
UNIVERZA V LJUBLJANI

PEDAGOŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

JASNA KOVAČIČ



UNIVERZA V LJUBLJANI

PEDAGOŠKA FAKULTETA

ODDELEK ZA SPECIALNO IN REHABILITACIJSKO PEDAGOGIKO

SMER: SURDO - LOGO

PRIPOVEDOVANJE ZGODBE PETLETNEGA 

OTROKA Z LAŽJO GOVORNO JEZIKOVNO 

MOTNJO

DIPLOMSKO DELO

Mentor:  Kandidatka:

dr. Simona Kranjc Jasna Kovačič

Ljubljana, april 2012



Zahvala

Hvala mentorici dr. Simoni Kranjc za strokovno svetovanje pri nastajanju diplomskega dela ter za  

pomoč pri izvedbi in analizi empiričnega dela diplomskega dela.

Hvala družini in dečku, ki so mi omogočili, da sem lahko izvedla empirični del študije primera.

Hvala mojima staršema in Andreju za spodbudne besede in potrpežljivost.



IZVLEČEK

Diplomsko delo obravnava področje jezikovne zmožnosti pripovedovanja zgodb. Pripovedovanje je 

ena izmed ključnih jezikovnih zmožnosti,  ki se pri otroku izoblikujejo nekje do 8. leta starosti. 

Obvladanje te zmožnosti močno vpliva na nekatere druge razvojne zmožnosti, kot na primer na 

zmožnost komunikacije z drugimi ljudmi, na zmožnost mišljenja, predvsem reševanja problemov, in 

razvijanja lastne samopodobe, na razumevanje čustev ter na jezikovno kompetentnost otroka.

Z diplomskim delom sem želela osvetliti pomen raziskovanja pripovedovanja pri otrocih, predvsem 

pri otrocih z govorno jezikovnimi primanjkljaji, saj nam lahko vpogled v značilnosti otrokovega 

pripovedovanja nudi dobro začetno izhodišče za oblikovanje ustrezne logopedske terapije. 

V empiričnem delu sem obravnavala konkreten primer pripovedovanja otroka s primanjkljaji na 

področju jezika in govora. Želela sem ugotoviti otrokovo raven pripovedovanja zgodb ter napredek 

pri zmožnosti pripovedovanja, opazen v času najinih srečanj.

Ključne besede: pripovedovanje zgodb,  otrok  z  govorno jezikovnimi primanjkljaji,  logopedska 

terapija



ABSTRACT

Thesis addresses the storytelling language abilities. Telling is one of the key language features that a 

child forms by the age around 8. Mastery of these skills  has a strong influence on some other 

development capabilities, such as the ability to communicate with other people, the ability to think, 

especially  problem  solving,  developing  self-image,  understanding  emotions  and  the  linguistic 

competence of the child.

The goal of my thesis was to highlight the importance of narrative research in children, especially in 

children with speech and language deficits, because insight into the characteristics of the child's 

narrative  skills  offers  a  good  starting  point  to  formulating  appropriate  speech  therapy.

In the empirical part, I focused on a concrete storytelling example of a child with language and 

speech deficits.  I  wanted  to  determine  the  child's  level  of  storytelling  and storytelling  abilities 

progress, observed during our meetings.

Keywords: storytelling, child with spech and language deficits, speech and language therapy
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1 UVOD

1.1 Opredelitev področja in opis problema

V diplomskem delu se bom dotaknila področja razvoja jezikovne zmožnosti otroka, in sicer razvoja 

zmožnosti pripovedovanja zgodb. Zmožnost pripovedovanja zgodb sovpada s ključnim obdobjem 

razvoja vseh jezikovnih in govornih zmožnosti. Gre za predšolsko obdobje otroka. S tega vidika je 

omenjeno obdobje ključno za surdopedagoge in logopede. Jezik in govor se intenzivno razvijata, 

kar omogoča oziroma zahteva pospešeno terapevtsko delo z otrokom.

Otrok je že okoli drugega leta starosti zmožen povedati prvo enostavno zgodbo, a ustrezno obliko 

pridobijo  njegove  zgodbe  do  otrokovega  četrtega  leta  starosti.  Pripovedovanje  zgodbe  zahteva 

združevanje več zmožnosti, tako jezikovnih kot govornih. Otrok mora imeti ustrezno izoblikovano 

skladnjo,  pragmatiko in  govorno izražanje,  da lahko oblikuje  konvencionalno zgodbo,  ki  jo  bo 

poslušalec razumel. Poleg jezikovnih in govornih sposobnosti je pomemben tudi spoznavni razvoj. 

Otrok se mora ob pripovedovanju odmakniti  od dejanj samih, saj  opisuje dogajanje,  ki presega 

njegovo neposredno izkušnjo. Pri pripovedovanju preseže tako vsebino, kot tudi jezik – vsebinsko 

preseže neposredno dogajanje, jezikovno le s slovničnimi prvinami povezuje govorjeno besedilo.

Pripovedovanje kot ena izmed najzahtevnejših jezikovnih in govornih zmožnosti vpliva na mnoga 

področja otrokovega razvoja. Ob pripovedovanju zgodb se vključuje v okolje in družbo, v kateri 

živi. Pripovedovanje mu omogoča, da lahko svoje izkušnje in doživljanja deli z drugimi ljudmi ter 

na ta način sklepa prijateljske vezi. Poleg svojih izkušenj lahko tako izraža tudi svoja čustva in se 

socializira. Razmišljanje o lastnih čustvih in izkušnjah vpliva tudi na pojmovanje sebe in lastne 

samopodobe.

Otrok z  rednim govornim in jezikovnim razvojem postopoma razvija  zmožnost  pripovedovanja 

zgodb ter posledično tudi druge, zgoraj omenjene jezikovne, govorne in miselne zmožnosti. Kot 

bodočo logopedinjo me poleg rednega razvoja zanima tudi razvoj zmožnosti pripovedovanja zgodb 

otroka z govorno jezikovnimi primanjkljaji; torej v kakšni meri ti  primanjkljaji vplivajo na sam 

potek pripovedovanja in  kakšna odstopanja lahko opazimo pri  razvoju oziroma pri  oblikovanju 

same zgodbe. Različne raziskave, ki sta jih opravili raziskovalki Grobler in Arapović (2006, 2007, 

2008),  kažejo  na  opazne  razlike  med  pripovedovanimi  zgodbami  otrok  z  govorno jezikovnimi 

motnjami in pripovedovanimi zgodbami otrok z rednim govornim in jezikovnim razvojem. 
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1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja

Tudi sama se bom v diplomskem delu lotila omenjenih raziskovalnih problemov. S študijo primera 

bom raziskala razvojno raven pripovedovanja zgodbe dečka z govorno jezikovno motnjo.

S svojim diplomskim delom želim tako tudi nakazati možnosti raziskovanja in analiziranja govorno 

jezikovnih primanjkljajev z nestandardnim preizkusom pripovedovanja zgodbe. Tovrstni preizkusi 

in  raziskave  so  v  logopedski  stroki  slabo  zastopani,  čeprav  tak  preizkus  ponuja  možnosti  za 

opazovanje več otrokovih zmožnosti ter več različnih znakov otrokovih težav.

Študija primera, ki jo bom opravila z dečkom, starim 5 let, z lažjo govorno jezikovno motnjo, bo 

pokazala,  kakšna  je  raven  razvoja  dečkovega  pripovedovanja  zgodbe.  Polletno  opazovanje  in 

spremljanje njegovega govorno jezikovnega razvoja ter hkratno izvajanje logopedske terapije mi bo 

omogočilo določanje dečkovega napredka na omenjenih področjih. 

Na  podlagi  raziskav,  ki  so  jih  opravile  slovenske  raziskovalke  Marjanovič  Umek,  Fekonja  in 

Kranjc,  bom  iz  rezultatov  na  omenjenih  preizkusih  lahko  sklepala  o  dečkovem  morebitnem 

napredku pri razvoju jezikovne zmožnosti pripovedovanja zgodbe.

Cilji,  ki  jih  bom  poskušala  s  študijo  primera  doseči,  so  ugotoviti  raven  razvoja  otrokovega 

pripovedovanja zgodbe in ugotoviti ali bo na področju razvoja pripovedovanja med šolskim letom, 

v katerem bo otrok deležen dodatne strokovne pomoči logopeda, prišlo do pomembnega napredka 

ter hkrati določiti, na katerem področju pripovedovanja zgodbe bo opazen večji napredek.

Na podlagi zgoraj omenjenih ciljev sem si postavila več raziskovalnih vprašanj, in sicer me zanima, 

kolikšen  je  dečkov razvojni  primanjkljaj  na področju  pripovedovanja,  ali  se  bo razvojna  raven 

njegovega pripovedovanja med samo raziskavo izboljšala ter na katerem področju bo izboljšanje 

opaznejše.

1.3 Predvidene metode raziskovanja

V diplomskem delu  bom kot  raziskovalno metodo uporabila  študijo  primera.  Raziskovala  bom 

razvoj  pripovedovanja  pri  dečku  z  lažjo  govorno  jezikovno  motnjo,  deček  potrebuje  dodatno 

strokovno pomoč logopeda. V okviru izvajanja dodatne strokovne pomoči, z dečkom se srečujeva 

dvakrat  tedensko,  imam možnost  natančno  opazovati  njegov  jezikovni  razvoj.  Pri  tem se  bom 

posebej usmerila na opazovanje dečkovega pripovedovanja zgodbe. 

Dečkovo pripovedovanje bom preverjala z nestandardiziranim preizkusom pripovedovanja zgodbe, 

uporabila  bom slikanice  z  besedilom.  Slikanice  bom dečku prebrala,  nato  pa  snemala  njegovo 

pripovedovanje prebrane zgodbe. 

Razvojno  raven  vsake  pripovedovane  zgodbe  bom  vrednotila  po  kriterijih,  ki  so  jih  izdelale 
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raziskovalke  Marjanovič  Umek,  Fekonja  in  Kranjc.  V  okviru  raziskave  o  razvoju  otrokovega 

pripovedovanja zgodb (2003) bom poleg razvojne ravni zgodbe posebej vrednotila še koherentnost 

in kohezivnost vsake posamezne zgodbe.

2 TEORETIČNI DEL

V teoretičnem delu diplomskega dela bom izpostavila glavne faze govornega in jezikovnega razvoja 

predšolskega otroka, opredelila bom zmožnost pripovedovanja in zmožnost pripovedovanja zgodb. 

Nakazala  bom,  na  katera  področja  razvoja  vpliva  pripovedovanje  zgodb,  katere  vloge  ima  ta 

sporazumevalna zmožnost, kateri dejavniki vplivajo na razvoj zmožnosti pripovedovanja zgodb ter 

kako poteka razvoj te zmožnosti. Na koncu se bom dotaknila še otroka z govorno jezikovno motnjo 

ter poudarila glavne značilnosti pripovedovanja zgodb otroka z primanjkljaji na področju jezika in 

govora. 

2.1 GOVORNI IN JEZIKOVNI RAZVOJ OTROKA

V tem poglavju bom zajela ključne faze jezikovnega razvoja otroka med drugim in sedmim letom 

starosti.  To obdobje je ključnega pomena za razumevanje in opazovanje razvoja pripovedovanja 

zgodbe in zato najbolj pomembno glede na raziskovalni problem mojega diplomskega dela.

Pri opazovanju otrokovega govornega in jezikovnega razvoja je pomembno, da oba pojma, kljub 

njuni tesni povezanosti, razlikujemo. Govor zajema

 področje artikulacije, tekočnosti in glasu. Jezik pa vključuje razumevanje in podajanje

 informacij.

Splošno prepričanje večine psihologov je, da se otrok jezika »nauči« preko dialoga s pomembnimi 

drugimi. Tak način učenja mu omogoča, da spozna namen, pomen in vlogo jezika in govora. (Na 

primer jezik nam omogoča zavrnitev ali sprejetje nečesa, izražanje naklonjenosti ipd.) Že v prvih 

tednih življenja se razvijejo izmenjave med starši in otrokom, in sicer v obliki gest in vokalizacije. 

(Izmenjave  so  neverbalne  narave.)  Otrok  tako  že  od  rojstva  naprej  razvija  sporazumevalno 

zmožnost  preko  različnih  govornih  in  jezikovnih  izmenjav  z  okoljem  (Marjanovič  Umek  in 

Fekonja, 2004; Smith, 1998). 
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Razvoj jezika otroku omogoča spoznavanje sveta, predvsem abstraktnega, ki temelji na abstraktnih 

pojmih, ki jih ne moremo videti, prijeti, čutiti. Jezik je tisti, s pomočjo katerega otrok loči med 

konkretnim svetom, oziroma svetom dejanj in abstraktnim svetom oziroma svetom besed (Engel, 

1995).

Pri razvoju jezika so pomembni štirje vidiki, ki jih mora otrok obvladati,  in sicer fonologijo ali  

glasoslovje (sistem glasov v jeziku), skladnjo (oblika in vrstni red besed v stavku), semantiko ali 

pomenoslovje (pomen morfemov, ki so najmanjše pomenske enote, pomen besed in stavkov) in 

pragmatiko (veda o uporabi jezika v različnih kontekstih oziroma kombiniranje besed in stavkov na 

družbeno sprejemljiv in razumljiv način) (Smith, 1998). 

2.1.1 Jezikovna zmožnost dveletnega otroka

Jezikovna zmožnost dveletnega otroka se pospešeno razvija na področju pomena besed in stavkov, 

skladnje in besedoslovja, hitro raste otrokov besednjak. Otrok pozna in razume okoli 1000 besed. 

Sprva narašča delež polnopomenskih besed, kot so samostalniki, približno pri dveh letih začnejo 

otroci te izolirane besede povezovati v enostavne stavke. Pomen teh stavkov je zelo zgoščen, otroci 

uporabljajo iste besede za izražanje več stvari, stavki imajo torej več pomenov. (Na primer: »Luka 

čevelj.« lahko pomeni »To je Lukov čevelj.« ali »Rad bi obul čevelj.«) Izgovorjava je še nepopolna, 

saj razvoj izgovorjave zaostaja za osvajanjem novih besed. 

Ta dejstva kažejo na to, da se skladnja razvije že zgodaj, prej kot oblikoslovje. Otrok najprej začne 

kombinirati  besede  med  sabo,  šele  kasneje  jih  zna  postaviti  tudi  v  pravilno  obliko  z  uporabo 

pravilnega  sklona  in  predpon  oziroma  pripon  (Marjanovič  Umek,  1990;  Marjanovič  Umek  in 

Fekonja, 2004; Smith, 1998). 

Uporaba slovnično nepravilnih stavkov kaže na to,  da otrok slovnična pravila že razume in jih 

uporablja, vendar še nepravilno. Njegove napake so logične, otrok osnovna pravila posplošuje na 

vse besede, saj še ne pozna jezikovnih izjem (Smith, 1998).

Ko razvoj skladnje napreduje otrok začne tvoriti stavke s samostalnikom in pridevnikom ter tako 

izraža lastnosti predmetov, mesto nahajanja predmeta običajno izrazi z drugim samostalnikom (npr. 

soba, vrt ipd.) (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004).

Pojav dvobesednega stavka pri otroku kaže na pospešen razvoj govora, razvijajo se govorni glasovi, 

stavčna struktura in razumevanje besednega pomena, otrokov besedni zaklad se širi. Po drugem letu 

otrokov  stavek  začne  pridobivati  ustrezno  strukturo,  deli  stavka  so  v  pravem  medsebojnem 

razmerju, prav tako stavki postajajo bolj raznoliki (Marjanovič Umek, 1990). 
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V tem obdobju otrok kaže tudi veliko zanimanje za rime in pesmice, rad poje in samostojno tvori 

preproste rime (Smith, 1998).

2.1.2 Jezikovna zmožnost otroka, starega 3 do 4 leta

Otrok izpopolni oblikoslovje nekje pri treh letih, ko uporabi ustrezne oblike besed, ki jih hkrati tudi 

pravilno  kombinira  med sabo (Karmiloff  in  Karmiloff  –  Smith,  2001,  v:  Marjanovič  Umek in 

Fekonja, 2004; Marjanovič Umek, 1990). 

Govor triletnika je v precejšnji meri razumljiv odraslemu človeku (tudi zunaj družinskega kroga). 

Izgovorjava je pomanjkljiva le pri nekaterih glasovih (npr. izgovorjava glasu /r/). 

V obdobju do četrtega leta se skladnja in oblikoslovje še izpopolnjujeta. Stavki so daljši – združuje 

tri  do štiri  besede  –  in  kompleksnejši,  otrok uporablja  pridevnike,  predloge,  veznike,  pomožne 

glagole, razume spol in množino, tvori že nikalne, vprašalne in sestavljene stavke, v katerih pa 

prevladuje uporaba sedanjika (Marjanovič Umek, 1990; Marjanovič Umek in Fekonja, 2004; Smith, 

1998). 

Uporaba različnih vrst stavkov se razvija različno. Sestavljeni stavki vsebujejo več kot en glagol in 

so  povezani  z  razvojem uporabe  različni  prirednih  in  podrednih  veznikov  (Marjanovič  Umek, 

1990).

Otroci zanikajo najprej v pozitivnih stavkih, kar pomeni, da na začetek stavka dodajo le negativni 

člen. Nikalni stavki se oblikujejo postopoma, pogosto sprva otrok uporablja dvojno zanikanje, šele 

kasneje tvori ustrezne nikalne glagolske oblike (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004).

Prve vprašalne stavke otrok oblikuje s  pomočjo intonacije  – konec stavka zaključi  z intonacijo 

navzgor  –  kasneje  se  razvije  vprašalna  oblika  s  spremenjenim vrstnim redom besed v  stavku. 

Uporaba  vprašalnic  se  razvija  postopoma.  Najprej  otrok  uporablja  vprašalnice  kaj,  kje,  kdo, 

razvojno gledano kasneje  uporablja  kako in kdaj ter  nazadnje kateri  in čigav (Brown, 1986, v: 

Marjanovič Umek in Fekonja, 2004).

2.1.3 Jezikovna zmožnost otroka, starega 5 do 7 let

»Otrok  do  približno  petega  leta  starosti  razvije  osnovne  spretnosti  govornega  izražanja  in  

razumevanja, kar pomeni, da lahko drugim z rabo govora sporoči, kako se počuti, kaj misli o tem in  
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onem, kaj se je zgodilo, česa si želi /.../.« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003, 28).

Do vstopa v šolo je otrokov jezik zgrajen, stavčna struktura je v precejšnji meri podobna tisti, ki jo  

v govoru uporabljamo odrasli. Sintaksa je ustrezna pri šestih letih, otrokovi stavki so sestavljeni iz 

petih do šestih besed, v katerih se pojavljajo tudi izrazi časovne odvisnosti. Govor je popolnoma 

razumljiv in tekoč. Obseg besednjaka je od 2500 do 3000 besed, otrok razume in v svojem izražanju 

uporablja vzročne in časovne odnose (Marjanovič Umek, 1990; Smith, 1998).

Govor otroku omogoča uporabo jezika kot simbolnega sistema, omogoča mu, da komunicira in pri 

tem izraža svoja čustva, počutje in misli. 

V  predšolskem  obdobju  lahko  izpostavimo  še  naslednje  funkcije  jezika  kot  sredstva  za 

sporazumevanje,  in  sicer:  vzpostavljanje  odnosov  z  drugimi,  izražanje,  iskanje  odgovorov  na 

različna  vprašanja,  posredovanje  informacij  drugim,  pripovedovanje  in  izražanje  domišljije 

(Marjanovič Umek, 1990). 

