj 
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Najslabše ocenjena trditev je bila »Pravljice so pogosto preveč nasilne za predšolske otroke«. 

Povprečna ocena znaša namreč samo 2. Nobena od anketiranih vzgojiteljic se s trditvijo ne strinja 

popolnoma. 5 % anketiranih se s trditvijo strinja. 37 % anketiranih vzgojiteljic se s trditvijo ne 

strinja, še nadaljnjih 34 % pa se jih s trditvijo nikakor ne strinja. 23 % anketiranih vzgojiteljic je 

trditev ocenilo z oceno 3, kar pomeni, da so neodločene. 

Grafikon 20: Preveč nasilja v pravljicah 

 

Torej lahko zaključim, da kljub temu, da je treba paziti z nasilnimi elementi v pravljicah, to nikakor 

ni problematično do te mere, da pravljic otrokom ne bi prebirali. Otroci nasilja v pravljicah ne 

dojemajo na enak način kot odrasli. Anketirane vzgojiteljice se tega, kot kaže, zavedajo in v prvi 

vrsti izpostavljajo dobrobit pravljic za otrokov socialni in čustveni razvoj. 

 

• RV 10.  Kako, po mnenju vzgojiteljev, nagrajevanje dobrih likov iz pravljic vpliva na 

čustveno-socialni razvoj otrok? 

S trditvijo »Pomembno je, da so v pravljicah dobri liki nagrajeni, saj to pozitivno vpliva na čustveni 

in socialni razvoj otrok«, se popolnoma strinja 27 % anketiranih vzgojiteljic, isti delež vzgojiteljic 

se s trditvijo strinja. 6 % anketiranih vzgojiteljic se s trditvijo ne strinja, prav tako pa se jih 5 % 

nikakor ne strinja s to trditvijo. 35 % anketiranih vzgojiteljic je glede te trditve neopredeljenih. 
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Grafikon 21: Nagrajevanje dobrih likov v pravljicah 

 

Podobno ugotavljam tudi za trditev »Otroci po tem, ko je dobri lik iz pravljice nagrajen, spoznajo 

da dobro vedno zmaga«. 18 % se jih s trditvijo popolnoma strinja, medtem ko se jih 43 % s trditvijo 

strinja. 8 % anketiranih vzgojiteljic se s trditvijo ne strinja, medtem ko se s trditvijo nikakor ne 

strinja 5 % anketiranih. 27 % anketiranih vzgojiteljic je to trditev ocenilo z oceno 3, kar pomeni, 

da so neopredeljene. 
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Grafikon 22: Pomen nagrajevanja dobrih likov v pravljicah 

 

Da otroci pokažejo velik interes za pravljice, v katerih so dobri liki nagrajeni, se popolnoma strinja 

27 % anketiranih vzgojiteljic. S trditvijo se prav tako strinja nadaljnjih 28 % anketiranih 

vzgojiteljic. S trditvijo se ne strinja 6 % anketiranih vzgojiteljic, 8 % pa se jih nikakor ne strinja s 

trditvijo. 32 % anketiranih vzgojiteljic je neopredeljenih glede te trditve. 

Grafikon 23: Interes otrok za pravljico, v kateri so dobri liki nagrajeni 
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• RV 11. Kakšne so, po mnenju vzgojiteljev, koristi branja/pripovedovanja pravljic za 

otrokov čustveno-socialni razvoj? 

»Pravljice pozitivno vplivajo na čustveni in socialni razvoj otrok«. S trditvijo se popolnoma strinja 

76 % anketiranih vzgojiteljic, še nadaljnjih 15 % se jih s trditvijo strinja. 5 % anketiranih je trditev 

ocenilo z oceno 3, kar pomeni, da se s trditvijo niti ne strinjajo, niti strinjajo. Torej vidimo, da se 

večina vzgojiteljic zaveda pomena pravljice za otrokov čustveni in socialni razvoj. Povprečna 

ocena te trditve znaša 4,7 in je najbolje ocenjena trditev. 

Grafikon 24: Pozitiven vpliv pravljic na čustveno-socialni razvoj otrok 

 

V okviru tega lahko sklenem naslednje. Branje in pripovedovanje pravljic otrokom prinaša užitek  

ob poslušanju pisane besede, razkriva čarobne kotičke domišljije in jim daje osnovo za nadaljnje 

učenje in ljubezen do pisane besede. Otroci pri poslušanju razvijejo več domišljije, izkušenj, 

občutka za skupnost. Branje je pomembno za zbranost, stik s knjigo in pisano besedo. Otrokom je 

treba brati in pripovedovati pravljice. Cilj pa pri tem ostaja enak: obogatitev besedišča, širjenje 

znanja o neznanih situacijah in učenje vedenja v resničnem življenju, ki je podobno tistemu v 

pravljici. Branje pravljic spodbuja razvoj otrokovega govornega izražanja in ustvarjanja, 

pripovedovanje zgodb spodbuja ustvarjalnost in domišljijo. Vpliva na vse vidike razvoja, še 

posebej na socialno-čustveni, govor, izražanje ... Vsaka zgodba v pravljici je kakovostna, če jo 

vklopimo v več dejavnosti, jo doživljamo umetniško, fizično, glasbeno ... 

6 %

16 %

78 %

1 2 3 4 5
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5.2 Ugotovitve, predlogi 

V raziskavi sem pokazala, kako pomembna je pravljica za predšolske otroke, zakaj naj tako starši 

kot vzgojitelji berejo pravljice otrokom. Pravljice so otrokom všeč, ker so preproste, saj je zgodba 

poenostavljena in zajema bistvo. Niso kopija resničnosti, ampak bistvo resničnosti, npr. osebe so 

dobre ali zle in dobro vedno zmaga. In ravno zato imajo mnogi starši napačno mnenje. Zdi se jim, 

da je pravljica nekaj, kar otroke uči, česa nimajo, ne da bi se zavedali, da je to točno tisto, kar otrok 

potrebuje. Potrebuje zgodbo, ki ima popolnoma nedvoumne in jasne odnose, preprostost in jasnost 

zgodbe, upanje, da se bo vse dobro končalo. Pravljice so moralne zgodbe, ki otroku dajo priložnost, 

da se poistoveti z dobrim in razvije antipatijo do zla. Za vsako starost je mogoče najti primerno 

bralno gradivo, zato lahko starši ali vzgojitelji, če menijo, da pravljica ni primerna, najdejo nekaj 

glede na otrokovo starost ali spremenijo konec. Pravljice lahko pomagajo tudi pri povezovanju 

otroka in starša ter ustvarijo osnovo za tesnejši odnos v poznejših letih. Zelo pomembno je, da 

izberemo pravljice s pozitivnim sporočilom, ker se bodo naučili obvladovati stresne situacije. 

Otroci se s pravljico srečujejo vse življenje – od predšolske dobe pa tudi skozi šolanje. Otrok se 

bo s pomočjo pravljic naučil vrednosti knjig, naučil se bo brati in pisati. Pravljice imajo namreč v 

otrokovem življenju velik vzgojni pomen. Čeprav nekateri starši mislijo, da otroci ne potrebujejo 

pravljic in da zanje niso dobre, jih resnično potrebujejo. Skupaj s pravljicami spoznavajo dobro, 

zlo, pomoč, prijateljstvo, izgubo. Čeprav liki iz pravljic otroke očarajo in vsi otroci želijo biti 

junaki iz pravljic, jih naučijo, kaj lahko in česa ne. Vendar smo z raziskavami izvedeli, da niso vsi 

starši in vzgojitelji prepričani, da so vse pravljice primerne za predšolske otroke, čeprav to drži.  