2.2 PRIPOVEDOVANJE

V  naslednjih  poglavjih  se  bom  osredotočila  na  pripovedovanje  samo  ter  razvoj  in  vlogo 

pripovedovanja zgodb pri otroku. Izpostavila bom različne vidike in vloge pripovedovanja zgodb, 

na katere sem se opirala pri raziskovanju, ki sem ga opravila v okviru mojega diplomskega dela.

Pripovedovanje je pragmatična govorna spretnost, pri kateri je najbolj pomembno razumevanje in 

izražanje  dekontekstualizirane  vsebine,  ki  jo  pripovedovalec  sporoča  z  govorom  (Fein,  1995; 

Karmiloff in Karmiloff-Smith, 2001, v: Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Zato mora biti 

pripovedovanje strukturirano in smiselno, zgodba mora imeti smisel in namen. Strukturo in smisel 

izrazimo s pomočjo problema oziroma dogodka, ki ga vpletemo v zgodbo oziroma zgodbo gradimo 

na  podlagi  nekega  dogodka  (Engel,  1995).  Struktura  je  nujna  tudi  zaradi  narave  te  govorne 

spretnosti, saj mora biti pri pripovedovanju »vse sporočeno z jezikom samim« (Kranjc, Marjanovič 

Umek  in  Fekonja,  2003,  str.  51),  se  pravi  je  vsebina  pripovedovane  zgodbe  ključni  dejavnik 

sporočanja.

Pripovedovanje zahteva dekontekstualizacijo vsebine in jezika, saj vsebinsko opisujemo dogodke, 
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ki presegajo našo neposredno izkušnjo, jezikovno pa presežemo sobesedilo, in sicer s slovničnimi 

pravili, z rabo pridevnikov, prislovov in zaimkov logično povezujemo dele govorjenega besedila 

med sabo (Karmiloff in Karmiloff – Smith, 2001; Wray in Medwell, 2002, v: Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010).

Pripovedovanje je torej zahtevnejše od preprostega pogovora tako za poslušalca kot za govorca. Pri 

pripovedovanju  mora  govorec  sam  strukturirati  in  voditi  svoje  izražanje  na  tak  način,  da  bo 

poslušalec zgodbo razumel, in sicer tako, kot si govorec to predstavlja. Pripovedovanje zahteva od 

govorca, da obvlada več jezikovnih in govornih zmožnosti. Gre za zahtevno govorno spretnost, ki 

predstavlja enega izmed vidnejših vidikov človekove govorne kompetentnosti. Omogoča nam, da se 

drugim predstavimo ter  z  njimi vzpostavimo medsebojne odnose,  zato ji  moramo še posebej  v 

obdobju malčka in zgodnjega otroštva posvečati veliko pozornosti in jo ustrezno razvijati.

2.2.1 Koherenca, kohezija

Kohezija in koherenca predstavljata dva vidika oziroma kriterija, ki ju moramo pri pripovedovanju 

upoštevati,  saj  z  njima  vzpostavljamo  povezave  in  odnose  v  komunikacijskih  dogodkih.  Tako 

vplivamo na sam potek besedila in na pomen, ki ga besedilo vzbudi pri tvorcu in sprejemniku.

Kohezija izvira iz latinske besede cohaerere, ki pomeni držati se skupaj, biti v zvezi, in jo lahko 

razumemo kot povezavo med besedami, ki jih slišimo ali vidimo. Gre za odnose med besedami v 

besedilu oziroma za način, kako so besede odvisne druga od druge v skladu s slovničnimi pravili 

jezika (De Beaugrande in Dressler, 1992). To so tudi glavni kazalci oziroma pravila, s katerimi 

razberemo pomen besedila. 

Pri koheziji gre za kontinuiteto pojavitev, kar pomeni, da vsaka pojavitev besede nujno vodi k drugi, 

nadaljnji pojavitvi, ki pa ni nujno ista beseda (De Beaugrande in Dressler, 1992). Besede se med 

sabo povezujejo s pomočjo slovničnih pravil, saj pogosto ne stojijo neposredno skupaj, vendar mi 

kljub temu razumemo pomen sporočila oziroma razumemo povezavo med njimi. 

Poznamo kohezijo znotraj fraze ali stavka in med posameznimi stavki oziroma frazami. Kohezijo 

znotraj stavka zagotovimo s sprotnim vstavljanjem besed ter tako ohranjamo slovnično odvisnost 

med njimi. V širšem besedilu pa uporabimo določena sredstva, s katerimi ohranjamo kohezijo. Ta 

so: ponovna pojavitev (gre za ponovno pojavitev elementov in vzorcev), delna ponovna pojavitev 
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(elemente  pretvorimo  v  druge  besedne  vrste  in  tako  izraz  prilagodimo  besedilu),  paralelizem 

(ponovljene strukture napolnimo z novimi elementi,  gre za enako vsebino z drugačno obliko ali 

enako  obliko  z  drugačno  vsebino),  parafraza  (ponovna  pojavitev  iste  vsebine  s  spremenjenim 

izrazom),  za-oblike  (pomenske  oblike  zamenjamo s  kratkimi  besedami  brez  lastne  vsebine,  na 

primer zaimki), elipsa (ponovitev strukture in vsebine, pri čemer nekatere elemente izpustimo). 

Odnose med dogodki lahko nakažemo tudi s spremenjenim glagolskim časom in vidom ter vrstnim 

redom besed v stavku, v govorjenih besedilih pa je odločilna intonacija. Slovnično odvisnost torej 

ohranjamo  s  ponavljanjem,  nadomeščanjem  in  opuščanjem  elementov  v  besedilu.  Kohezivna 

sredstva  besedilo  skrajšajo  in  poenostavijo  ter  tako  prispevajo  k  zgoščevanju  in  učinkovitosti 

besedila (De Beaugrande in Dressler, 1992).

Koherenca je način, kako so pojmi in odnosi med njimi medsebojno povezani. Gre za neke vrste 

vzročnost  oziroma  smisel,  ki  ga  besedilo  ima.  Lahko  bi  tudi  rekli  aktualni  pomen  besedila,  s 

pomočjo katerega želimo ustvariti smisel besedila (De Beaugrande in Dressler, 1992). 

Obstaja  torej  neka kontinuiteta  smislov,  ki  jih  sprejemnik lahko odkrije  v besedilu,  oziroma se 

povezave med pojmi in odnosi med njimi ter spoznanje, ki ga sprejemnik pridobi, ujemata (besedilo 

je za sprejemnika smiselno). Besedilni svet se mora ujemati z veljavno situacijo v dejanskem svetu,  

če naj ga sprejemnik obravnava kot smiselnega in relevantnega, ujemati pa se mora tudi s pravili 

družbenega in kulturnega sveta v katerem sprejemnik živi (De Beaugrande in Dressler, 1992).

Odkrivanje  smislov  je  torej  družbeno  pogojeno  in  tudi  zato  eden  izmed  najbolj  zapletenih  in 

najmanj raziskanih procesov v komunikaciji.

Pri  tvorjenju pripovednega besedila moramo torej upoštevati  določena pravila,  in sicer moramo 

zagotoviti kontinuiteto pojavitev in kontinuiteto smislov, pri čemer moramo upoštevati slovnična 

pravila jezika, okolje v katerem besedilo pripovedujemo ter sprejemnika samega (starost, izobrazbo, 

govorno kompetentnost, ipd.).

2.3 PRIPOVEDOVANJE ZGODB

Zgodbe in pravljice pripovedujemo in pišemo, da bi prišli do spoznanja o tem, kaj se dogaja v 
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stvarnem svetu, in da bi razumeli psihološke, kulturne in druge ravni življenja. Zato vsaka kultura 

ustvarja svoje zgodbe in na ta način razširja svoje značilnosti, vrednote, oliko in navade – da bi bili 

ljudje socialno ozaveščeni. S tega vidika lahko razumemo zgodbo tudi kot neke vrste ideološko in 

simbolno dejanje posamezne družbe, saj se zgodbe pogosto dotikajo realnih družbenih problemov 

in konfliktov in jih poskušajo rešiti na dogovorjen, imaginaren način, hkrati pa kultura poskuša z 

lastnimi  zgodbami  izničiti  druga  socio-kulturna  besedila,  ki  bi  utegnila  vplivati  na  človekovo 

razumevanje sveta (Zipes, 2006).

2.3.1 Pripovedovanje zgodbe kot vrsta jezikovne izmenjave

Poznamo dva različna  govorna  diskurza  oziroma dva tipa  jezikovnih  izmenjav:  dogovorjeno,  s 

pravili prežeto obliko uporabe jezika, in dinamično, osebno obliko uporabe jezika. Dogovorjena ali 

paradigmatična, kot jo imenuje Bruner (Bruner, 1990, v: Engel, 1995), je logična izmenjava, ki jo 

usmerjajo določena pravila.  Dotika se realnih pojmov in stvari,  preko takega modela izmenjave 

poslušalec  spozna  in  razume  fizični  svet.  Poslušalec  razume  in  se  odziva  na  govorčevo 

pripovedovanje. Skupaj razrešujeta nek problem, vsaka njuna izjava se lahko interpretira sama zase, 

oba upoštevata dogovorjena pravila diskusije (Engel, 1995). 

Dinamična ali osebna oblika je alternativa dogovorjeni obliki. Gre za bolj poetični jezik. Vsaka 

izjava je v soodvisnosti z drugimi in jo moramo tako tudi interpretirati (glede na celoto). Dotika se 

osebnih stanj in občutij, je zasebna in je ne moremo razumeti, če ne poznamo konteksta, na katerega 

se nanaša. Preko takega modela poslušalec spozna in razume kulturni svet (Engel, 1995).

Razlikovanje  dveh  modelov  jezikovnih  izmenjav  nas  pripelje  do  vprašanja,  kam  spada 

pripovedovanje zgodb. Ne moremo ga uvrstiti samo v dogovorjeni ali samo v dinamični model 

govornega diskurza. Pri opisovanju osebnih izkušenj sicer upoštevamo določena pravila (logično in 

v časovnem zaporedju opisujemo dogodke), lahko pa se izražamo tudi poetično (na primer opišemo 

množico  barv,  luči,  ki  smo jih  videli,  ali  naše  občutke,  ki  smo jih  doživljali),  kar  je  značilno 

predvsem za otroke.  Se pravi je pripovedovanje zgodb tako dogovorjeni kot dinamičen govorni 

diskurz (Engel, 1995).

Vendar ni vsak govorni izraz že zgodba, prav tako tudi zgodba ni vedno dolga pripoved, ki so jo 
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zmožni ustvariti le pisatelji in je omejena le na določen čas (na primer pravljica za lahko noč). Kdo 

določa, kaj je ali ni zgodba – govorec ali poslušalec? Kateri elementi morajo biti prisotni v besedilu, 

da ga lahko obravnavamo kot zgodbo? Vprašanje je tudi, ali se kriteriji razlikujejo glede na starost 

in spoznavni razvoj govorca in poslušalca. 

Za razvoj pripovedovanja zgodb je pomembno, da otrok razume in prepozna razliko med zgodbo in 

vsakdanjim  govornim  izražanjem,  oziroma  je  zmožen  pri  pripovedovanju  zadostiti  osnovnim 

kriterijem za oblikovanje zgodbe. 

V zgodbi mora govorec opisati nek dogodek (gre za poročilo o preteklem, sedanjem ali prihodnjem 

dogodku ali izkušnji),  ustvariti mora nek svoj svet, ki lahko temelji na realnem ali izmišljenem 

dogodku.  Opis  dogodka  mora  vključevati  osebe,  prostore  in  dejanja,  ki  jih  govorec  umesti  v 

določeno časovno obdobje. Vsaka zgodba temelji na zaporednem dogajanju, ena stvar vodi k drugi, 

in temi dogajanja, ki dogodke in dejanja med sabo povezuje (Engel, 1995). Jerome Bruner je povzel 

nekaj kriterijev, ki jim mora pripovedovanje zadostiti,  da ga lahko obravnavamo kot zgodbo. In 

sicer, v zgodbi mora govorec izraziti določeno zaporedje dogajanja in namen, tako da opiše dejanje, 

ki ta namen izraža. Zgodba mora vsebovati vrh dogajanja, pri čemer mora biti prisoten napet zaplet 

z rešitvijo problema. Zgodba je lahko resnična ali izmišljena, vendar pa mora pripovedovalec jasno 

nakazati, ali gre za običajno ali izjemno izkušnjo, ki jo je doživel on sam ali nekdo drug (Bruner, 

1990, v: Engel, 1995).

Na podlagi teh kriterijev lahko v okvir zgodbe uvrstimo torej le neke visoko strukturirane pripovedi, 

ne pa tudi nekih drobcev, odlomkov zgodb ali bolj preprostih zgodb, ki jih pripovedujejo otroci. To 

razmišljanje me vodi do spoznanja, da je kriterij potrebno prilagoditi  glede na starost  in razvoj 

pripovedovalca. Preproste zgodbe, ki jih tvorijo otroci, nam namreč dajo vpogled v razvoj veščin, ki 

bodo kasneje vodile k pripovedovanju bolj strukturiranih in kompleksnih zgodb. 

Otroci med tretjim in četrtim letom starosti pogosto povejo le delček celotne zgodbe. Lahko jih 

nekdo zmoti med pripovedovanjem in zaradi še razvijajoče se koncentracije ostalo pozabijo ali pa 

celotna  zgodba  zanje  preprosto  ni  pomembna  (želijo  zadostiti  le  vlogi  pripovedovalca  zgodbe) 

(Engel,  1995).  Ti  odlomki  vsebujejo  elemente  pripovedi,  vendar  so  kot  zgodbe  nepopolne  (na 

primer vsebujejo le zaplet ne pa tudi rešitve). Bruner v takih primerih izpostavi kot najpomembnejši 

kriterij  prisotnost  dogodka,  ki  ima  nek  namen  (Bruner,  1990,  v:  Engel,  1995).  Se  pravi, 

pripovedovalec mora v zgodbi podati izkušnjo oziroma dogodek, znan pa mora biti tudi namen 

pripovedovanja.
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Taka razlaga kriterijev zgodbe nam dovoli, da kot zgodbo lahko razlagamo vsak odlomek zgodbe, 

ki jo je sposoben ustvariti tudi dvoleten otrok. Če spoznamo otrokov namen pripovedovanja in ga 

pri tem spodbujamo in poslušamo, negujemo njegove težnje po izražanju in razmišljanju o lastnih 

izkušnjah v obliki zgodb.

2.3.2 Sestavine zgodbe

Otroci od rojstva naprej poslušajo različne zgodbe in pripovedi, ki jim jih posredujemo odrasli. Vse 

te  zgodbe  imajo  že  zgrajeno  neko  značilno  strukturo,  in  sicer  imajo  ustrezno  oblikovano 

koherentnost,  t.j.  logično  zgradbo,  v  kateri  govorec  poda  dogodke,  misli  in  časovno  vzročne 

povezave, in kohezivnost, t.j. slovnično povezanost besedila (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006). Na ta način otroci postopoma spoznavajo vloge in oblike zgodb, s pomočjo katerih ljudje 

med sabo komuniciramo. Otroku s pripovedovanjem zgodb tudi sporočamo, kakšen je naš način 

razmišljanja, ter ga tako usmerjamo, da tudi sam začne miselno predelovati vsakdanje dogodke na 

podoben način. 

Zgodbe niso le literarne, v pogovoru pogosteje rabimo opis realnih izkušenj, pri tem pa uporabimo 

vse sestavine »prave literarne« zgodbe: osebe, dejanja, predmete, prostor in čas. Pri pripovedovanju 

vzpostavimo  odnose  med  sestavinami  in  oblikujemo  pomen  oziroma  namen  pripovedovanja 

zgodbe. Podamo tudi naš (pripovedovalčev oziroma govorčev) zorni kot – povemo, kaj je za nas 

pomembno, kako mi vidimo dogodke – kar je pogosto tudi ključ razumevanja zgodbe, predvsem 

namena pripovedovanja, še posebej pri otrocih. 

Prve otrokove zgodbe so pogosto, če ne upoštevamo zornega kota govorca, ampak le zaporedje 

dogodkov, dolgočasne in brezpredmetne, predvsem pa izgubijo psihološki pomen (Engel, 1995). To 

lahko predstavlja težavo pri raziskovanju otrokovega pripovedovanja, saj lahko posebni učinki, ki 

jih otroci posebej izpostavijo pri pripovedovanju, zakrijejo jezikovne prvine pripovedovanja. Zato 

moramo poleg ugotavljanja strukture zgodbe upoštevati  tudi posebnosti  in kvalitete,  ki  naredijo 

zgodbo zanimivo.

Pri opisovanju oziroma obnavljanju izkušenj (v obliki zgodbe) torej opišemo dogodke v povezani, 

zaporedni obliki, upoštevamo vsakdanjost oziroma izjemnost dogodka (kar ponazorimo z besedami 

vedno, pogosto, včasih ipd.).  Zavzamemo mesto oziroma perspektivo v zgodbi, likom dodelimo 
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čustva, občutja in naloge ter cilje, ki jih želimo doseči. Razložimo tudi pomen dogodka in same 

zgodbe. 

Te  komponente  pospešijo  razumevanje  opisanega  dogodka  in  nam  omogočajo,  da  ustvarimo 

poročila in lastna mnenja o dogodkih, ki smo jih doživeli, ter razumemo posebne, čustveno nabite 

dogodke glede na vsakdanjo rutino (na primer rojstvo brata, sestre, smrt prijatelja ali družinskega 

člana se ne zgodi vsak dan, ampak le nekajkrat v življenju). 

Omenjene  komponente  zgodbe  so  nam  v  pomoč  pri  identificiranju  prvih  otrokovih  zgodb. 

Zasledujemo pojav opisa dogodka, ki je umeščen v prostor in čas, razlikovanje med vsakdanjim in 

posebnim dogodkom. Zgodba naj  bi  vsebovala tudi  dramatičen dogodek z  napetim preobratom 

oziroma opis osebne izkušnje govorca ali protagonista (Engel, 1995). 

Prve  otrokove  zgodbe  se  običajno  tem kriterijem šele  približajo,  otrok  jih  dosega  postopoma, 

skladno z razvojem jezika ter razvojem pripovedovanja.

Pri raziskovanju zgodnjega otrokovega pripovedovanja moramo upoštevati namen njihovih zgodb. 

Dinamika med povedanim, slišanim, mišljenim in razumljenim je odločilnega pomena. Zanimajo 

nas  različni  vidiki  namena  pripovedovanja  oziroma  različni  pomeni  zgodbe:  njena  dejanska 

vsebina; pomen, ki ga zgodba vzbudi v otroku; zgodba, ki jo sliši poslušalec, in pomen, ki ga le ta 

vzbudi  v  njem (Engel,  1995).  Vsi  ti  vidiki  vplivajo  na  razumevanje  zgodbe  ter  tudi  na  način 

otrokovega pripovedovanja.

Pri analizi je torej potrebno upoštevati vsebino (kar je bilo povedano), namen (kar je bilo mišljeno) 

in pa tudi učinek, ki ga zgodba naredi na poslušalca. Vsi trije elementi vplivajo na to, ali bo zgodba 

zanimiva za poslušalca ali ne. 

Vsebina mora biti  dinamična,  hkrati  mora ustrezati  tudi  kulturnemu okolju,  v  katerem govorec 

pripoveduje  svojo  zgodbo.  V vsakem kulturnem okolju  pripovedujejo  drugačne  zgodbe,  saj  je 

pripovedovanje  zgodb  eno  izmed  sredstev  socializacije,  ki  vpliva  na  ponotranjanje  določenih 

družbenih norm in vrednot.

Govorčev namen določa rdečo nit zgodbe in vodi njegovo pripovedovanje. Med pripovedovanjem 

govorec ubesedi  nek dogodek ali  temo, ki jo  želi  sporočiti  poslušalcu.  Namen zgodbe oziroma 

spodbude, ki sili govorca k pripovedovanju, je lahko ali zanimiva vsebina ali želja po komunikaciji.

Poleg  govorca  zgodbo  ustvarja  tudi  poslušalec.  Zgodba  mora  biti  za  poslušalce  zanimiva  in 
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privlačna, da jo bodo še želeli poslušati, oziroma mora imeti nanje ustrezen učinek in vpliv. Pri  

poslušanju zgodb lahko opazimo enake učinke kot pri učenju novih veščin; če imajo te veščine 

dober vpliv na naše delovanje, jih bomo utrjevali, če pa ne, jih bomo opustili (Engel, 1995). 

Različni ustvarjalci zgodbe tako lahko vplivajo na samo nastajanje zgodbe, prav tako jo lahko tudi 

različno  razumejo.  Lahko  se  zgodi,  da  imata  govorec  in  poslušalec  različne  poglede  na 

pripovedovano zgodbo, oziroma poslušalec zgodbo razume drugače, kot jo razume govorec ali kot 

je govorec pričakoval, da jo bo poslušalec razumel. Do tega pride zaradi različnih miselnih predstav 

govorca in poslušalca. Govorec oziroma pripovedovalec s svojimi predstavami in občutki ustvari 

svoj domišljijski svet, poslušalec pa na podlagi svojih predstav svojega. Njuna domišljijska svetova 

se med sabo najverjetneje razlikujeta, če pripovedovalčevi občutki ne vzbudijo enakih občutkov pri 

poslušalcu.  Te  razlike  lahko  vplivajo  na  učinek,  ki  ga  zgodba  naredi  na  poslušalca,  oziroma 

pripovedovalec s svojo zgodbo ne doseže učinka, ki ga je načrtoval (Engel, 1995).

Vse te vidike pripovedovanja zgodbe moramo upoštevati pri raziskovanju omenjenega področja ter 

pri  vrednotenju otrokovih dosežkov. Zgodba je namreč tista,  ki  določa razmerje med govorcem 

(otrokom), besedilom in poslušalcem.

2.4 NA KATERA PODROČJA RAZVOJA VPLIVA 

PRIPOVEDOVANJE ZGODB

Pripovedovanje  zgodb  otroku  omogoča,  da  »osmisli  lastne  izkušnje  in  jih  deli  z  drugimi.« 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 30). Ob pripovedovanju razmišlja o preteklih in 

sedanjih  dogodkih,  o  vzrokih  in  posledicah,  ki  so jih  ti  dogodki  povzročili,  ter  hkrati  načrtuje 

morebitne prihodnje dogodke (Wray in Medwell, 2002, v: Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 

2006). Sooča se z različnimi osebnimi izkušnjami in razrešuje čustvene dogodke oziroma pridobi 

nadzor in vpogled v lastno čustvovanje (Engel, 1995). 

Mnogotere  možnosti  različnih  vsebin,  ki  jih  lahko  obravnavamo  v  obliki  zgodb,  pa  otroku 

omogočajo tudi učenje (Wray in Medwell, 2002, v: Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).

Kot  vidimo  pripovedovanje  zgodb  vpliva  na  razvoj  več  različnih  področij:  samopodobe, 

razumevanja  čustev,  splošne  logike,  socializacije,  dojemanja  kontinuitete  lastnih  izkušenj, 
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pismenosti  (Engel,  1995).  Na  osnovi  zgodb  osmišljamo  in  urejamo  naše  izkušnje,  in  sicer  na 

podlagi  tistih  izkušenj,  ki  so  za  nas  osebno  pomembne.  Z  obnavljanjem  dogodkov  določimo 

bistvena in obrobna spoznanja, do katerih smo na podlagi osebnih izkustev prišli. 

2.4.1 Pismenost

Izmed vseh omenjenih področij je pismenost tista, ki je kasneje v šolskem obdobju zelo pomembna. 

Je  namreč  eden  izmed  kriterijev  oziroma  kazalcev  šolskega  uspeha.  Temelje  pismenosti  otrok 

pridobi v prvih letih življenja, ko je sam na področju pisanja in branja še pasiven, s tema dvema 

spretnostma se srečuje le pri drugih osebah.

V najzgodnejših  letih  so  starši  tisti,  ki  s  svojim vedenjem najbolj  korenito  vplivajo  na  razvoj 

otrokove  pismenosti.  Družine,  kjer  je  branje,  pisanje  in  pripovedovanje  nekaj  vsakdanjega, 

pripomorejo k hitrejšemu in uspešnejšemu razvoju otrokove pismenosti, se pravi branja, pisanja in 

tudi pripovedovanja. Po raziskavi Wellsa (1986) je pripovedovanje zgodb enakovredna aktivnost za 

razvoj pismenosti kot branje knjig in pisanje besedil. Na razvoj pa vpliva tako poslušanje kot tudi  

pripovedovanje  samo.  Iz  tega  vidika  je  pomembno,  ne  le  da  otroci  poslušajo  in  kasneje  sami 

pripovedujemo zgodbe ampak da otroka tudi mi poslušamo in ga  na tak način vzpodbujamo k 

pripovedovanju (Engel, 1995).

2.4.2 Samopodoba

Pripovedovanje o nekem dogodku, ki smo ga doživeli, pripomore, da ta dogodek postane del našega 

jaza oziroma naše samopodobe (Engel, 1995). Pojem jaza oziroma zavedanja samega sebe gradimo 

na podlagi preteklih izkušenj in predstav, ki jih imamo o naši prihodnost in nas samih. Te predstave 

in izkušnje vplivajo na naše obnašanje, doživljanje in čustvovanje. 

Del naše samopodobe oziroma našega jaza je tudi predstava o tem, kdo želimo biti. Ljudje vedno 

stremimo  k  nekim  osebnim  idealom.  Pripovedovanje  zgodb  nam  ponuja  nešteto  možnosti  za 

izražanje  osebnega  ideala  in  priložnosti,  da  osebni  ideal  ubesedimo  ter  ga  tako  na  nek  način 

izživimo oziroma uresničimo. S tem, ko o nekem idealu govorimo, ga hkrati že vključimo v lastno 

samopodobo in tako postane del našega jaza (Engel, 1995).
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Ni pomembno le kaj doživimo, ampak tudi kako si določene osebne izkušnje zapomnimo (ali le 

posamezne podobe, dialoge ali celoten potek dogodka), pa tudi, ali si zapomnimo tudi čustveno 

doživljanje ali le golo dogajanje. Običajno si bolj podrobno zapomnimo tiste dogodke, ki so za nas 

osebno  bolj  pomembni  in  odločujoči.  Prav  ti  dogodki  najbolj  vplivajo  na  oblikovanje  naše 

osebnosti, saj na podlagi teh oblikujemo osebno zgodovino in predstavo o nas samih.

Vsaka zgodba, ki jo otrok sliši, pove ali zaigra, prispeva h grajenju njegove lastne podobe oziroma 

samopodobe. Ob tem pa se razvija tudi otrokova spoznavna zmožnost oziroma način razmišljanja. 

Otrok ob pripovedovanju zgodb oblikuje in sestavlja svojo preteklost in pretekla doživetja, sporoča 

nam svoja občutja, izkušnje, ideje, misli ter nam na ta način razkrije svojo osebnost (koliko se začne 

zavedati lastnega jaza), hkrati pa si razširja obzorja in znanje. S pripovedovanjem razvija govorno 

izražanje, način komunikacije in jezik (Engel, 1995). Zgodba, ki jo otrok pove, nam ponuja vpogled 

v njegovo doživljanje sveta, njegov način razmišljanja in njegovo čustvovanje in zato predstavlja 

enega izmed bistvenih elementov pri proučevanju otrokove osebnosti in razvoja. 

2.4.3 Razumevanje čustvenega sveta

Opazovanje otrokovega čustvovanja ob pripovedovanju zgodb mi poraja predpostavko, da je prav 

poslušanje in pripovedovanje zgodb način, s pomočjo katerega se otrok nauči razumeti čustvovanje 

drugih ljudi ter izražati čustva na družbeno sprejemljiv način.

Čustvovanje  ob  pripovedovanju  zgodb  se  tesno  prepleta  s  sposobnostjo  miselnega  reševanja 

problemov,  saj  miselno  predelujemo  in  razpravljamo  o  problemih,  za  katere  nas  skrbi  ali  nas 

čustveno vznemirjajo. Čustvene probleme lahko ob pripovedovanju rešujemo razumsko, saj nam 

razum omogoča kritičen odnos do težav; zavzamemo perspektivo, s katere objektivno predelamo 

dogodek. Razpravljanje o dogodku nam omogoča, da podoživimo izkušnjo ter obudimo občutke, ki 

smo jih  takrat  doživljali.  Tisti  občutki  niso več  tako močni  in  čustveno nabiti,  saj  oddaljenost 

dogodka povzroči čustven odmik, kar je pogosto v olajšanje. Čustveni odmik nam omogoča, da 

razum prevlada nad čustvi in nas pripelje do rešitve problema (Engel, 1995). Zato otroci (in tudi 

odrasli) radi pripovedujejo in poslušajo zgodbe o dogodkih, ki imajo močan čustven pomen. Na 

primer  o  stvareh,  ki  jih  ne želimo doživeti  (strah,  izguba,  žalost),  ali  o  stvareh,  ki  se  jih  zelo 
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veselimo.  Tako se  lahko  vnaprej  pripravimo na  določene dogodke  in  čustvena  doživetja  in  jih 

kasneje lažje in ustrezneje sprejmemo.

Otroci razvijajo občutek lastne osebnosti tako, da pripovedujejo zgodbe, ki so se dejansko zgodile, 

si pa zgodbe tudi izmišljujejo (o tem kaj se lahko zgodi, o svojih željah ali strahovih). Izmišljotina 

je osrednji element domišljijske zgodbe, pri opisovanju spominov pa je popolnoma nepomemben. 

Zgodbe, s katerimi otroci sporočajo njihove želje in strahove, so pogosto mešanica domišljijskih in 

stvarnik  elementov  (Engel,  1995).  Otroci  mešajo  dejanske  skrbi  in  doživetja  s  fantazijami,  na 

primer lastna osebna občutenja pripišejo izmišljenim likom v zgodbi. Fantazija jim da možnost, da 

miselno predelajo svoje strahove ter hkrati preverijo odziv drugih ljudi na njihove skrbi. Občutke 

pripišejo drugim osebam in zato lažje o njih govorijo, objektivneje lahko tudi razpravljajo o možnih 

rešitvah problemov z drugimi ljudmi.

Predpostavki, da čustva vplivajo na način strukturiranja in pogostnost pripovedovanja zgodbe, sta 

bili predmet razprav mnogih raziskav (Hudson, 1992; Todd, 1986, v: Engel, 1995). Ugotovitve so 

pripeljale do zaključkov, da otroci pogosteje in živahneje pripovedujejo o dogodkih, ki so čustveno 

bolj nabiti (prisotna so močna čustva), kot o čustveno manj intenzivnih dogodkih (Todd, 1986, v: 

Engel, 1995). Čustva vplivajo namreč na to, kako dobro si določen dogodek zapomnimo, bolj si 

zapomnimo čustveno nabite dogodke, opisati znamo več dejavnikov in podrobnosti, ki so vplivale 

na  potek  dogajanja.  Iz  strukture zgodbe lahko ugotovimo za  kakšna  doživljanja  gre.  Sklepamo 

lahko tudi, kaj je otrok takrat čutil, mislil ali delal. 

Razlike v strukturi zgodbe se pojavljajo pri različnih močnih čustvih (na primer veselje in strah). 

Malčki pri opisu veselega dogodka celotno zgodbo usmerijo v opisovanje veselega trenutka, zgodba 

ni dinamična in ne vsebuje opisa dejanj, osredotočijo se le opis enega dogodka. Pri opisu strahu pa 

je zgodba bolj strukturirana, vsebuje uvod, jedro s konfliktom in zaključek (Hudson, 1992, v: Engel, 

1995). To kaže na to, da otroci z obnavljanjem neprijetnega dogodka želijo dogodek v celoti dobro 

miselno predelati in priti do objektivne razlage ali zaključka. Pri opisovanju veselih trenutkov pa jih 

razburjenje sili k čimprejšnjemu poročilu o dogodku, zato se takoj usmerijo na jedro doživljaja, 

obrobne pripetljaje pa izpustijo.
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2.4.4 Socializacija (postati član družbe)

Jezik je prvo otrokovo orodje za vstop v kulturo okolja. Z razvojem jezika tudi pripovedovanje 

postane orodje za sporazumevanje z okolico. Način pripovedovanja zgodb se od kulture do kulture 

razlikuje, obnavljanje in izpostavljanje določenih problemov pri pripovedovanju zgodb je družbeno 

pogojeno. Vsaka zgodba odraža pripadnost določeni kulturi,  saj  s tem ko izpostavimo določeno 

izkušnjo  ali  problem,  ki  se  nam zdi  pomemben,  izpostavimo problem,  ki  je  pomemben v naši 

kulturi, a morda v kateri drugi ni. Tako se otrok tudi vključi v kulturo, v kateri živi, in sprejme njene 

vrednote, ideje in nazore ter se tako tudi izraža (Engel, 1995). 

Zgodbe za otroke so začele nastajati zaradi socializacijske vloge, da bi otroci spoznali in osvojili 

določena pravila in pričakovanja kulture, v kateri živijo. Zato zgodbe pogosto natančno določajo 

pravila  obnašanja  in  vedenja,  vljudnost  in  navade okolja  ter  tako na  simbolični  ravni  določajo 

družbeno in kulturno zavest (določajo otrokovo predstavo o družbi, v kateri živi) (Zipes, 2006). 

Vloga zgodbe na tej stopnji je učenje, ki pa je hkrati tudi zabava. Moralna in družbena pravila lahko 

otrokom  ob  zgodbi  predstavimo  na  družbeno  sprejemljiv  način  in  hkrati  ohranimo  njihovo 

razigranost  (Escarpit,  1981,  v:  Zipes,  2006).  Prav  ta  zabaven način  učenja  daje  zgodbam moč 

vplivanja na otroka, saj ne uči s prisilo in strogostjo, ampak daje vtis zadovoljstva in veselja ob 

srečnem razpletu dogodkov. Pravilno in moralno ravnanje pravljičnih junakov spremljajo pozitivna 

čustva, ki še pospešijo ponotranjanje družbenih norm.

Ob vstopu v novo okolje  (na  primer  vrtec,  šola)  otrok  najprej  opazuje  in  raziskuje  značilnosti 

okolja. Kaj se obravnava kot smešno ali žalostno, kaj ljudje okoli njega radi slišijo, katere stvari so 

zasebne in jih ne delimo z vsemi. Vse to se nauči iz zgodb, ki jih pripovedujejo drugi (Engel, 1995). 

Posluša, o katerih osebnih izkušnjah pripovedujejo in na kakšen način jih predstavijo drugim. S 

pripovedovanjem o podobnih izkušnjah začne sodelovati in se vključevati v okolje ter tako pokaže 

pripadnost kulturi, v kateri živi. Otrok mora pridobiti čim več informacij iz okolja ter jih ustrezno 

uporabiti, da je družbeno sprejet.

Zgodbe,  še  posebej  tiste,  ki  govorijo  o  naših  osebnih  izkušnjah,  so  močno  orožje  pri  urejanju 

socialnih odnosov. Osebne izpovedi nam omogočajo, da se drugim predstavimo in vzpostavimo 

neko stopnjo zaupnosti ali intimnosti. Pripovedni način komunikacije nam omogoča, da vplivamo 
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na čustva sogovorcev ali poslušalcev in z njimi vzpostavimo sodelovanje. Ljudje tako sklepamo 

prijateljstva in druge, tudi bolj formalne odnose z ljudmi. S tem ko delimo izkušnje z drugimi, lahko 

odkrijemo skupne poglede na svet, podobne interese in tako postanemo zanimivi za druge ljudi 

(Engel, 1995).

Otrokovo  pripovedovanje  zgodb  torej  vpliva  na  razvoj  mnogih  področij  in  prav  zato  so  tudi 

pomembne in  zanimive  za  preučevanje.  Opazujemo lahko razvoj  pismenosti,  govora  in  jezika, 

pragmatičnih sposobnosti, čustvovanje, socializacijo, spoznavni in razumski razvoj otroka.

2.5 ZAKAJ OTROCI PRIPOVEDUJEJO ZGODBE 

Zgodbe so  sestavni  del  našega  doživljanja  in  našega  vsakdanjega  življenja  oziroma vsakdanjih 

dogodkov in izkušenj. Brez uporabe strukture zgodbe ne moremo obnoviti preprostega dneva, ki ga 

preživimo.  Pripovedna  struktura  nam  pomaga  oblikovati  vsakdanje  izkušnje  in  dogodke  v 

razumljivo  obliko.  Pripovedovanje  nam  omogoča  komunikacijo  z  drugimi  ljudmi,  razvijamo 

medosebne  odnose  in  sklepamo  prijateljstva.  Tak  način  sporazumevanja  nam  omogoča,  da  se 

vključimo v socialno in kulturno okolje, v katerem živimo, in da sami sebe predstavimo drugim. Na 

tak način se socializirajo že malčki – pri  opazovanju obnašanja odraslih oblikujejo predstave o 

pomenu pripovedovanja zgodb (Engel, 1995)

Razvoj  pripovedovanja  zgodb se tesno prepleta  z  razvojem mišljenja  in  govora,  vpliva tudi  na 

razvoj  psihosocialnih  spretnosti,  kot  so  družbeno  sprejemljivo  vedenje,  nadzorovanje  in 

razumevanje čustev in moralno presojanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).

Otrok ob zgodbah razvija miselno,  govorno in socialno čustveno področje.  Socialni in čustveni 

razvoj  se  kaže  v  razširjanju  otrokove  domišljije,  razvoju  empatije  in  razvoju  razumevanja 

medosebnih  odnosov,  otrok  se  nauči  razmišljati  in  presojati  o  različnih  družbenih  premikih  ter 

tradicijah in vrednotah kulture, v kateri živi (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, Lešnik Musek, 

2002).

Miselni in govorni razvoj opažamo na področju razlage abstraktnih idej, občutljivosti za različna 

moralna  vprašanja  in  dileme,  otrok  razvije  lastna  stališča  in  vrednote,  lastni  jezikovni  stil, 

18



besednjak,  dialog,  razume in uporablja  slovnico in  pridobi  razumevanje,  da mu jezik  omogoča 

miselni odmik od realnega prostora in časa (Browne, 1996, v: Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, 

Lešnik Musek, 2002). Otroške zgodbe pa vplivajo tudi na razvoj akademskih spretnosti,  kot sta 

branje in pisanje (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, Lešnik Musek, 2002).

Zgodbe malčkov se pogosto navezujejo na to, kdo oni so, na njihovo družino, na to, kar delajo, kraj, 

kjer živijo, kaj se jim je zgodilo, česa jih je strah, kaj jih vznemirja ipd. (Biber, 1984, v: Engel, 

1995).  K  pripovedovanju  jih  ženejo  osebne  izkušnje.  Zgodbe  lahko  nastanejo  tudi  na  podlagi 

razburjenja ali želje po komunikaciji. Spodbuda je torej neka vsebina, ki je zanimiva, ali želja po 

pripadnosti skupini.

Otroci pri pripovedovanju in poslušanju zgodb pridobijo razumevanje dveh različnih vidikov sveta 

in življenja: razumskega in logičnega sveta, da se zavedo, kako stvari v realnem svetu potekajo, 

delujejo, kaj se zgodi najprej in kaj kasneje; in čustvenega vidika sveta, da razumejo, zakaj in kdaj 

ljudje vpijejo, jokajo in se smejijo (Bruner, 1990, v: Engel 1995) Razlage nastalih situacij črpajo in 

zgodb, ki so jih slišali ali si jih izmislijo sami, ter tako miselno preizkušajo delovanje sveta.

Pripovedovanje zgodb otroku predstavlja nekakšen ritual; gre za neprekinjeno jezikovno zaporedje, 

ki  ga  tvorec  in  poslušalec  dopolnjujeta  z  vprašanji  in  razlagami.  Otroku  vsakdanji  rituali 

predstavljajo  varnost,  saj  tako  lahko  že  vnaprej  predvidi,  kaj  se  bo  zgodilo.  Dejavno  se  sam 

vključuje v te dejavnosti od drugega leta starosti dalje, tudi v samo pripovedovanje različnih zgodb. 

Ta določen red omogoča otroku doživljati prijetna čustva: varnost, veselje, zadovoljstvo; hkrati pa 

lahko zadovolji tudi potrebo po pozornosti in druženju, ki  je temeljna socialna potreba vsakega 

človeka (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).

2.5.1 Miselna in komunikacijska vloga

Za  predšolske  otroke  je  značilno,  da  se  ves  čas  izražajo  na  glas  (tudi  kadar  razmišljajo). 

Pripovedovanje  zgodb  jim  omogoča,  da  se  izražajo  na  družbeno  ustrezen  način  in  miselno 

predelujejo svoje izkušnje. Šele kasneje glasno razlaganje samemu sebi preide v notranji govor, ki 

predstavlja pretežni del našega razmišljanja (Engel, 1995). 
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Za določanje temeljnega pomena pripovedovanja lahko izhajamo iz vloge, ki ga imata za človeka 

govor  in  jezik.  Preko  govora  in  jezika  ljudje  mislimo  in  komuniciramo.  Tako  tudi  s  tem,  ko 

pripovedujemo zgodbe,  mislimo in komuniciramo.  Pogosto počnemo oboje hkrati,  le  da je  ena 

izmed vlog pomembnejša v danem trenutku (Engel, 1995). 

Kadar zgodbo pripovedujemo skupini ljudi, je pomembnejša komunikacijska vloga, kadar sami sebi 

obnavljamo nek dogodek, pa miselna vloga pripovedovanja (Engel, 1995). Miselna vloga nam torej 

omogoča,  da  se  spominjamo in obnavljamo našo  preteklost  ter  izkušnje  oblikujemo v  časovno 

zaporedne  dogodke,  ki  jim  pripišemo  določen  pomen.  Ta  način  organizacije  misli  nam hkrati 

omogoča, da osebne izkušnje sporočimo drugim ljudem. Miselna in komunikacijska vloga zgodbe 

se medsebojno prepletata. 

Komunikacijska vloga pripovedovanja in jezika nam je prirojena, saj že dojenčki komunicirajo s 

starši z različnimi vrstami joka (drugače jokajo, ko so lačni, če jih zebe, jih je strah). Engelova sicer  

omenja, da so različne raziskave pokazale, da dojenčki lastne preteklosti še ne obnavljajo, saj brez 

zgrajenega jezika ne morejo strukturirati preteklih dogodkov in izkušenj (Engel, 1995), vendar pa 

različne vrste joka lahko razumemo kot komunikacijo. Starši kmalu začnejo prepoznavati, kaj jim 

otrok sporoča s svojim jokom. Z ustreznim odzivom starši otroku sporočijo, da so razumeli njegovo 

»zgodbo«, ter na ta način razvijajo medsebojno sodelovanje. Odziv odraslih je pomemben tudi v 

obdobju, ko malček že beblja in čeblja ter tvori prve besede. Če se na njegovo govorjenje odzovemo 

z  besedami:  »Res!  In  kaj  se  je  zgodilo  potem?«,  razvijamo  pripoveden  način  razmišljanja  in 

komuniciranja.

2.5.2 Otrokova igra

Pripovedovanje zgodb je sestavni del vsake otrokove igre, saj tako ubesedi svoja dejanja in opisuje 

dogajanje med igro. Že malčki izražajo neke kompleksnejše pomene ali sporočila med igro, tudi ko 

še ne zmorejo tvoriti zgodbe na zahtevo odraslega. Med igro izražajo svoje občutke glede dogajanja 

ali občutke glede lastnih izkušenj, vendar pa tega še niso zmožno povezati v razumljivo zgodbo. 

Pogosto mora odrasel te zgodnje pripovedi,  oblikovane med igro,  šele prepoznati  in povezati  v 

smiselno  celoto.  Opazovanje  teh  zgodb  nam lahko  veliko  pove  o  otrokovi  kasnejši  zmožnosti 

pripovedovanja  –  katere  vrste  zgodb  bo  otrok  pripovedoval,  kakšne  vsebine  ga  bolj  zanimajo 

(Engel, 1995).
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Otrok  pogosto  doživlja  zgodbo  kot  obliko  simbolne  igre.  Določena  vsebina  mu  omogoča 

podoživljanje različnih čustvenih stanj in doživetij ali vlog, ki jih imajo junaki v zgodbi. Pri tem se 

uri  v  sposobnosti  vživljanja  v  položaj  drugega  človeka;  skozi  simbolno  igro  tudi  zadovoljuje 

potrebe in želje, ki jih v realnosti še ne zmore uresničiti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).

Iz teh razlogov otroci radi ponavljajo vedno iste zgodbe, saj jih nekatere vsebine bolj vznemirjajo, 

oziroma jih želijo večkrat podoživeti kot druge. Otrok ob ponavljanju  »pričakuje določene znane 

zaplete, razplete, vrhunce zgodbe ter doživlja konec zgodbe kot trenutek sprostitve.«  (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2003, 27).

2.5.3 Razumevanje sveta

Med pripovedovanjem zgodb odrasli otrokom posredujemo temelje za razumevanje sveta, saj jim 

ravno ta način izražanja omogoča, da množico izkušenj, dogodkov in čustev, ki jih vsakodnevno 

doživljajo, oblikujejo v neke pomenske enote, jih razumejo in na podlagi tega razumevanja pričnejo 

sodelovati z okoljem, v katerem živijo (Engel, 1995).

Otroci svet dojemajo kot množico dogodkov, ki si sledijo v določenem časovnem zaporedju, na tak 

način oblikujejo tudi svoje izkušnje. Oblikujejo vrsto scenarijev, po katerih se ravnajo, in sodelujejo 

z  okoljem.  Tako  na  primer  vsak  običajen  dan  doživljajo  kot  vrsto  scenarijev  oziroma rutin,  s 

pomočjo katerih postopoma spoznavajo delovanje sveta. Razumejo, kaj se bo zgodilo, kdaj se bo 

zgodilo in kaj bo kdo naredil.  Če na primer predšolskega otroka vprašamo o nekem posebnem 

dogodku, nam bo o njem znal zelo malo povedati, medtem ko nam bo veliko povedal o tem, kaj 

ponavadi počne. Te vsakdanje rutine nam bo posredoval v obliki pripovedi z zaporedjem dejanj, ki 

jih bo časovno in prostorsko omejil. (Na primer jutranja rutina: mama ga zbudi, gresta skupaj v 

kopalnico, potem ga mama obleče in odpelje v vrtec.) Engelova v knjigi omenja Nelsonovo teorijo, 

ki razlaga, da otrok svet doživlja po socialno pomenskih enotah (t.j. zaporedij dogodkov), ne pa po 

miselnih predstav, se pravi otroci spoznavajo delovanje sveta ob rutinah, ki jih oblikujejo, nalogah, 

ki jih obvladajo, in potrebah, ki jih zadovoljijo. Zato predšolski otroci povezujejo med sabo stvari, 

ki se pojavljajo skupaj, ne razvrščajo jih še po miselnih kategorijah. (Na primer povezujejo vse 

stvari, ki se tičejo kosila – krožnik, hrano, mizo ipd.) (Engel, 1995) 

To nas pripelje do spoznanja, da otroci sprva funkcionirajo na osnovi nekih scenarijev in rutin, se 

pravi zgodb, in šele kasneje na osnovi jezikovnih in miselnih konceptov in predstav. Odrasli na tak 
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način tudi opisujemo in razlagamo svet otrokom (v obliki rutin, scenarijev). Gole izkušnje otrokom 

posredujemo v obliki zgodbe, da jim razložimo dogajanje okoli njih. <tako s svojim razlaganjem 

vplivamo na razvoj pripovednega načina mišljenja. 

Odrasli s pomočjo jezika ustvarjamo red v lastnem svetu. Jezik ustvari, opiše, zgradi izkušnje, in ne 

zgolj  odseva  predhodno danega stanja  stvari.  Sami  urejamo naša doživljanja  in  gospodarimo s 

svojim življenjem s pomočjo jezikovnega sistema (Nelson, 1986, v: Engel, 1995). 

Bruner  in Lucirellova (1989) izpostavljata,  da s pomočjo jezika organiziramo naša doživetja  in 

izkušnje, zgodba pa igra pomembno vlogo pri povezovanju čustev, razuma (spoznavne zmožnosti) 

in dejanj. Sprva otrok doživlja stvari celostno – čustva, dejanja in misli so enotni, jih še ne razlikuje. 

S pomočjo preoblikovanja izkušenj v zgodbo otrok pridobi do dogodka kritičen odnos oziroma 

distanco.  Kritično  lahko  oceni  svoje  občutke,  dejanja  in  misli  ter  jih  razvozla.  To  pa  je  tudi 

neločljivo povezano z pripovednim diskurzom – da razlikuje med tem, kaj oseba občuti, kaj oseba 

naredi in kaj oseba misli (Bruner, Lucirello, 1989, v: Engel, 1995).

2.5.4 Reševanje problemov

Pripovedovane zgodbe pogosto obravnavajo dogodke, ki so zmedeni, nejasni in nas begajo. Gre za 

pripetljaje, na katerih moramo miselno še delati oziroma jih predelati. Zgodbo uporabimo v namene 

razreševanja  problemov  in  težav  tako  otroci  kot  tudi  odrasli.  V  takih  zgodbah  se  pogosto 

poslužujemo tudi drugačnega jezika oziroma izrazov, saj želimo poudariti naše vedenje o dogodku 

ter naša predvidevanja in sklepanja. Pri tem uporabljamo vzročne prislove: ampak, zato, mogoče, 

zagotovo ipd. ter tako podamo možne vzroke in rešitve težav, še posebej če želimo izkušnjo, ki smo 

jo doživeli, bolje razumeti oziroma je ne razumemo (Engel, 1995). 

S  pripovedovanjem  vodimo  naše  misli,  obnavljamo  dogajanje  ter  tako  objektivno  miselno 

predelamo naša dejanja, občutke in posledice nekega dogodka. Posredni način reševanja osebnih 

problemov  dosežemo  tako,  da  jih  pripišemo  likom  v  zgodbi,  ubesedimo  realnost  in  jo  hkrati 

spreminjamo in prilagajamo. Objektivni pogled na stvari nam omogoča, da najprej miselno rešimo 

nastali  problem,  služi  pa  nam  tudi  v  preventivne  namene  –  v  prihodnosti  se  lažje  izognemo 

podobnim težavam.
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Posebne vrste problemov, ki jih pogosto rešujemo s pripovedovanjem zgodb, so čustvene dileme. 

Odmik, ki ga s tem dosežemo, nam omogoča, da dogodek izkusimo, hkrati pa nismo prizadeti. Po 

Engelsovi gre za nekakšno pomirjevalno vlogo zgodbe, ki je odločilna pri  obvladovanju lastnih 

čustev (da obvladamo čustva z razumom, in ne obratno). To pa tudi pojasni, zakaj otroci tako radi  

ponavljajo določene zgodbe – da bi nad določenim dogodkom ali problemom dobili nadzor. Ravno 

tako  se  naučijo  obvladati  določeno  spretnost,  ponavljajo  jo  toliko  časa,  da  jo  obvladajo.  S 

ponavljanjem  zgodbe  tudi  pridobijo  nadzor  nad  določenimi  čustveno  nabitimi  dogodki  in  jih 

kasneje v življenju lažje obvladajo (Engel, 1995).

2.6 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA PRIPOVEDOVANJE 

ZGODB

2.6.1 Vpliv družine in okolja na pripovedovanje

Na  razvoj  pripovedovanja  ne  vplivajo  le  otrokove  jezikovne  zmožnosti,  ampak  tudi  otrokovo 

okolje, knjige in igrače ter reakcije in odzivi odraslih, ki ga obkrožajo. Pomembno je, da otrok živi 

v okolju, ki ga k pripovedovanju spodbuja, da ima nekoga, ki ga posluša, in da ima možnost priti do 

besede. Pomembno je, da pokažemo zanimanje za otrokovo pripovedovanje, da si vzamemo čas 

tako za poslušanje kot tudi za pripovedovanje zgodb in pravljic. Pri mlajših otrocih jih moramo 

pogosto še usmerjati z vprašanji, da pridemo do zaključene in vsebinsko ustrezne zgodbe (Engel, 

1995; Marjanovič Umek in Zupančič, 3003). 

• Družina

V družinskem okolju govorimo o govorni vzgoji,  ki  je otroku zgled pri  razvoju lastne govorne 

kompetentnosti. Na govorno vzgojo družine vpliva izobrazba (predvsem mame), materialni pogoji, 

kot so številko knjig, ki jih imajo doma, in različne dejavnosti, kot so skupno branje, obiskovanje 

knjižnice, ogled gledaliških in drugih predstav ter oddaj na televiziji za otroke (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006).
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Starši prvi vzpostavijo komunikacijo z otrokom in tako določijo jezikovni kod, v katerem so bo 

otrok  sporazumeval.  S  svojim  oglašanjem  (govor,  petje)  spodbujajo  otrokov  govorni  razvoj 

(University  of  Delaware,  2003,  v:  Marjanovič  Umek,  Kranjc  in  Fekonja,  2006).  Ko  starši 

vzpostavljajo komunikacijo z otrokom oziroma se odzivajo na otrokove reakcije z govorom, ga 

učijo komunicirati z nekom, z opisovanjem in pripovedovanjem o različnih dogodkih in predmetih 

pa ga učijo komunicirati o nečem (Harris, 1993, v: Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

»Otrok se ne razvija kot izoliran posameznik, temveč je za njegov psihični razvoj ključnega pomena  

socialna interkacija.« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003, 22). V sodelovanju z drugimi razvija 

psihične funkcije, kot so govor, mišljenje, čustva, vedenje in individualne lastnosti ter osebnostne 

značilnosti. Odrasli usmerjajo njegov razvoj s tem, da spodbujajo izvajanje spoznavno zahtevnejših 

dejavnosti, ki jih otrok še ne zmore izvesti sam, ampak le ob pomoči odrasle osebe (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2003). 

Prve zgodbe,  s  katerimi se  sreča otrok,  so vir  novega znanja o svetu.  Ta oblika učenja otroku 

omogoča, da se uči hitreje in uspešneje, saj v sodelovanju z drugimi otrok hitreje napreduje, odrasli 

ga usmerjamo v spoznavno zahtevnejše naloge. Otrok spoznava svet pri razlagah situacij in pojmov, 

ki mu jih odrasla oseba razloži ob pripovedovanju različnih zgodbic. Reakcije odraslih so za otroka 

hkrati model vedenja, ki ga lahko posnema (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).

S pripovedovanjem doživetih in umetnih zgodb starši otrokom predstavijo bogat besednjak, način 

mišljenja in vedenja.  Besednjak bogatijo  tudi  z razlago novih besed,  to otroku omogoča boljše 

razumevanje zgodbe. Poleg tega različne vsebine v zgodbah omogočajo spoznavanje drugih okolij 

in sveta (Knaflič, 2003).

Pripovedovanje zgodbe pogosto zahteva drugačno jezikovno izražanje, kot je vsakdanji pogovorni 

jezik, tako da se ob zgodbah otrok seznani tudi z knjižnim jezikom, ki ga kasneje uporablja v vrtcu 

in v šoli (Knaflič, 2003).

Pri razvoju otrokovega jezika in govora postane pomemben dejavnik v razvoju skupno branje in 

pripovedovanje staršev in otroka. Okoli drugega leta, ko otrok v govoru že uporablja dvobesedne 

izjave,  se  skupno  pripovedovanje  zgodbic  razvije  v  dialog  med  staršem  in  otrokom,  saj  oba 

udeleženca vplivata na proces govornih izmenjav med pripovedovanjem (Marjanovič Umek, Kranjc 

in Fekonja, 2006). Skupno pripovedovanje zgodbic omogoča otroku, da se uči uporabljati jezik in 

metajezik in da osvoji nove vsebine, ki jih starši lahko navežejo na otrokova doživetja in  izkušnje. 
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S tem mu omogočijo  učinkovitejše  učenje  (Pellegrini  in  Galda,  1998;  Foy in  Mann,  2003,  v: 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Skupno pripovedovanje zgodb pozitivno vpliva na »razvoj in učenje jezika, spoznavnih in socialnih  

spretnosti,  strategij  za  uravnavanje  in  obvladovanje  čustvenih  stanj,  vzdrževanje  usmerjene  

sposobnosti.« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003, 24). Pri tem med otrokom in odraslim pride do 

medsebojnega  sodelovanja;  odrasel  otroku  razlaga  in  pripoveduje,  otrok  pa  se  na  to  odziva. 

Pripoved odraslega je na razvojno višji ravni, kot jo je sposoben tvoriti otrok, kar ugodno vpliva na 

njegov razvoj pripovedovanja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).

Skupno pripovedovanje ob slikanici zajema več razvojnih ravni. Na prvi otrok vsako ilustracijo in 

njej pripadajočo pripoved razume ločeno, posamično. Otrok poveže s sliko točno določeno zgodbo 

oziroma odlomek zgodbe, ki mu jo pripoveduje odrasel (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).

Na zgodbo se začne odzivati  besedno po drugem letu starosti.  Najprej  ponavlja dele  stavka ali 

celotne stavke, kasneje samostojno poimenuje dogajanje na slikah in pripoveduje. V tem obdobju že 

razume večji del besedila (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).

Na drugi ravni odrasel začne dogodke iz zgodbe povezovati z vsakdanjim življenjem, pojme postavi 

v nov kontekst. Nove besede in pojme tako umesti v prostor, ki je otroku znan in ga razume. Pri  

tem, poleg spodbujanja pripovedovanja in razširjanja besednjaka, vpliva tudi na otrokov spomin. 

Otrok lahko povezuje nove vsebine z izkustvenimi vsebinami ter  jih tako vključuje v obstoječi 

pomenski spomin. Otrok na tej stopnji že lahko ob dogodkih in raznih slikah pripoveduje zgodbe iz 

lastnih izkušenj. Pripovedovanje zgodb spodbuja pridobivanje novih pojmov, razumevanje odnosov 

med njimi in pridobivanje znanja o urejenosti sveta (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).

Na tretji ravni otrok združi slike in odlomke pripovedi v smiselno zgodbo. Odlomki in slike dobijo 

nov pomen, iz katerega otrok potegne smiselno zaporedje dogodkov; tako pride do združevanja 

kontekstov  v  smiselno  celoto.  Se  pravi  otrok  zgodbo razume kot  celoto  in  ne  več  kot  skupek 

pripovedi. Tega je sposoben otrok po tretjem letu starosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003).

Govorno kompetentnost  otroka starši  lahko razvijajo tudi  s  pomočjo različnih aktivnosti,  ki  jih 

izvajajo med skupnim pripovedovanjem zgodbic in branjem otroške literature.  Te so na primer 

poimenovanje predmetov in oseb na slikah, popravljanje in razširjanje otrokovih izjav, postavljanje 

vprašanj, opisovanje situacij in usmerjanje pozornosti na dogajanje v zgodbi (Silvén in dr., 2003, v: 
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Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Pri pripovedovanju je pomembna tudi izbira pravljic in zgodb. Potrebno je upoštevati, da zgodba 

lahko vsebuje veliko različnih dogodkov in situacij iz vsakdanjega življenja, kar je za najmlajše 

poslušalce  lahko  še  zelo  zahtevno.  Šele  po  četrtem  letu  starosti  je  otrok  sposoben  razumeti 

»klasično pravljico z enim samim pravljičnim lokom /.../«  (Jamnik, 2003). Starši morajo tako pri 

izbiri zgodb nujno upoštevati otrokovo starost in stopnjo razvoja, če želijo, da bo otrok spremljal 

dogajanje v zgodbi in razumel njeno sporočilo.

Aktivnost  skupnega branja in pripovedovanja ugodno vpliva na razvoj govora in jezika otroka, 

omogoča mu, da se na podlagi pripovedovanja in razmišljanja, ki mu ga posreduje odrasel, uči.

Družinski  dejavniki  torej  odločilno  prispevajo  k  otrokovemu  boljšemu  govornemu  izražanju, 

razumevanju in pripovedovanju zgodbe. Na pripovedovanje vplivajo izmenjave med odraslim in 

otrokom v obdobju dojenčka in malčka, možnosti poslušanja, ki jih otroku nudimo, ter možnosti 

sodelovanja pri družinski vsakdanji komunikaciji (Engel, 1995). 

Zgodba, ki jo otroku pove eden od staršev, ima močno vzgojno in čustveno moč. Otrok se počuti 

varnega in zadovoljenega, kar daje staršu možnost vzpostavitve zaupanja in topline. Tako starša in 

otrok gradijo medsebojni odnos, kar je za vzgojo izrednega pomena (Glinšek, 1998).

• Vrtec

»Naj bo vsakič, ko se srečajo pravljica, otrok in vzgojiteljica, to srečanje enkratno in neponovljivo  

doživetje /.../.« (Jamnik, 2003, 58).

Pripovedovanje zgodb spada v področje jezikovne in književne vzgoje v vrtcu. Ta ima tri cilje: 

vzgojne,  izobraževalne  in  funkcionalne  cilje.  Vzgojni  cilji  so  usmerjeni  v  vzgajanje  branja  in 

pripovedovanja  kot  vrednote,  izobraževalni  v  pridobivanje  ustreznega  znanja,  funkcionalni  v 

razvijanje otrokove sposobnosti ustvarjanja različnih besedil (Jamnik, 2003).

Književna  vzgoja  v  vrtcu  je  del  splošne  kulturne  vzgoje,  ki  teži  k  temu,  da  bi  branje  in 

pripovedovanje zgodb postalo otrokova vsakodnevna dejavnost. Zgodbe in pravljice se vključujejo 

v  vzgojno  izobraževalne  dejavnosti  tudi  zaradi  oblikovno  estetskih  in  vsebinsko  pomenskih 

lastnosti jezika. Ob zgodbah otrok spoznava lepoto jezika in besedila ter se hkrati uči. Dejavnosti v 
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okviru  književne  vzgoje  spodbujajo  otrokovo  pozornost,  saj  mora  iz  drugačne  oblike  besedila 

razbrati pomen in smisel slišane zgodbe (Kolar, 1986).

Z vidika oblikovno estetskih lastnosti  zgodba otroku buri  domišljijo in ga sili  k razmišljanju,  z 

vidika  vsebinsko pomenskih  lastnosti  pa ima bolj  vzgojno vlogo.  Spodbuja  razvoj  moralnih  in 

etičnih vrednot, vzgaja za odnose med narodi, med ljudmi in med spoloma (Kolar, 1986). Se pravi 

poskuša zadovoljiti tako osebne kot družbene namene, želje in cilje.

Vrtec  oziroma  vzgojiteljica  ima  eno  izmed  pomembnejših  vlog  pri  razvijanju  govorne 

kompetentnosti otrok. Njen govor otrokom predstavlja govorni zgled, njena izbira tem za pogovor 

in  pripovedovanje  (izbira  različnih  zgodb  in  pravljic)  vpliva  na  razvoj  in  rast  besednjaka. 

Pripovedovanje spodbuja predvsem z rednim pripovedovanjem različnih zgodb ter s spodbujanjem 

pripovedovanja o temah, ki otroke zanimajo. Ob branju knjig, različnih revij in časopisov otrokom 

predstavi tudi pisano besedo, kar pozitivno vpliva na razvoj porajajoče se pismenosti (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Poleg  pripovedovanja  zgodb  vzgojiteljica  lahko  spodbuja  tudi  pripovedovanje  o  različnih 

življenjskih izkušnjah ter seveda poslušanje. Ena izmed učinkovitih tovrstnih dejavnosti je jutranji 

krog.  V jutranjem krogu  ima  vsak  otrok  priložnost  pripovedovati  o  dogodkih  preteklega  dne, 

medtem ko ga drugi otroci poslušajo. Pripovedovanje vzgojiteljice o njenih izkušnjah daje otroku 

zgled za oblikovanje podobne pripovedi, hkrati pa se med otroci in vzgojiteljico vzpostavi zaupanje 

in toplina.

Vzgojiteljičino pripovedovanje otroku omogoča spoznavanje osnovnih značilnosti zgodbe: uvodno 

frazo, osebe, predmete in pravljično pravilo, t.j. dejstvo, da pripovedovalec upravlja z dogajanjem v 

zgodbi.  Otrok spoznava pojem zaporednega dogajanja,  tako tudi  vsakdanji  dogodki  dobijo  nov 

smisel in pomen (Jamnik, 2003). Razvoj strategije pripovedovanja zgodb in pravljic vzgojiteljica 

spodbuja posredno – z razvojem strategije poslušanja literarnih besedil in zgodb. 

Vzgojiteljica v vrtcu z branjem in pripovedovanjem zgodb z raznovrstnimi vsebinami spodbuja 

predopismenjevalne  sposobnosti  otrok  ter  predstavi  uporabo  pripovedovanja  zgodb  za  različne 

namene.  S  pripovedovanjem  estetskih  besedil  –  zgodb  in  pravljic  –  otrokom  predstavi 

pripovedovanje in  branje zgodb kot vir  ugodja.  Pri  tem je pomembno,  da izbira kakovostne in 

raznolike zgodbe in otrokom oblikuje okus za kakovostno literaturo (Kranjc, 2003).
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Priročnik h kurikulu za vrtce nam predstavi osnovne korake pri obravnavi zgodb v vrtcu. Ti so: 

uvodna  motivacija  (vzgojiteljica  otroke  motivira,  predstavi  vsebino  zgodbe,  jih  pripravi  na 

poslušanje),  premor  pred  poslušanjem  (takrat  se  otrok  umiri  in  pripravi),  pripovedovanje 

(pomembno je, da vzgojiteljica pripoveduje zanimivo, pripoveduje lahko vedno na istem mestu ali 

pri tem uporablja iste stvari, Jamnikova omenja kot primer pravljični klobuk in pravljični kotiček), 

čustveni  odmor  po  pripovedovanju  (otrok  ima  čas,  da  uredi  čustva  in  misli),  analiza  zgodbe 

(vzgojiteljica razloži otrokom neznane pojme, pogovarjajo se o zgodbi, osebah in dogajanju). Temu 

lahko sledi ponovno pripovedovanje in poslušanje zgodbe, na koncu pa še poglabljanje doživetja. 

Vzgojiteljica  pripravi  različne  naloge,  likovne,  glasbene  in  verbalne,  s  tem  doseže  transfer 

naučenega znanja na otrokove osebne izkušnje (Jamnik, 2003).

Poleg pripovedovanja in branja lahko vzgojiteljica tudi na druge načne, npr. v okviru književne 

vzgoje, razvija omenjene sposobnosti. Pri tem je po mnenju Kordigelove (1996) pomembno, da si 

vzgojiteljica  zastavi  prave  cilje  ter  na  podlagi  ciljev  prave  metode  spodbujanja  poslušanja  in 

pripovedovanja zgodb (Kordigel, 1996).

Eden izmed ciljev je  »razvijanje potrpežljivosti pri sestavljanju besedilnega pomena« (Kordigel, 

1996, 33).  Mlajši  otroci  imajo sprva težave pri  določanju pomena zgodbe, tega jih  je potrebno 

naučiti postopoma in spodbujati samostojno iskanje pravega pomena zgodbe. Vzgojiteljica lahko na 

podlagi  poslušanja otroka ugotovi,  na kateri  točki  otrok besedilo razume drugače.  Z različnimi 

vprašanji usmerja otrokovo razmišljanje ter ga spodbuja k oblikovanju drugih, novih pomenov. Del 

besedila s ključnimi podatki, ki bi pripeljali otroka do razumevanja pomena zgodbe, lahko ponovno 

prebere. Po potrebi otroku tudi razloži neznane in nove besede, razlago lahko obogati z nebesednimi 

informacijami (na primer otroku kaj pokaže, nariše ipd.). Otrok ob taki aktivnosti lahko na podlagi 

novih informacij  in  spoznanj  oblikuje drugačen besedilni  pomen,  lastna aktivnost  mu omogoča 

uspešnejše učenje in zapomnitev (Kordigel, 1996).

Poleg  vsebinskega  cilja,  določanja  pomena  zgodbe,  je  pomembno,  da  pri  otroku  razvija 

»sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.« (Kordigel, 1996, 35). Otrok 

mora biti  sposoben vživeti  se v literarno osebo oziroma junaka zgodbe ter  se  tako neposredno 

vplesti v samo dogajanje v zgodbi. Na tak način večina ljudi doživlja literarna besedila oziroma 

vstopa v literarni svet. Podobno pristopamo tudi do oseb v vsakdanjem življenju.

Vživljanje v literarno osebo nam omogoča, da se vživimo v njegovo osebnost, probleme in stiske, ki 

jih doživlja. Otroku to predstavlja varen prostor, kjer lahko posredno rešuje svoje stiske, še posebno 
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v  obdobju,  ko  jih  neposredno  še  ne  zmore.  Vživljanje  v  drugo  osebo  otroku  omogoča  učenje 

strategij  za  reševanje  osebnih  problemov,  hkrati  pa  bolj  poglobljeno  doživljanje  literarnega 

dogajanja poveča motivacijo in zanimanje za poslušanje in pripovedovanje zgodb (Kordigel, 1996).

2.6.2 Vpliv slikovnih predlog na pripovedovanje

Razvojna raven povedane zgodbe ni odvisna le od starosti, govorne kompetentnosti in pragmatične 

zmožnosti  otroka,  ampak  tudi  od  slikovne  predloge,  ob  kateri  otrok  pripoveduje.  Otrokova 

sposobnost  razumevanja  ilustracije  se  razvija  postopoma.  Zaporedje  ilustracij  (z  logično 

zaporednimi dogodki) lahko poveže v celoto, ko pri pripovedovanju zgodbe doseže razvojno raven 

koherentno  ustrezne  zgodbe  (po  tretjem letu  starosti).  Mlajši  otrok  iz  množice  ilustracij  še  ne 

prepozna osnovnega dogodka, opisuje jih ločeno in ne razvija zgodbe okoli osrednjega dogodka ali 

glavnega lika (Baldock, 2006, v: Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Podlesek, 2010). 

Na pripovedovanje vpliva predvsem vrsta slikovne predolge, se pravi, ali je ilustracija simbolna ali 

realistična  (Marjanovič  Umek,  Fekonja,  Kranjc,  Lešnik  Musek,  2002).  Štiri-  in  petletniki  bolje 

razumejo  simbolne  slike,  saj  so poenostavljene  in  jih  otrok lažje  preoblikuje ter  tako prilagodi 

svojim željam in domišljijskim predstavam oziroma lastnim miselnim shemam. Sedemletniki pa so 

uspešnejši pri opisu realistične slike, saj otrok v tistem obdobju teži k temu, da bi lastne miselne 

sheme čimbolj prilagodil dejanskemu svetu (Marjanovič Umek in Grad, 1985).

Raziskava avtoric Marjanovič Umek in Grad (1985) je pokazala, da štiriletniki statično opisujejo 

slike, opis je še nepopoln, petletniki pa v opisovanje že vključijo opis predmetov in oseb na sliki ter 

odnose  med  njimi.  Pri  sedmih  letih  posamezne  slike  povežejo  v  logično  celoto  ter  sestavijo 

povezano zgodbo. Take opise so otroci tvorili pri nestandardiziranemu preizkusu pripovedovanja 

brez predhodnega branja zgodbe (Marjanovič Umek in Grad, 1985). 

Slikanica torej otroke spodbuja k komunikaciji in simbolni predstavi stvari. Že okoli drugega leta 

otrok prepozna predmete na sliki (če so prikazani tako, da se ujemajo z njegovo mentalno predstavo 

predmeta), okoli petega leta pa uporabi informacije iz slike za pripovedovanje zgodbe (Marjanovič 

Umek  in  Grad,  1985).  Slikanico  lahko  uporabimo  za  različne  namene,  in  sicer  vzpodbujamo 

otrokovo domišljijo in ustvarjalnost, širimo besedni zaklad, spodbujamo govorno kompetentnost in 

razvoj pripovedovanja zgodb. Tako otrok spoznava poleg vloge jezika tudi jezikovne vzorce okolja.
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Ta  spoznanja  razkrivajo  pomembnost  zgodnje  komunikacije  z  otroci.  Odrasli  lahko  s 

pripovedovanjem  zgodb,  branjem,  miselnimi  in  domišljijskimi  igricami  ter  pogovarjanjem 

vplivamo na kasnejšo govorno kompetentnost otrok in na razvoj sposobnosti, ki so vezane na same 

akademske spretnosti (branje, pisanje, razumevanje prebranega, miselno funkcioniranje). 

Prav branje zgodb, tako kažejo izsledki različnih raziskav, odločilno vpliva na otrokovo govorno 

kompetentnost.  Otroci  ob  glasnem  branju  in  pripovedovanju  pridobivajo  znanje  o  socialnih 

izmenjavah, čustvih in čustvenem izražanju ter rabi govora v različnih situacijah (Papalia, Wendoks 

Olds in Duskin Feldman, 2001, v: Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc, Lešnik Musek, 2002). Do 

podobnih rezultatov so prišle tudi slovenske raziskovalke Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in 

Lešnik Musek (2002), ki so raziskovale vpliv rednega branja otroške literature v vrtcu na govorno 

kompetentnost  predšolskih  otrok.  Ugotovile  so,  da  so otroci  iz  skupine,  kjer  je  potekalo  redno 

branje,  dosegali  višje  rezultate  na  standardizirani  lestvici  govornega  razvoja  in  pri 

nestandardiziranemu preizkusu pripovedovanja  prebrane  zgodbe od otrok  iz  skupine,  ki  ni  bila 

deležna  dodatnega rednega branja  v vrtcu (Marjanovič  Umek,  Fekonja,  Kranjc,  Lešnik  Musek, 

2002).

2.7 RAZVOJ PRIPOVEDOVANJA ZGODBE

Pripovedovanje, kot ena izmed pragmatičnih govornih spretnosti, se pri otroku razvija vzporedno z 

razvojem jezika. Otrok mora biti, da lahko pripoveduje zgodbo, ustrezno spoznavno in jezikovno 

razvit, saj je pri pripovedovanju potrebno preseči aktualni čas in prostor. 

Zgodbe,  ki  jih  pripovedujemo  odrasli,  obkrožajo  otroka  od  rojstva  naprej.  Starši  in  bližnji 

pripovedujemo zgodbe drug drugemu in tako se tudi otroci naučijo te oblike komunikacije – z 

zgledom, ki jim ga posredujemo odrasli. Ob poslušanju običajnih pogovorov, ki se odvijajo med 

odraslimi vsak dan, razvijejo pripovedno zmožnost in oblikujejo stil pripovedovanja (Engel, 1995).

Starši pogosto vsakdanje dogodke otroku predstavijo v obliki zgodbe. Te zgodbe omogočajo otroku 

razumevanje dogajanja okoli njega in organiziranje lastnih izkušenj (da razume neprekinjenost in 

zaporednost dogodkov), s tem dogodki, ki se dogajajo okoli njega, pridobijo smisel. Starši tako 

pripomorejo tudi k razvoju razumevanja, da vsak dogodek lahko razložimo in interpretiramo (sprva 

otroci zmorejo to storiti na glas, kasneje pa v tišini z razmišljanjem) in tako uredimo in vodimo 
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lastna poročila o dogodkih, ki smo jih doživeli. Starši s svojim pripovedovanjem postanejo hkrati 

tudi vzor oziroma zgled, po katerem otrok oblikuje svoja lastna poročila oziroma zgodbe (Engel, 

1995).

Pripovedovanje  je  pragmatična  zmožnost,  ki  od  otroka  zahteva  dekontekstualizacijo  vsebine  in 

jezika. Vsebinsko otrok opisuje dogodke, ki presegajo njegovo neposredno izkušnjo, jezikovno pa s 

slovničnimi  pravili,  rabo pridevnikov,  prislovov in  zaimkov logično povezuje dele  govorjenega 

besedila med sabo (Karmiloff in Karmiloff – Smith, 2001; Wray in Medwell, 2002, v: Marjanovič 

Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010). Otrok torej ob zgodbah spoznava pragmatično naravo 

jezika, kar mu omogoča uspešno komunikacijo z drugimi ljudmi. Branje in pripovedovanje zgodb 

ga seznani tudi z obliko pisane besede, kar v veliki meri vpliva na razvoj akademskih spretnosti, kot 

sta branje in pisanje (Smith, 1998).

Za razvoj pripovedovanja zgodbe je pomembnih več sposobnosti, in sicer sposobnost razumevanja 

časovnega  zaporedja  dogodkov,  sposobnost  zaznavanja  časa  in  razumevanje  minevanja  časa, 

sposobnost  povezave  med  vzrokom in  njegovo  posledico,  sposobnost  razumevanja  perspektive 

govorca  zgodbe  in  perspektiv  drugih  likov  v  zgodbi  (da  ima  vsak  lahko  drugačen  pogled  na 

situacijo), sposobnost upoštevanja družbeno značilnih in sprejetih pravil za pripovedovanje zgodbe 

(vsaka kultura ima svoja značilna pravila  pripovedovanja zgodb),  sposobnost  decentraliziranega 

mišljenja,  sposobnost  razumeti  govor drugih in sposobnost  uporabe metafor  (Baldock,  2006, v: 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010).

V trenutku, ko otrok spozna svet zgodb, se poistoveti z junakom ter ga pričnejo zgodbe zanimati, 

vstopi  v  t.i.  pravljično  dobo.  Njegov  svet  se  preplete  s  pravljičnim,  otrok  se  začne  soočati  z 

različnimi osebnimi problemi, problemi čustvovanja, družbenimi nasprotji ter ob zgodbah sprošča 

svoje psihične napetosti (Šircelj, Kobe in Gerlovič, 1972; Goljevšček, 1991).

2.7.1 Pripovedovanje zgodbe dveletnega otroka

Prve enostavne zgodbe  začnejo  otroci  pripovedovati  okoli  drugega leta,  ko  začnejo  uporabljati 

dvobesedne izjave v spontanem govoru. V tem obdobju začnejo v svoje izjave dodajati pridevnike 

ter  tako  z  opisovanjem  lastnosti  predmetov  razširjajo  svoje  govorno  izražanje  (Karmiloff  in 
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Karmiloff  –  Smith,  2001,  v:  Marjanovič  Umek,  Fekonja  Peklaj  in  Podlesek,  2010,  Marjanovič 

Umek, 1990). 

Te  prve  preproste  zgodbe  so  le  nekakšne  zasnove  zgodb,  ne  moremo  še  govoriti  o  pravih 

pripovedih.  Jim pa tak  način komuniciranja  omogoča,  da organizirajo  in  osmislijo  doživetja  in 

izkušnje, ki jih doživljajo (Oppenheim, Emde in Wamboldt, 1196, v: Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006). 

Ta preskok v spoznavni zmožnosti otroka je nujno potreben za pripovedovanje zgodbe, saj mu šele 

to omogoča,  da dogodke, misli  in čustva junakov v zgodbi ustrezno poveže v celoto in umesti 

dogajanje v čas in prostor z ustreznimi vzročno – posledičnimi odnosi (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006). 

Otroci pripovedujejo sami sebi in drugim, tvorijo lahko kompleksne zgodbe ali pa le posamezne 

drobce oziroma odlomke zgodb. 

Prve otrokove zgodbe se dotikajo predvsem vsebin, ki se nanašajo na njegovo neposredno okolico 

in dogajanje v njej. Otrok začne z opisi dogodkov, v katere je bil sam neposredno vključen, se pravi 

opisuje svoje osebne izkušnje in vsakdanje dogodke (Mendler, 1984; Fein, 1995, v: Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

Otrok pri dveh letih večino zgodb pripoveduje ob igri in jih usmerja z dejanji (na primer s premiki 

različnih igrač). Pomen zgodbe tako temelji na dejanjih, zvoki in besede zgodbo le dopolnjujejo,  

otrok ustvarja dogajanje z dejanskimi premiki igrač (Smith, 1998).

2.7.2 Pripovedovanje zgodbe otroka starega od 3 do 5 let

Ustrezno konvencionalno obliko pridobijo malčkove zgodbe med tretjim in četrtim letom starosti 

(zgodbe  triletnikov  še  nimajo  ustrezne  strukture,  najpogosteje  vsebujejo  opis  enega  samega 

dogodka),  ko  je  opazen  velik  preskok  na  razvojno  višjo  raven  pripovedovanja.  Takrat  zgodbe 

pridobijo  predvsem na  kakovosti  (Baldock,  2006;  Bruner,  1990,  v:  Marjanovič  Umek,  Fekonja 

Peklaj in Podlesek, 2010). 

Otrok  že  oblikuje  uvod,  jedro  in  zaključek  zgodbe,  dogodki  si  sledijo  v  logičnem  zaporedju. 

Sposoben je opredeliti problem, cilj zgodbe in oblikovati tudi nek razplet dogodkov v zgodbi. Za to 

pa je nujno, da je otrok sposoben decentrirati  svoje mišljenje,  se pravi,  da je  sposoben zavzeti 

perspektivo druge osebe in razumeti njen govor v zgodbi (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 
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2006). 

Jezik  postaja  vedno  bolj  pomemben  del  otrokove  zgodbe,  spremlja  celotno  dogajanje  in  daje 

osnovno strukturo dogodkom v zgodbi. Nekje do četrtega leta otrok pri pripovedovanju uporablja 

vse  tri  glagolske  čase,  kar  zgodbo  odmika  od  golih  dejanj  med  igro.  Jezik  postavi  nad  samo 

dogajanje, brez otrokovega pripovedovanja, le iz dejanj samih, razumevanje zgodbe ni več možno 

(Smith, 1998).

Po tretjem letu starosti torej otrokova zgodba dobiva vedno bolj strukturirano obliko in postopoma 

vedno  bolj  ustreza  kriterijem  konvencionalne  zgodbe,  t.j.  kohezivne  in  koherentne  zgodbe,  ki 

predstavlja zaključeno celoto (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). To je povezano tudi z 

razumevanjem in uporabo slovnice in razvojem metajezika (Marjanovič Umek in Fekonja, 2004, v: 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010). 

Stavki  postajajo  daljši,  kompleksnejši,  otroci  uporabljajo  veznike,  predloge,  prislove,  pomožne 

glagole, spreminjajo glagolski čas, tvorijo vprašalne in nikalne stavke (s spreminjanjem vrstnega 

reda besed) ter podredno in priredno zložene povedi (Browne, 1996; Fekonja, Marjanovič Umek in 

Kranjc, 2005; Papalia, Feldman in Olds, 2001, v: Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 

2010).  Vendar pa štiri-  in  petletniki  pri  pripovedovanju redko uporabljajo podredne in  priredne 

veznike hkrati, rabijo jih v govoru, ne pa še v zgodbi, iz česar lahko sklepamo, da je pripovedovanje 

zgodbe za otroka zahtevnejša naloga kot vsakdanji pogovor ( Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in 

Podlesek, 2010).

Otroci v tem obdobju zgodbo strukturirajo glede na začetni dogodek, cilj zgodbe pa določa rdečo nit 

njihovega pripovedovanja. Upoštevajo že časovne in vzročne odnose, motive in čustva. Dogajanje 

stopnjujejo do vrhunca zgodbe, ki ga nanizajo okoli glavnega junaka (Child Development Institute, 

2003; Karmiloff in Karmiloff – Smith, 2001, v: Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).

Štiriletniki  začnejo graditi  zgodbo kot  verigo (Applebee,  1987, v:  Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006), petletniki vedno pogosteje uporabljajo v svojih zgodbah pretekli čas (Aller, 1995, 

v:  Marjanovič  Umek,  Kranjc  in  Fekonja,  2006)  ter  že  znajo  z  različno  barvo  glasu  oziroma 

spremenjeno intonacijo uprizoriti  različne junake v zgodbi,  z jezikom in govorom pa ustvarjajo 

dramatično dogajanje v zgodbi. Zgodba obstaja tudi brez morebitnih spremljajočih dejanj (Scarlett 

in Wolf, 1979, v: Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006; Smith, 1998). 
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Petletniki  osvojijo  pripovedne  navade  okolja,  vedo  povedati,  kaj  zgodbo  naredi  ter  oblikujejo 

oseben stil pripovedovanja (Engel, 1995). 

Pri  tej  starosti  že  razumejo,  da  pripovedovalec  ni  del  zgodbe  in  da  mu  prav  to  omogoča 

nadzorovanje tako dogajanja kot tudi oseb v zgodbi (Fein, 1995, v: Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006). Sposobni so vrednotiti vedenje in dejanja junakov v zgodbi (Dombey, 2004, v: 

Marjanovič  Umek,  Kranjc  in  Fekonja,  2006),  uporabljajo  metajezikovne  besede  in  izjave  ter 

metafore (Smith in Cowie, 1993; Winner, 1988, v: Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 

2010). 

S  starostjo  narašča  razvojna  raven  opisovanja  značilnosti  junakov  v  zgodbi  (način  opisovanja 

zunanjih in notranjih, psiholoških značilnosti), kar sta v raziskavi ugotovili avtorici Nicolopoulou in 

Richner (2007), in sicer od razvojne ravni opisa junakov kot vršilcev dejanj (ti opisi vsebujejo le 

zunanje značilnosti  in  dejanja  junakov) do razvojne ravni  opisa junakov kot  osebnosti  (ti  opisi 

vsebujejo poleg opisa zunanjih značilnosti in dejanj tudi opise mentalnih stanj, mišljenja in čustev). 

Prva raven se pojavlja okrog tretjega leta starosti,  zadnja pa nekje med četrtim in petim letom 

starosti (Nicolopoulou in Richner, 2007, v: Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010).

Med četrtim in sedmim letom starosti postane ustvarjanje zgodb tudi oblika otrokove igre. Zmožni 

so ustvariti svoj domišljijski svet, v katerem poljubno upravljajo z osebami in dogodki v zgodbi 

(Engel, 1995).

V predšolskem obdobju otrok junakom pripiše svoje misli in čustva oziroma svoj način izražanja, 

ne zmore še zavzeti njihovega zornega kota. Na medsebojne odnose med junaki gleda le s svoje 

perspektive. Poistoveti se le z enim junakom, najpogosteje z glavnim. V tem obdobju razume in 

razlaga vedenje ter čustvovanje junakov predvsem na podlagi zunanjih znakov in dogajanja. Če je 

nekdo žalosten, to ugotovi in razlaga na podlagi zunanjih znakov, kot so jok in solze, in ne na 

podlagi junakovega razmišljanja (ugotovi lahko, da je nekdo žalosten, če mu po licih tečejo debele 

solze). Postopoma spoznava razsežnost vživljanja v drugo osebo in jih začne presojati z različnih 

vidikov (psiholoških, socioloških, zgodovinskih) ter razume, da na junakovo osebnost vplivajo tudi 

njegove prejšnje izkušnje ter dogodki v zgodbi (Kordigel, 1995).
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2.7.3 Pripovedovanje zgodbe otroka starejšega od pet let

Okrog osmega leta starosti so otroci zmožni pripovedovati različne vrste zgodb, tako vsebinsko kot 

oblikovno. Med sabo znajo povezati več različnih zgodb ali več različnih dogodkov, povejo pa tudi 

zgodbo  na  zahtevo  druge  osebe.  Pri  tem  natančno  upoštevajo  pravila  pripovedovanja.  Če 

pripovedujejo zgodbo o nečem, kar je za njih osebno pomembno, sicer upoštevajo dogovorjena 

pravila  za  oblikovanje  zgodbe,  vendar  pa  pogosteje  zaidejo  v  fantazijo  in  domišljijo,  kjer  se 

pravilom lahko izognejo (Engel, 1995).

Pri pripovedovanju zgodbe mora otrok razumeti temo besedila in logično povezati motive zgodbe. 

Pred sedmim letom starosti ima veliko otrok še težave pri tem, spontano še ne zaznajo oziroma ne 

iščejo teme pripovedi. Zato njihova obnova zgodbe pogosto temelji na spominskem obnavljanju 

zgodbe,  ki  mu jo je povedala odrasla  oseba.  Zmožnost zgoščenega obnavljanja  otrok pridobi  v 

obdobju operacionalnega mišljenja, se pravi nekje do 11. ali 12. leta starosti (Kordigel, 1995).

Predšolski otrok je sposoben ubesediti temo, če njegovo pozornost usmerimo na temo zgodbe. Ob 

vstopu v šolo otrok loči bistvene od nebistvenih elementov zgodbe, obrobnim podatkom pogosto ne 

posveča pozornosti, saj mu že osnovni elementi in sam proces strukturiranja zgodbe zapolnijo misli. 

Po  12.  letu  starosti  je  otrok  sposoben  hipotetično  razmišljati  o  stvareh  ter  to  tudi  ubesediti, 

posledično  lahko  pri  pripovedovanju  uporabi  in  razume tudi  abstraktne  teme  zgodb  (Kordigel, 

1995).

V  strukturi  povedane  zgodbe  opazimo  več  razvojnih  sprememb.  Začetnega  malčkovega 

pripovedovanja še ne moremo opredeliti kot zgodbo, elementi besedila so še neorganizirani, malček 

pripoveduje v kupih. Ko je otrokovo zavedanje časa boljše, lahko tvori preproste opise zaporedja 

dogodkov, ki pa so še slabo organizirani. 

Naslednja stopnja je ustvarjanje zgodbe s pomočjo osrednjega dogodka, otrok vse dogodke niza 

okrog enega osnovnega dogodka. Nato ostale dele zgodbe (dogodke) poveže med seboj, vendar 

zgodba še nima prave strukture. 

Kmalu je sposoben tvoriti neusmerjene verige dogodkov, kjer je vsak posamezen dogodek povezan 

z dogodkom, ki mu sledi. Taka zgodba ima konec določen poljubno, ki je za poslušalca pogosto 

nepričakovan, prav tako se začetni in končni dogodek pogosto ne povezujeta. Otrok se zaveda, da se 

dogajanje  v  zgodbi  lahko  odvija  na  različne  načine  in  v  različne  smeri  (Apleebee,  1978,  v: 

Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010).

Do petega leta starosti otroci dogajanje nizajo okrog glavnega junaka ali glavne teme zgodbe, po 

petem letu pa tvorijo prave zgodbe z uvodom, vrhuncem z zapletom in zaključkom, zgodba ima 
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osnovno  temo,  ki  povezuje  začetek  in  konec  zgodbe  (Apleebee,  1978,  v:  Marjanovič  Umek, 

Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010). 

Razvojno najzahtevnejša stopnja je oblikovanje koherentne zgodbe, ki  ne opisuje le časovno in 

vzročno povezanih dogodkov, ampak tudi socialne odnose med junaki, njihove osebnosti in metalna 

ter čustvena stanja, ki jih doživljajo. 

Nekje  med  osmim in  devetim  letom  starosti  otroci  kompleksno  opišejo  želje,  misli  in  čustva 

junakov ter  jih  ustrezno povežejo  z  njihovimi  dejanji.  Na drugi  strani  pa  so že  pri  štirih  letih 

sposobni razlikovati med sabo in drugimi posamezniki, dojemajo različna mnenja oziroma ločijo 

med  lastnim  in  tujim  razmišljanjem ter  vedenjem.  Raziskava  avtoric  Nicolopoulou  in  Richner 

(2007) je pokazala, da je razlog v zahtevnosti tvorjenja ustrezno strukturirane in konvencionalne 

zgodbe.  Otrok  mora  svoje  socialno  dojemanje  umestiti  v  določeno  temo  zgodbe,  kar  zanj 

predstavlja  precej  težjo nalogo kot le  vključevanje v pogovor,  kjer  udeleženci  izražajo različna 

mnenja (Nicolopoulou in Richner, 2007, v: Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010).

Opazovanje razvoja pripovedovanja zgodbe kaže na to, da s starostjo otrok narašča kompetentnost 

pripovedovanja, zgode postajajo daljše in bolj strukturirane tako slovnično kot vsebinsko. Največ 

sprememb se dogodi v obdobju med tretjim in petim letom starosti. Raziskava, ki so jo opravile 

slovenske  raziskovalke  Marjanovič  Umek,  Fekonja  Peklaj  in  Podlesek,  kaže  na  to,  da  tri-  in 

štiriletniki pripovedujejo krajše zgodbe kot petletniki, petletniki uporabljajo tudi več različnih oblik 

in predponskih besed pri pripovedovanju. Hiter razvoj besednjaka, uporaba sopomenk, nadpomenk 

in  podpomenk  otroku  omogoča  oblikovanje  daljših  in  kompleksnejših  povedi  ter  posledično 

pripovedovanje bolj konvencionalnih zgodb. S starostjo narašča tudi število priredno in podredno 

zloženih  povedi  ter  sama  dolžina  povedi.  Petletniki  tvorijo  več  zloženih  in  daljše  povedi  kot 

triletniki (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2010).

Izsledki raziskave kažejo na pomembnost zgodnjega spodbujanja otrokovega pripovedovanja, saj le 

ta vpliva na splošno govorno kompetentnost otroka, povezuje pa se tudi z otrokovim spoznavnim 

razvojem,  razvojem  uma  in  mišljenja  ter  pismenosti.  Ta  področja  vplivajo  na  kasnejšo  učno 

uspešnost  v  šoli  ter  tako  tudi  na  samopodobo  otroka  (Marjanovič  Umek,  Fekonja  Peklaj  in 

Podlesek, 2010).

Pojav pripovedovanja različnih vrst zgodb in reševanje problemov s pripovedovanjem zgodb sta eni 

izmed največjih pridobitev predšolskega otroka na področju jezika.  Otrok se ob pripovedovanju 

zgodb odmakne od golih dejanj in se začne zanašati na lasten jezik in razum (Scarlett in Wolf, 1979, 

v:  Smith,  1998).  Svet  in  dogajanje  okoli  sebe  začne  dojemati  razumsko,  opira  se  na  svoje 

razmišljanje in postaja enakopraven član družbe.
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2.8 OTROK Z GOVORNO JEZIKOVNO MOTNJO

2.8.1 Specifična jezikovna motnja

Specifična jezikovna motnja je razvojna motnja različnih stopenj in primanjkljajev na področju 

jezikovnega razvoja in jezikovnih zmožnosti, pri čemer nam je vzrok motnje neznan. Prav tako sta 

miselni in spoznavni razvoj brez posebnosti (Bishop, 1992; Leonard, 1998, v: Grobler in Arapović, 

2008). Gre za širok spekter težav na področju razvoja jezika. Motnja se pojavlja kljub odsotnosti  

nevroloških,  slušnih  in  kognitivnih  težav  ter  motenj  avtističnega  spektra  (Grobler  in  Arapović, 

2008).

Glede na to,  da se primanjkljaji  pojavljajo le  v ozkem področju človekovega razvoja in jih  ne 

moremo predvideti  ali  določiti  na  podlagi  nekega  vzroka,  različni  raziskovalci  omenjajo  nekaj 

kriterijev za diagnostiko otrok s specifično jezikovno motnjo, in sicer: 

• Leonard (1998) navaja kot možne kriterije, da morajo imeti otroci s specifično jezikovno 

motnjo rezultate na standardnih testih jezikovnih sposobnosti najmanj za 1,25 standardnega 

odklona nižje od rezultata, ki je še značilen za otrokovo kronološko starost, oziroma mora 

otrokov  rezultat  za  1,25  standardnega  odklona  odstopati  od  normativa,  določenega  s 

standardizacijo.  Neverbalni  inteligenčni  kvocient  otroka  mora  biti  najmanj  85.  Področje 

sluha, nevroloških sposobnosti in oralne motorike mora biti brez posebnosti (Leonard, 1998, 

v: Grobler, Arapovič, 2008).

• Stark in Tallal (1981) navajata kriterije za otroke, starejše od sedem let, in sicer, da rezultati 

pri branju oziroma sposobnosti branja pri otrocih s specifično jezikovno motnjo ne smejo 

odstopajo za več kot šest  mesecev od rezultata,  ki  je še značilen za njihovo kronološko 

razvojno raven jezika (Stark in Tallal, v: Grobler in Arapović, 2008).

• ICD (International statistical Classification of Diseases and related problems, WHO, 1992) 

navaja  kot  možen  kriterij  nesorazmeren  razkorak  med  neverbalnim  in  verbalnim 

inteligenčnim  kvocientom.  Razlika  med  obema  vrednostima  mora  biti  večja  od  enega 

standardnega odklona (ICD, 1992, v: Grobler in Arapović, 2008).
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Vsi ti kriteriji kažejo na to, da je jezikovni razvoj otrok s specifično jezikovno motnjo nižji, glede 

na njihovo kronološko starost.

Težave na področju jezika  pri  otrocih s  specifično jezikovno motnjo se pojavljajo  na  področju 

slovnice, predvsem pri skladnji, zaznavanju, procesiranju in pomnjenju jezikovnih sporočil in pri 

rabi jezika za komuniciranje z drugimi ljudmi (Grobler in Arapović, 2006).

Pri slovnici se primanjkljaji pojavljajo na področju morfologije, pri sklanjanju in spreganju besed 

ter pri samem zaznavanju slovničnih pravil. Otroci na napačen način uporabljajo različne besedne 

vrste, predvsem glagolsko obliko, težave imajo s priklicem besed. Težje se izražajo v sestavljenih 

stavkih,  primanjkljaji  so opazni  pri  izražanju ujemanja med besedami v stavku in pri  izražanju 

odnosov odvisnosti, kar spada v področje tvorjenja besedilne kohezivnosti (Grobler in Arapović, 

2006).

Vsi  zgoraj  omenjeni  primanjkljaji  se  izrazijo  pri  pripovedovanju,  opazni  so  »daljši  premori,  

pogosto uporabljajo kretnje,  s  katerimi pokažejo,  kaj  želijo  povedati;  namesto besede,  ki  je  ne  

zmorejo priklicati, uporabljajo besede "kako se reče" ali "tista stvar", na vprašanja odgovarjajo z  

"ne vem" ali pa zgrešijo odgovor, čeprav je jasno, da ga vedo.« (Grobler in Arapović, 2006, 33). 

Najizraziteje se te  težave kažejo prav na področju pripovedovanja zgodb (Grobler in Arapović, 

2006).

2.8.2 Pripovedovanje zgodbe otroka s specifično jezikovno motnjo

Raziskovalki  Grobler  in   Arapović  sta  opravili  več  raziskav  o  pripovedovanju  zgodb  otrok  s 

specifično jezikovno motnjo. Ugotovili sta, da je obseg pripovedovanih zgodb otrok s specifično 

jezikovno  motnjo  manjši  od  pripovedovanih  zgodb  vrstnikov  brez  jezikovnih  težav;  pri 

pripovedovanju uporabljajo manj  sestavljenih  stavkov.  Za  tvorjenje  zgodbe potrebujejo  otroci  s 

specifično jezikovno motnjo mnogo več zunanjih spodbud. Razlike se pojavljajo tudi na področju 

ustvarjanja kohezivne zgodbe – povezovalce besedila uporabljajo tam, kjer to ni potrebno, pogosto 

jih uporabljajo na napačen način. Pogosto ponavljajo besede, saj želijo s tem zapolniti premore, ki  

se pojavljajo med njihovim pripovedovanjem. Raziskava je pokazala, da je razkorak v oblikovanju 

konvencionalne zgodbe večji  na področju ustvarjanja koherentne zgodbe, kot kohezivne zgodbe 

(Grobler in Arapović, 2006, 2007).
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Ključna populacija raziskovanja zgoraj omenjene raziskave so bili otroci med sedmim in desetim 

letom starosti  s  specifično jezikovno motnjo.  Rezultati  kažejo,  da otroci  s  specifično jezikovno 

motnjo  uporabljajo  manj  priredno  zloženih  povedi  kot  vrstniki  brez  jezikovnih  težav.  Ker  za 

tvorjenje  zgodbe potrebujejo znatno več spodbud,  je  tekočnost samega pripovedovanja zgodbe 

slabša (Grobler in Arapović, 2008).

Pri ustvarjanju kohezivne zgodbe uporabljajo povezovalce besedila na mestih, kjer skladnja tega ne 

zahteva  in  jih  pogosteje  ponavljajo.  Manj  uporabljajo  za  povezovanje  besedila  osebne  zaimke, 

veznike in, pa, a, ampak in predlog potem, pogosteje pa zvezo veznika in prislova in potem ter pa 

potem (uporabljajo  ju  tudi  pri  odzivu  na  zunanjo  spodbudo). Drugačna  uporaba  povezovalcev 

vpliva na kvaliteto pripovedovane zgodbe. Otroci s specifično jezikovno motnjo pripovedujejo manj 

kvalitetne zgodbe od vrstnikov brez jezikovnih težav. Ta primanjkljaj lahko neposredno povežemo 

tudi z zaostankom v razvoju skladnje (Grobler in Arapović, 2008).

Skupina  otrok s  specifično jezikovno motnjo  je  zelo heterogena.  Zgoraj  omenjena  raziskava  je 

potrdila,  da  kronološka  starost  otrok  s  specifično  jezikovno  motnjo  različno  vpliva  na 

pripovedovanje  zgodbe,  vsi  našteti  primanjkljaji  namreč  ne  padajo,  oziroma  ne  naraščajo 

sorazmerno s kronološko starostjo otrok. Kljub temu lahko zaključimo, da ob koncu osnovne šole 

otroci s specifično jezikovno motnjo na področju pripovedovanja zgodb pomembno zaostajajo za 

vrstniki (Grobler in Arapović, 2008). 

2.8.3 Vpliv logopedskih obravnav na pripovedovanje zgodb otroka z govorno 

jezikovno motnjo

Govorno jezikovna terapija v veliki meri vpliva na govorno jezikovni razvoj otrok ter posledično 

tudi na pripovedovanje zgodb, še posebej če se logoped usmeri v spodbujanje razvoja otrokovega 

jezika. 

Jezikovni razvoj spodbujamo z razvijanjem različnih zmožnosti, kot so spoznavanje in usvajanje 

besed  in  širjenje  besedišča,  razvijanje  slušne  percepcije  in  pozornosti,  razvijanje  jezikovnih 

podsistemov, razvijanje jezika kot sredstva za komunikacijo, ustvarjanje pogojev za uporabo jezika 

kot  sredstva  za  razvijanje  socialnih  veščin.  Te  zmožnosti  razvijamo  preko  različnih  aktivnosti. 

Razvoj  pripovedovanja vključuje še  razvijanje  zavedanja zaporedja,  zavedanja časa in  prostora, 
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sledenja dogodkom ipd.

Besedišče širimo z različnimi opisi slik, pogovori o temah, ki so otroku že znane in jih le razširimo 

(na primer opis živali  – kje živi,  s  čim se prehranjuje,  opis zunanjih značilnosti).  Nove besede 

predstavimo otroku v različnih kontekstih in situacijah, da dosežemo transfer naučenega znanja.

Zavedanje zaporedja dosegamo ob različnih izštevankah in slikovnih zapisih (piktogramih). Otrok 

tako pridobiva ritem, zaporedje dogodkov in sličic, uči se pravilnega sledenja po vrstah, kar mu 

kasneje omogoča boljše branje in pisanje ter vzdržuje in povečuje pozornost in koncentracijo.

Ob različnih zgodbah, opisovanju slik, ponavljanju naučenega otrok pridobiva pravilno strukturo 

stavka ter  razširja stavek na večbesednega,  uri  se v priklicu besed, razvija pojem podpomenka/ 

nadpomenka/sopomenka, pridobiva predloge in veznike ter razvija pogovor. 

Pridobivanje predlogov, ki so pomembni za ustreznejše pripovedovanje zgodbe, lahko povežemo z 

različnimi praktičnimi igrami, kot na primer: otrok z roko prestavlja igračke na ustrezno mesto ter  

zraven pove pravilen predlog. (Žogo postavi pod mizo in reče: »Žogo dam pod mizo«). Tako tudi z 

različnimi čutili  in  centri  spremlja  dogajanje ter  pridobiva znanje.  Gibanje,  predvsem s prsti  in 

rokami, močno pripomore k boljšemu razumevanju in zapomnjenju novih pojmov.

Pridobivanje večbesednega stavka prav tako lahko povežemo s praktičnimi aktivnostmi. Besede v 

stavku lahko ponazorimo s pomočjo kock ali žebljičkov, za vsako izgovorjeno besedo v stavku 

postavimo na mizo kocko oziroma žebljiček potisnemo v luknjico. Taka aktivnost ponazori število 

besed v stavku ter hkrati otroka pripravlja na sledenje po vrsti, kar je pomembno za pisanje. Otrok 

se  uči  točno  določenega  zaporedja,  kar  je  pomembno  za  pripovedovanju  zaključene  zgodbe. 

Namesto kock ali žebljičkov lahko uporabimo tudi preproste slikovne zapise (z dvema ali tremi 

elementi), na primer narišemo piščančka in zrno ter razvijamo preprost dvobesedni stavek »pipi 

papa«. Slikovne zapise prirejamo glede na starost in razvojno raven otroka.

S  pripovedovanjem  zgodb  otroka  seznanimo  tudi  s  samim  branjem  oziroma  pripovedovanjem 

različnih zgodbic. Redno branje zgodb ter vmesno preverjanje razumevanja z vprašanji pripomore k 

temu, da so otrokove zgodbe kompleksnejše in vsebujejo več medsebojno povezanih dogodkov ter 

opisov misli in čustev junakov v zgodbi.
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3 EMPIRIČNI DEL

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Namen empiričnega dela diplomskega dela je, ugotoviti raven dečkovega pripovedovanja zgodbe 

ter spremljanje njegovega napredka na področju pripovedovanja zgodbe v obdobju med januarjem 

2011 in julijem 2011. Dečkov napredek sem spremljala in ugotavljala z opazovanjem sprememb pri 

različnih vidikih pripovedovanja zgodbe. 

Na  podlagi  raziskave  sem  želela  ugotoviti,  ali  bo  deček  po  šestih  mesecih  najinih  srečanj 

pripovedoval  bolj  strukturirane  in  konvencionalne  zgodbe  ter  ali  bodo  njegove  zgodbe  bolj 

koherentno oziroma bolj kohezivno ustrezne. Primerjava ugotovitev, pridobljenih v tej raziskavi z 

rezultati, pridobljenimi v raziskavi o razvoju otrokovega pripovedovanja zgodb, ki so jo opravile 

slovenske raziskovalke L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in S. Kranjc (2003),  mi je omogočila 

ugotoviti stopnjo otrokovega govornega in jezikovnega razvoja na področju pragmatične zmožnosti 

ter stopnjo odstopanja od pragmatične zmožnosti, značilne za otrokovo kronološko starost.

3.1.1 Raziskovalni cilji

V diplomskem delu sem poskušala ugotoviti:

• razvojno raven otrokovega pripovedovanja zgodbe oziroma stopnjo otrokovega govornega 

in jezikovnega razvoja na področju pragmatične zmožnosti;

• ali bo na področju pripovedovanja zgodbe, v obdobju med januarjem 2011 in julijem 2011, v 

katerem bo deležen dodatne strokovne pomoči logopeda, prišlo do pomembnega napredka; 

• pri katerem vidiku pripovedovanja zgodbe – koherenci ali koheziji – bo napredek večji;

3.2 Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze

H1 Razvojna raven otrokovega pripovedovanja bo nižja od ravni, primerne njegovi starosti.



H2 Raven  otrokovega  pripovedovanja  se  bo,  v  obdobju  med  januarjem 2011 in  julijem 2011, 

dvignila.

H3 Otrok bo, v obdobju med januarjem 2011 in julijem 2011, dosegel višje rezultate pri koherenci 

kot pa pri koheziji.

4 METODOLOGIJA

4.1 Osnovna raziskovalna metoda

Za raziskovanje področja pripovedovanja zgodbe sem izbrala za metodo študijo primera. Pri študiji 

primera gre za to,  da  »podrobno sistematično analiziramo in predstavimo posamezen primer –  

osebo, skupino (npr. šolski  oddelek), institucijo (šolo, vzgojni zavod itd.)  ali  njen del, program,  

dogodke itn.« (Sagadin, 1991, 465). 

Narava  te  metode  mi  je  omogočila  natančno  in  sistematično  polletno  snemanje  dečkovega 

pripovedovanja zgodbe in analizo njegovega pripovedovanja.

V raziskavi sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo za opis stanja. Analitično poročilo dela 

je nastalo na osnovi sistematičnega zapisovanja otrokovega pripovedovanja zgodbe po predhodnem 

branju izbrane zgodbe. Uporabila sem torej empirično-analitični metodološki pristop. 

Po  avtorjih  Bogdan  in  Biklen  (Bogdan  in  Biklen,  1982,  v:  Sagadin,  1991)  sem  uporabila 

opazovalno  študijo  primera,  pri  kateri  je  osnovna  raziskovalna  metoda  zbiranja  podatkov 

opazovanje z udeležbo. Pri posameznih raziskovalnih ciljih in vprašanjih predstavljam tudi lastne 

poglede in razmišljanja, ki sem jih oblikovala v času študija in ob pisanju diplomskega dela.

4.2 Opis primera

Študijo primera sem izvedla v vzgojno izobraževalnem  zavodu Vrtci Brezovica, in sicer v enoti 

Notranje Gorice, v starejši skupini »Zvezdice«, z dečkom, ki ima odločbo Zavoda RS za šolstvo o 

usmerjanju otroka v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo.  V odločbi  je  bila  v  okviru dodatne  strokovne pomoči  določena logopedska pomoč v 

obsegu dveh ur na teden in specialna pedagoška pomoč v obsegu ene ure na teden.



Deček  Žan  (ime  je  izmišljeno)  je  bil,  ob  pričetku  najinih  srečanj,  star  pet  let.  V  program  s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je bil usmerjen zaradi primanjkljajev na 

besednem področju, motenj pozornosti ter povečane odkrenljivosti. Njegov govor je artikulacijsko 

manj  razvit,  pri  izražanju  uporablja  manjši  nabor  besed  (njegov  besednjak  je  manjši  od 

pričakovanega, glede na njegovo starost), govor je slovnično nepravilen in zato tudi težje razumljiv. 

Težave se pojavljajo tako na področju jezika kot tudi govora. 

Izgovor glasov je netočen in slabše razumljiv. Napačna izreka je prisotna pri sičnikih, šumnikih, 

zvenečih  glasovih  (/b/,  /d/,  /g/,  /v/),  glasu  /l/.  Pri  glasu /r/  je  prisotna  omisija  oziroma glas  ni 

prisoten v izgovoru besed.

Prva srečanja z dečkom sem izvedla v skupini,  kjer sem lahko opazovala njegovo izražanje ter 

hkrati  izražanje  njegovih  vrstnikov,  kasneje  sva  se  srečevala  individualno.  Opazovanja  in 

primerjava z izražanjem njegovih vrstnikov so mi omogočila priti do naslednjih zaključkov. Dečkov 

jezik zaostaja v razvoju glede na njegovo kronološko starost. Težave se pojavljajo pri izražanju in 

razumevanju predlogov, stopnjevanju pridevnikov. Slabše razume daljša in kompleksna navodila. 

Primanjkljaji  so  prisotni  tudi  na  področju  razumevanja  velikostnih  odnosov  ter  štetja,  deček 

samostojno šteje le do deset. Izraža se pogosto z eno samo besedo ali pa tvori preproste dvobesedne 

stavke brez predlogov in veznikov. Besed ne sprega in ne sklanja. Njegovo izražanje je v veliki meri 

telegrafsko, se pravi za izražanje uporablja le polnopomenske besede.

Žan je zaradi navedenih primanjkljajev usmerjen v program za predšolske otroke s prilagojenim 

izvajanjem in  dodatno  strokovno  pomočjo,  vrsta  in  stopnja  primanjkljaja  je  ocenjena  za  lažjo 

govorno jezikovno motnjo.

Podatke o dečkovem stanju sem zbirala v  času dodatne strokovne logopedske pomoči, ki sem jo 

izvajala po odločbi Zavoda za šolstvo od novembra 2011 do julija 2011. Z dečkom sem se srečevala 

redno, dvakrat tedensko, osem mesecev. Logopedska pomoč obsega govorno in jezikovno terapijo s 

poudarkom na razvijanju jezika in razvijanju pragmatične jezikovne zmožnosti.  Hkrati  sem tudi 

zbirala  podatke,  relevantne  za  mojo  diplomsko  delo,  saj  sem otrokovo pripovedovanje  zgodbe 

neposredno snemala ter kasneje dobesedno zapisala njegovo pripovedovanje.

4.3 Postopek zbiranja podatkov



V vrtcu sem začela izvajati dodatno strokovno pomoč meseca novembra. Po mesecu in pol smo 

imeli  v  vrtcu  prvi  timski  sestanek,  na  katerem  smo  vzgojiteljica,  svetovalna  delavka  in  jaz 

predstavili individualiziran načrt dela z otrokom. Na timskem sestanku sem od dečkovih staršev 

pridobila dovoljenje za snemanje individualnih srečanj z otrokom za namene mojega raziskovanja.

Z Žanom sva se srečevala dvakrat tedensko od meseca novembra naprej. Vsaka obravnava je trajala 

približno 45 minut. Najina srečanja sem začela snemati v začetku meseca januarja.

Na podlagi zgodb, ki sem jih posnela, sem spremljala dečkov napredek. Vse zgodbe (razen pri 

preizkusu  prostega  pripovedovanja  ob  slikanici  in  pri  preizkusu  pripovedovanja  po  podanem 

začetku  zgodbe)  sem  Žanu  najprej  prebrala  in  ga  nato  spodbudila,  da  je  prebrano  zgodbo 

samostojno obnovil ob slikanici.

Poleg  pripovedovanja  po  prebrani  zgodbi  sem preverila  tudi  Žanovo prosto pripovedovanje  ob 

slikanici brez predhodnega branja zgodbe in Žanovo pripovedovanje zgodbe ob podanem začetku 

zgodbe. (Žanu sem prebrala le začetek zgodbe in ga spodbudila, da jo je samostojno dokončal.)

Posnetke,  ki  nakazujejo  pomembne  spremembe  v  otrokovem  pripovedovanju  zgodbe,  sem 

dobesedno prepisala in analizirala.

Meseca  maja  sem prisostvovala  tudi  sestanku  strokovne skupine  Zavoda  za  gluhe  in  naglušne 

Ljubljana, kjer je deček prav tako v obravnavi. Na sestanku sem pridobila pomembne podatke o 

otrokovem govoru in jeziku ter splošnem razvoju, ki sta jih prisotnim posredovali logopedinja in 

specialna pedagoginja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

4.4 Opis merskih instrumentov

Podatke  za  raziskavo  sem zbirala  z  nestandardiziranim  preizkusom pripovedovanja  zgodbe  ob 

slikanici  z  besedilom,  ki  sem  ga  predhodno  prebrala;  z  nestandardiziranim  preizkusom 

pripovedovanja  zgodbe  ob  slikanici  z  besedilom,  ki  ga  predhodno  nisem  prebrala;  ter  z 

nestandardiziranim preizkusom pripovedovanja  zgodbe  ob  prebranem začetku  zgodbe,  ki  jo  je 

deček nato dokončal samostojno. 

Pri  prvem  preizkusu  sem  uporabila  slikanice  z  besedilom.(Naštela  bom  le  tiste,  katerih 

pripovedovanje sem podrobneje analizirala.) Te so: slikanica avtorice Andree Petrlik – Huseinović 



Trije  prašički,  slikanico  Alekseja  Nikolajeviča  Tolstoja  Repa  velikanka,  slovensko  pravljico  iz 

Saržente  pri  Čedadu  Fižolček,  ogelček  in  slamica in  slikanico  Hansa  Christiana  Andersena 

Kraljična na zrnu graha. V slikanicah prevladujejo simbolne ilustracije. 

Zgodbe sem dečku najprej  prebrala,  in  sicer  v vrstnem redu,  ki  sem ga navedla zgoraj.  Vsako 

zgodbo sem prebrala enkrat, razen zgodbe  Trije prašički, to sem Žanu prebrala dvakrat, na dveh 

ločenih srečanjih. Med branjem je Žan pogosto postavljal vprašanja, predvsem o ilustracijah. Med 

branjem sem mu podala tudi dodatno razlago dogajanja.

Po branju sem dečku dala navodilo, naj zgodbo pove še sam. Žan je imel med pripovedovanjem 

prebrano slikanico ves čas pred seboj in je vmes lahko gledal ilustracije. Med pripovedovanjem je 

pogosto postavljal  veliko vprašanj.  Vsebinskemu odgovarjanju sem se poskušala  izogniti,  da bi 

lahko dobila jasnejšo sliko njegovih zmožnosti.

Snemala sem celoten potek preizkusa od vzpodbujanja zanimanja za slikanico, mojega branja, do 

dečkovega samostojnega pripovedovanja zgodbe.

Pri  drugem preizkusu pripovedovanja zgodbe ob slikanici  z  besedilom, ki  ga predhodno nisem 

prebrala, sem uporabila slovensko pravljico iz Saržente pri Čedadu Fižolček, ogelček in slamica. V 

slikanici  prevladujejo  ilustracije  na  simbolni  ravni.  Z  Žanom  sva  si  slikanico  najprej  skupaj 

ogledala, nato sem mu dala navodilo, naj si slikanico še enkrat ogleda ter mi pove, kaj se dogaja.  

Žan je imel knjigo ves čas pred seboj in je vmes gledal ilustracije.

Snemala  sem  celoten  potek  preizkusa  od  skupnega  ogledovanja  slikanice  do  dečkovega 

samostojnega pripovedovanja zgodbe.

Pri tretjem preizkusu sem uporabila zgodbo Maxa Velthuijsa Torta za medvedka. Žanu sem prebrala 

začetek zgodbe (prvih nekaj stavkov) ter mu dala navodilo, naj zgodbo samostojno dokonča. Pri 

tem preizkusu Žan slikanice ni imel pred seboj. Cilj, ki sem ga želela doseči s tem preizkusom, je 

bil, da samostojno tvori domišljijsko zgodbo. Na podlagi zmožnosti, ki sem jih opazila pri dečku, 

sem izbrala za ta preizkus tematiko, ki jo vsak otrok dobro pozna, in sicer praznovanje rojstnega 

dne.

Slikanice sem izbirala glede na dva kriterija: tematika, ki jo deček pozna in mu je všeč, in interes, ki 

ga je otrok pokazal za določeno zgodbo. Vsak preizkus je trajal približno 10 do 15 minut. Preizkuse 

sem neposredno snemala ter kasneje dobesedno prepisala Žanovo pripovedovanje.



Vseh osem mesecev sem pridobivala  podatke  o otrokovem stanju  govora  in  jezika  ter  samega 

pripovedovanja zgodbe. Z različnimi dejavnostmi in metodami sem spodbujala razvoj njegovega 

govora in jezika ter s tem vplivala na Žanovo pripovedovanje zgodbe.

4.5 Postopek obdelave podatkov

Razvojno  raven  vsake  pripovedovane  zgodbe  bom  vrednotila  po  kriterijih,  ki  so  jih  izdelale 

raziskovalke L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in S. Kranjc (2003) v okviru raziskave o razvoju 

otrokovega pripovedovanja zgodb. 

Kriterije so razdelile v dve skupini.

1. Koherentnost zgodbe. 

»Kriteriji za ocenjevanje koherentnosti: 

1. Zgodba brez strukture. 

2. Zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij. 

3. Zgodba s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov. 

4. Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov ter odnose med njimi. 

5. Zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno posledičnih odnosov.« (Kranjc, Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2003, 56).

2. Kohezivnost zgodbe.

»Kriteriji za ocenjevanje kohezivnosti:

A. Tematska razporeditev: 

1. Linearna razporeditev s tematskimi preskoki. 

2. Linearna razporeditev brez tematskih preskokov.

B. Sredstva, s katerimi ohranjamo referenco: 

1. Dobesedno ponavljanje. 

2. Ponavljanje z zaimki, nadpomenkami, podpomenkami ...« (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 

2003, 57).



Avtorice so v raziskavo vključile 45 otrok in jih razdelile v tri starostne skupine, in sicer:

»1. skupina: otroci, stari od 4,0 do 4,6 let;

2. skupina: otroci, stari od 6,1 do 6,6 let;

3. skupina: otroci stari od 7,6 do 8,2 leti.« (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003, 55).

Zgodbe so vrednotile tudi glede na posamezno starost. In sicer:

• otroci  prve starostne  skupine  so dosegali  pri  kriteriju  koherentnosti  povprečno prvi  dve 

stopnji (zgodba brez strukture  in  zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij) 

ter  pri  kriteriju  kohezivnosti  obe  nižji  stopnji  (pri  kriteriju  tematske  razporeditve  in  pri 

kriteriju ohranjanja reference); 

• otroci  druge  starostne  skupine  so  povprečno  dosegali  tretjo  stopnjo  pri  kriteriju 

koherentnosti  (zgodba s  strukturo,  ki  vsebuje  enostavno  časovno  nizanje  dogodkov),  pri 

kriteriju  kohezivnosti  so  dosegali  boljše  rezultate  pri  kriteriju  tematske  razporeditve  (v 

zgodbi ni tematskih preskokov) kot pri kriteriju ohranjanja reference (referenco večinoma 

ohranjajo z dobesednim ponavljanjem); 

• otroci tretje starostne skupine so povprečno dosegali pri kriteriju koherentnosti četrto in peto 

stopnjo (zgodba s strukturo, ki vsebuje opise misli in čustev junakov ter odnose med njimi in 

zgodba s strukturo, ki vsebuje opise vzročno posledičnih odnosov), pri kriteriju kohezivnosti 

pa obe višji stopnji (pri kriteriju tematske razporeditve in pri kriteriju ohranjanja reference).

(Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003).

Na podlagi rezultatov za posamezno starost sem ugotovila Žanovo razvojno raven pripovedovane 

zgodbe.

Vsako zgodbo sem vrednotila glede na zgoraj zapisane kriterije, ocenila sem, koliko je posamezna 

zgodba kohezivna in koherentna. Primerjava analiz posameznih zgodb mi je omogočila, da sem 

lahko na podlagi le teh preverila dečkov napredek na področju pripovedovanja zgodb. 

Analiza mi je omogočila določiti tudi raven razvoja otrokovega pripovedovanja. Njegove rezultate 

sem primerjala z rezultati,  ki so jih dobile raziskovalke L. Marjanovič Umek, U. Fekonja in S. 

Kranjc pri svoji raziskavi (2003), ter tako ugotovila morebitna odstopanja od ravni, pričakovane za 

dečkovo starost. 

Razdelitev kriterijev na dve skupini mi omogoča analizo posameznega kriterija, se pravi koherence 



in kohezije posamezne zgodbe. Moja raziskava mi je tako omogočila tudi spremljanje dečkovega 

napredka glede na posamezen kriterij, se pravi ugotavljanje, ali je deček pri pripovedovanju dosegel 

večji napredek pri ustvarjanju kohezivno ali koherentno ustrezne zgodbe.

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

5.1 Nestandardiziran preizkus pripovedovanja zgodbe ob slikanici z besedilom 

(Zgodbo sem prej prebrala.)

Prvi primer zgodbe 

Datum: 25. januar 2011

Prva zgodba, ki sem jo uporabila v svoji raziskavi, je bila slikanica z besedilom:

Andrea Petrlik – Huseinović (2007) Trije prašički. Ilustrirala Andrea Petrlik – Huseinović, prevedla 

Ljubica Karim Rodošek. Ljubljana: Karantanija. 

Izbrala sem jo na podlagi Žanovega zanimanja zanjo,  sam je namreč izrazil  željo,  da bi mu jo 

prebrala. 

Zgodba

Ašički (prašički) … pa mama … šli gost. (so šli v gozd) … otem pa (potem pa) … 

vouk biu tm i je gedu ašičke (volk je bil tam in je gledal prašičke) … po pa leku, da hišo naledu, 

(potem je pa rekel, da bo hišo naredil – prašiček) … slame hišo naledu … ni blo uledu … sato k 

lahko pihne … je pihno hišo … enkat je pihnu pa je hiša šla … ašičk sbešo (prašiček je zbežal) … 

dluk pa se novo hiso ledu (drugi pa še novo hišo naredil) … s lesa naledu … po pa vouk pəlšou … 

po pa je pihno … šo sbešu (so zbežali) … pa a ša tleti edu hiško (pa je še tretji naredil hiško) … s 

tega (opeka) … o sa a ečla not (potem sta pa pritekla noter) … kva ašička (dva prašička) … ga a ni 

mogu pihnit (ga pa ni mogel pihnit) … vouk … tako (piha) … vouk šou u dimnik … a so gedl kos 

okn (pa so gledali skozi okno) … so akuli a je not padu (so zakurili pa je noter padel) … je sbešo 

vouk … Po pa so soje hiške nedəl.  (Potem pa so svoje hiške naredili.) … ni mogu, vouk (volk ni  

mogel več priti k njim) … konec.



Zgodba  ima  oblikovano  strukturo,  vendar  Žan  bolj  opisuje  ilustracije,  kot  pa  samostojno 

pripoveduje. Se pravi pri kriteriju koherence lahko zgodbi določim drugo stopnjo, in sicer gre za 

zgodbo »s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij.« (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 

2003, str. 56).

Pri pripovedovanju Žan pogosto ne vzpostavi reference, ne pove, kdo je kaj naredil, ne uporablja 

polnopomenskih izrazov in zaimkov (ne vemo, kdo je naredil hiško, kdo je zbežal ipd.). Tudi iz teh 

ugotovitev lahko sklepamo, da Žan opisuje ilustracije in zato specifično ne določa oseb v zgodbi, 

saj jih lahko vidi na sliki.

Prisotnih je nekaj tematskih preskokov predvsem ob koncu zgodbe. (Pove, da so si prašički naredili 

svoje hiške, v naslednjem stavku pa pove, da volka ni bilo več k njim.) 

Za povezovanje besedila med sabo Žan uporablja malo povezovalcev, ki jih ponavlja skozi celotno 

zgodbo, in sicer potem, potem pa in pa.

Z  vidika  kriterija  kohezivnosti  sem  ugotovila,  da  gre  pri  zgodbi  za  linearno  razporeditev  s  

tematskimi preskoki (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003, str. 57) ter da referenco ohranja z 

dobesednim ponavljanjem. Besedilo povezuje z dvema povezovalcema, ki jih med seboj kombinira.

Zgodba  dosega  nižje  ravni  oziroma  stopnje  kriterijev  kohezivnosti  in  koherentnosti.  Glede  na 

primerjavo rezultatov z rezultati, ki so jih dobile raziskovalke Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja 

(2003) lahko določim, da Žanovo pripovedovanje dosega razvojno raven:

• pri koherentnosti prve starostne skupine;

• pri kohezivnosti prve starostne skupine in to tako pri kriteriju tematske razporeditve kot tudi 

pri kriteriju ohranjanja reference.

Iz tega lahko sklepam, da Žan zaradi primanjkljajev na področju jezika, dosega nižje rezultate, kot 

so primerni za njegovo starost; in sicer zgodba odstopa od pol do enega leta od ravni, primerne za 

njegovo starost.

Drugi primer zgodbe

Datum: 10. marec 2011



V raziskavi sem uporabila slikanico z besedilom: 

Aleksej  Nikolajevič  Tolstoj.  (1999).  Repa  velikanka. Ilustrirala  Niamh  Sharkey;  prevedla  Jana 

Unuk. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Slikanico sem izbrala predvsem zaradi tematike, Žan ima namreč prav tako babico in dedka, ki 

imata kmetijo, tako da mu je bila vsebina blizu in je zgodbo lahko razumel.

Zgodba

Pabi pa tedi sta ivela u stai hiši (babi in dedi sta živela v stari hiši) …  sat meja vəjt, (sta imela vrt) 

… pa še kjavo, pujska kva, ti mucke, štej kokoške,  əm, šteji, gosk pet, šes šančkov (pa še kravo,  

pujska dva, tri mucke, štiri kokoške, əm, štiri, gosk pet, šest piščančkov) … i sta jekja, stej a momo 

mo osatit  (in sta rekla, zdaj pa moramo posaditi) … mojta osatit gah, kolene,  kopel,  šou, lepo 

(morata posadit grah, korenje, krompir, fižol, repo) … tuki pa e padu dəš (tukaj pa je padal dež) … 

sta slastla (sta zrastla) … pa, am, pa, pabi pa tedi sta se smejaja ponoč. (pa, am pa, babi in dedi sta  

se smejala ponoči) … tuki je pa kompel, kolene, šou sta vn sela, sm še ta, əm, (tukaj je pa krompir,  

korenje, fižol sta ven vzela, samo še ta,) … lepa je ostaja, (repa je ostala) … sto k je tok dəš ada 

(zato ker je tako dež padal) … elika je bja (velika je bla) … po pa e kliču pabi na moč, (potem pa je  

klical babi na pomoč) … ne, se je stegnu, šou vən lepo dat, (ne, se je raztegnil, šel ven repo dat) … 

pa je šou vən, pa vən, vən, vən, ni šlo … šou iskt pabico, po pa tut ni šlo …  po pa kavo kicu, pa tut  

ni šlo … a pa sta kva ujska vekla, tut ni šlo (a pa sta dva pujska vlekla, tudi ni šlo) … pa sta ti muce 

vekla, tut ni šlo, (pa sta tri muce vlekla, tudi ni šlo) … šo, je pabi klicaja kokoške pa mačke pa uši 

šo vjekji (šel, je babi poklicala kokoške pa mačke pa vsi so vlekli) … nč … pa je kjicaja goske pa šo 

(pa je  poklicala goske  pa so) … vn spujəj  lepo  (ven  izpulili  repo) … aja  še  iščančke  (aja  še 

pišančke) … vən spul ni šlo (ven izpuliti ni šlo) … vsi so pali, so bli utujeni, (vsi so padli, so bili  

utrujeni) … mm, pabi se neki spomnla, (babi se je nekaj spomnila) … miško šja iskat … je šla vən 

s lukne, (je šla ven iz luknje) … pabi pa tedi, pabi pa klava, kva pujska, čl muci, kokoške tli, gosk 

pet, šes ščančkov pa še miška … tuki pa (plosk) … pok, lepa šla vən, so kla padəl, (pok, repa šla  

ven, so tla padli) … je miška, mmm, so kupi, je lepo pojedla. Konec (je miška, so skupaj, je repo  

pojedla. Konec).

V  zgodbi  je  ponekod  prisotna  struktura  z  enostavnim  časovnim  nizanjem  dogodkov,  vendar 

prevladuje še struktura s preprostimi opisi ilustracij. (To je opazno predvsem tam, kjer je veliko 

tematskih preskokov – pove, da tudi, ko so prišli piščančki niso mogli ven izpuliti repe, potem pa 

pove, da so vsi padli, ker so bili utrujeni ipd.)



Tukaj  vidimo,  da  je  Žanova  zgodba  z  vidika  koherentnosti  malo  napredovala.  Poleg  drugega 

kriterija, ki prevladuje v zgodbi, in sicer »zgodba s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij,« 

(Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003, str. 56), Žan ponekod napreduje do tretje stopnje, in 

sicer zgodbe »s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov.«  (Kranjc, Marjanovič 

Umek in Fekonja, 2003, str. 56).

Žanova zgodba je še vedno nepopolna glede navajanja reference. Žan ne pove, kdo je kaj naredil 

(ne, se je stegnu, šou vən lepo dat), prav tako ne uporablja zaimkov razen enkrat (vsi so pali, so bli  

utujeni), referenco ponavadi vzpostavi z dobesednim ponavljanjem (babi, dedi).

Še vedno je prisotnih nekaj tematskih preskokov na začetku in ob koncu zgodbe.

Za povezovanje besedila med sabo Žan uporablja podobne povezovalce kot v prvi zgodbi, in sicer 

pa in potem pa, dodal je še povezovalec in. Omenjene povezovalce besedila ponavlja skozi celotno 

zgodbo, najbolj pogosto uporablja povezovalec pa (pabi pa tedi, pabi pa klava, kva pujska, čl muci,  

kokoške tli, gosk pet, šes ščančkov pa še miška).

Zgodba je z vidika kohezivnosti zelo malo napredovala. Še vedno so v zgodbi prisotni tematski 

preskoki, vendar jih je manj, kot v prvi zgodbi. Besedilo povezuje s tremi povezovalci, pogosto pa 

jih uporabi več, kot je potrebno (ponavlja povezovalec  pa). Referenco vzpostavlja z dobesednim 

ponavljanjem, le enkrat je v zgodbi uporabil zaimek.

Žan je v dveh mesecih torej bolj napredoval na področju ustvarjanja koherentnosti kot kohezivnosti 

zgodbe. Na področju koherentnosti  je zgodba ponekod dosegla višjo stopnjo kot v prvi zgodbi, 

medtem ko na področju kohezivnosti  zgodba ni dosegla višje stopnje,  je pa kljub temu opazen 

napredek.

Zgodba  tako  še  vedno  dosega  nižje  ravni  kriterijev  kohezivnosti  in  koherentnosti.  Glede  na 

primerjavo rezultatov z rezultati, ki so jih dobile raziskovalke Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja 

(2003) lahko določim, da Žanovo pripovedovanje dosega razvojno raven:

• pri  koherentnosti  prve  starostne  skupine,  vendar  je  Žan že  sestavil  odlomek  zgodbe,  ki 

ustreza drugi starostni skupini;

• pri kohezivnosti prve starostne skupine in to tako pri kriteriju tematske razporeditve kot pri 

kriteriju ohranjanja reference; tudi tu je opaziti napredek – manj je tematskih preskokov, v 

zgodbi je enkrat opazno ponavljanje z zaimkom, uporabil je več povezovalcev besedila kot v 

prvi zgodbi.



Iz rezultatov lahko sklepam, da je deček v dveh mesecih najinih srečanj že napredoval na področju 

pripovedovanja zgodb, je pa njegovo pripovedovanje še vedno nižje od ravni, primerne za njegovo 

starost.

Tretji primer zgodbe

Datum: 22. junij 2011

V raziskavi sem uporabila slikanico z besedilom: 

Hans Christian Andersen. (2003).  Kraljična na zrnu graha.  Ilustriral Marjan Manček; prevedla 

Silvana Orel Kos. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Zgodba je sicer krajša kot prejšnji dve, vendar se mi zdi razvojno zahtevnejša. Ilustracije se namreč 

ne ujemajo neposredno z besedilom, besedilo je krajše oziroma ne opisuje vsega dogajanja, ki je 

ilustrirano. Tako sem želela preveriti,  ali Žan le gleda in opisuje ilustracije ter si tako zapomni 

zgodbo, ali posluša in po spominu oziroma s pomočjo jezikovnih sredstev pripoveduje zgodbo.

Zgodba

O klaljeviču, əm, on je hotu klalično … je šou po svetu, pa ni najdu klalične, so ble čudne vse … po 

pa je biu ušaljən k ni meu klalične … tuki je pa bjiskalo pa deš je padu, in, əm, je potəjkal (potrka 

po mizi) … je bla klalična od dəšja vsa mokja … potem pa je klalica daja fišou, potem pa, əm, jogi 

je daja pa pouštəl, pa je pol klalična lekla, da ni mogja spat … ni mogja spat k je meja spodi fišou,  

je bil təlt … po pa, əm, je bla taplava, in sta se poločila, Ma belo obleko? Po pa konc.

Žan nakaže temo zgodbe, in sicer v prvem stavku. V zgodbi se dogodki povezujejo med seboj, prav 

tako  je  časovna  odvisnost  dogodkov  ustrezna.  Zgodba  