Svoje odgovore na raziskovalna vprašanja sem primerjala z odgovori podobne raziskave, ki jo je 

izvedla Maja Tonin v svoji diplomski nalogi z naslovom Uporaba pravljic v vrtcu. V obeh 

raziskavah je navedeno, da vzgojitelji pogosto berejo pravljice otrokom, v njeni raziskavi je bilo 

celo ugotovljeno, da jih večina vzgojiteljev otrokom bere vsakodnevno. Moja raziskava je 

pokazala, da vzgojitelji v približno enaki meri berejo otrokom ljudske in avtorske pravljice. Skozi 

raziskavo Maje Tonin tako ugotovim, da je to najverjetneje zato, ker vzgojitelji pravljice izbirajo 

glede na aktualne tematike v vrtcu. V obeh raziskavah je bilo ugotovljeno, da se otroci skozi 

pravljico identificirajo z glavnim junakom in se tako od njega naučijo dobre komunikacije v 

različnih situacijah ter da se vzgojitelji v veliki večini povsod strinjajo, da so pravljice za otrokov 

čustveno-socialni razvoj zelo pomembne. 
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Zanimiva se mi je zdela tudi raziskava Nataše Uršič v njenem diplomskem delu z naslovom 

Pripovedovanje pri uri pravljic. V diplomskem delu je ugotovila, da starši otrokom najraje berejo 

pravljice, sledijo pesmi. Pri vprašanju, ali starši otrokom pravljice v večini berejo ali 

pripovedujejo, je ugotovila, da več staršev pravljice raje bere, še več pa jih branje kombinira s 

pripovedovanjem. Če odgovore njenih anketirancev (staršev) primerjam s svojimi (vzgojitelji), 

lahko ugotovim, da starši kljub preferiranju branja otrokom še vedno večkrat pripovedujejo 

pravljice kot pa vzgojitelji. Menim, da je v vrtcu pripovedovanja manj zaradi pomanjkanja časa, 

saj so dnevi polno zasedeni z ostalimi dejavnostmi. Vzgojiteljem pripovedovanje in sprotno 

izmišljevanje pravljic vzame veliko več časa, kot pa če pravljico samo preberejo. 

Sama sem se v diplomskem delu bolj osredotočila na branje pravljic v vrtcu, menim pa, da bi bilo 

v prihodnje dobro tudi malo bolje raziskati vpliv družinskega branja na razvoj otrok. Vedno več 

staršev namreč otrokom rajši predvaja pravljice prek televizije ali Youtuba, kar se mi zdi zelo slabo 

predvsem za otrokov socialni razvoj in stik s starši. Predvsem me zanima, ali stopnja izobrazbe 

staršev vpliva na to, koliko in na kakšen način z otroki prebirajo pravljice ter katere lastnosti pri 

izbiri pravljice so staršem z različnimi stopnjami izobrazbe bolj pomembne in katere manj. Dolgo 

sem se trudila tudi z iskanjem podobnih raziskav na temo nasilnih vsebin v pravljicah in vpliva teh 

na otroke. Tema se mi zdi za nadaljnje raziskovanje zanimiva, saj je bilo do sedaj o njej opravljenih 

zelo malo raziskovanj, njena vsebina pa je za izbiro pravljic zelo pomembna.  

 

Vsi vzgojitelji in starši bi morali pravljice dobro razlagati, bolje, kot se otrokom pravljica  

pripoveduje, bolje jo bodo razumeli in zanje bo zanimiva ter poučna. Pravljice so zelo pomembne 

za predšolske otroke, saj se skozi njo učijo o življenju, vedenju v družbi, vedenju v knjižnici. 

Čeprav se mnogi starši vzdržijo pravljic in jih želijo odstraniti iz otrokovega življenja, se ne 

zavedajo, da so pravljice prav tisto, kar otroci potrebujejo. Pravljice so bile in bodo ostale literarna 

zvrst, v kateri je vse mogoče in v kateri se uresničijo vse sanje in fantazije. Pravljice niso 

namenjene samo otrokom, namenjene so tudi odraslim, ki se želijo spomniti svojega otroštva. 
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6 ZAKLJUČEK 

Med pisanjem diplomske naloge sem izvedela veliko novih stvari o pravljicah. Ugotovila sem, da 

so za otrokov razvoj v predšolskem obdobju še bolj pomembne, kot sem si predstavljala. Otrok 

skozi pravljice spoznava svet, se uči o pomembnosti kompromisov in občuti različna čustva. 

Pravljice so tudi vir jezikovnega znanja, z njimi otroci širijo svoj besedni zaklad, spoznavajo 

ključne elemente slovenskega jezika, učijo se zapisovanja črk in v nadaljevanju tudi branja. 

 

Izvedena raziskava, v kateri je sodelovalo 80 vzgojiteljic iz več kot 60 različnih vrtcev v Sloveniji, 

je skušala potrditi in analizirati navedbe iz teoretičnega dela. 

Odgovori na razvojna vprašanja so potrdili, da vzgojitelji otrokom pogosto berejo pravljice, saj se 

jim zdijo dragocene in poučne. Raziskava je tudi potrdila, da imajo otroci radi pravljice, uživajo v 

vsebini pravljic in se poistovetijo z liki v pravljicah. Pravljica igra pomembno vlogo pri otrokovi 

vzgoji in splošnem razvoju, kar potrjujejo strukturirane in nestrukturirane reakcije otrok po 

branju/pripovedovanju pravljic. 

Rezultati raziskave so pokazali enako zastopanost ustnih in avtorskih pravljic, zato je teza o 

prevladi ustnih pravljic zavrnjena. Pri preučevanju pogostosti srečanj predšolskih otrok s 

pravljicami v vrtcu sklepam, da so pravljice pogoste v vseh vrtčevskih skupinah, več vzgojiteljic 

pa je navedlo, da je pojav »druženja« s pravljicami vsakodneven, ne glede na starost otrok. Poleg 

tega se je potrdila domneva, da otroci kažejo pozitivne reakcije na vse pravljice in jih doživljajo s 

svojimi izkušnjami in na svoj način. 

Podatki o neprimernosti določenih pravljic za majhne otroke kažejo na zavedanje vzgojiteljev o 

pomembnosti pravočasne uskladitve pravljic z otrokovimi interesi in možnostmi. Z vprašanjem o 

strukturiranih in nestrukturiranih reakcijah otrok na pravljice sem potrdila domnevo, da pravljice 

otrokom pomagajo, da izkusijo življenjske situacije, čustva in z junaki in njihovimi dejanji ločijo 

pomanjkljivosti in vrline. Otroci s strukturiranimi reakcijami, najpogosteje z dramatizacijo 

pravljic, poglabljajo svoje razumevanje in vzpostavljajo odnos do pravljic. Glede na to, da je 

raziskava pokazala, da otroci enako radi berejo in pripovedujejo pravljice, je bila predpostavka, da 

imajo otroci raje pripovedni način posredovanja pravljic, vsaj deloma zavrnjena. 



 

47 
 

Ocena odnosa vzgojiteljev do pravljice je pokazala nestrinjanje s trditvijo, da so pravljice preveč 

okrutne za predšolske otroke. Ugotovljeno je bilo, da otroci v pravljicah ne doživljajo okrutnosti 

enako kot odrasli, da je pomembno, da so dobri liki nagrajeni in da otroci pokažejo zanimanje za 

poslušanje branja ali pripovedovanja pravljic. Po mnenju vzgojiteljev se s pripovedovanjem 

pravljice doseže boljša komunikacija med otrokom in pravljico, pa tudi med otrokom in 

vzgojiteljem. Otroci s pripovedovanjem pravljice postanejo aktivni udeleženci, vzgojitelji pa 

dobijo več prostora za njen kreativni prenos z vključitvijo neverbalnih tehnik. 

Svojo diplomsko nalogo pa bi zaključila z mislijo, da pravljic, ne glede na njihov izvor, ni nikoli 

dovolj.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

1 Spol? 

• Moški, 

• Ženski. 

 

2 Starost? 

• 18–30, 

• 30–40, 

• 40–50, 

• 50 in več. 

 

3 Delovne izkušnje v vrtcu? 

● od 1 do 3 let, 

● od 4 do 6 let, 

● od 7 do 18 let, 

● od 19 do 30 let, 

● od 31 do 40 let. 

 

4 V katerem vrtcu delate? 

____________________________________________________ 

 

5 S katero starostno skupino otrok delate? 

• Od prvega do tretjega leta 

• Od tretjega do šestega leta 
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• Kombinirani 

• Igralne urice za otroke, ki niso vključeni v vrtec 

 

6 Navedite naslov pravljice, ki jo najpogosteje pripovedujete/berete otrokom?  

_____________________________________________________ 

7 Kako pogosto berete/pripovedujete pravljice v svoji vrtčevski skupini?  

• 8- ali večkrat mesečno, 

• 5- do 7-krat mesečno, 

• 3- do 4-krat mesečno, 

• 1- ali 2-krat mesečno, 

• Manj kot 1-krat mesečno, 

• Ostalo. 

 

8 Ali pravljice pogosteje berete ali pripovedujete?  

● Pravljice pogosteje berem,  

● Pravljice pogosteje pripovedujem, 

● Približno enako jih berem in pripovedujem. 

 

9 Kaj imajo otroci raje?  

• Otroci imajo raje, ko jim berem pravljice, 

• Otroci imajo raje, ko jim pripovedujem pravljice, 

• Otroci imajo oboje enako radi. 

 

10 Katere pravljice so pogostejše pri vas v vrtcu?  

• Ustno izročilo (npr. slovenske ljudske, pravljice bratov Grimm …), 

• Avtorske (npr. H. C. Andersen …), 
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• Oboje so približno enako zastopane. 

 

11 Obstajajo med pravljicami razlike glede boljšega/slabšega odziva otrok?  

• Vedno to opazim. 

• Opazim pogosto. 

• Opazim občasno. 

• Redko opazim. 

• Nikoli ne opazim. 

 

 

 

12 Menite, da določene pravljice niso primerne za otroke vaše starostne skupine?  

• Da, 

• Ne. 

Če da, zakaj? 

___________________________________________________ . 

 

13 Kakšne so najpogostejše, najzanimivejše in najneobičajnejše reakcije otrok na pravljice?  

• Najpogostejša _____________________, 

• Najzanimivejša ______________________, 

• Najneobičajnejša _____________________ . 

 

14 Na kateri način otroci najraje strukturirano reagirajo na pravljico?  

• Z likovno reakcijo, 

• Dramatiziranjem pravljice, 
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• Pogovarjanjem o pravljici. 

 

15 S katero trditvijo se strinjate?  

• Otroci me pogosto prekinjajo z vprašanji, ki so povezana s pravljico. 

• Otroci me redko prekinjajo z vprašanji povezanimi s pravljico. 

• Otroci me skoraj nikoli ne prekinjajo. 

 

16 Zahtevajo otroci, da se jim ista pravljica ponovi na popolnoma enak način?  

• Vedno to zahtevajo, 

• Pogosto to zahtevajo, 

• Občasno to zahtevajo, 

• Redko to zahtevajo, 

• Nikoli tega ne zahtevajo. 

 

 

 

 

17 Menjate vsebino pravljice, izpuščate, dodajate vsebino?  

• To počnem vedno, 

• To počnem pogosto, 

• To počnem občasno, 

• To počnem redko, 

• To nikoli ne počnem. 

 

18 Če da, kaj najpogosteje?  



 

54 
 

• Krajšam pravljice, ker so pravljice po navadi predolge in vzamejo preveč časa, 

• Nasilne in druge neprimerne elemente izpustim oziroma jih ublažim, 

• Vsebino menjam na drug način. 

 

19 O čem najpogosteje razpravljate z otroki po branju/pripovedovanju pravljice?  

• O vsebini, 

• O likih, 

• O pojavih, 

• O občutkih, ki jih pravljica sproža, 

• O vsem tem razpravljamo približno enako, kombinacija vsega navedenega. 

 

20 Ocenite strinjanje s trditvijo (od 1– nikakor se ne strinjam do 5 – popolnoma se strinjam). 

• Pravljice so pogosto preveč nasilne za predšolske otroke.  

• Nasilja v pravljicah otroci ne dojemajo na enak način kot odrasli.  

• Nasilje iz pravljic vpliva negativno na čustveno-socialni razvoj predšolskih otrok.  

• Pomembno je da so v pravljicah dobri liki nagrajeni, saj to pozitivno vpliva na socialni in 

čustveni razvoj otrok.  

• Otroci potem, ko je dobri lik iz pravljice nagrajen spoznajo da »dobro vedno zmaga«.  

• Otroci pokažejo velik interes za pravljice, v katerih so dobri liki nagrajeni.  

• Pravljice pozitivno vplivajo na čustveno socialni razvoj otrok.  

 

 

 


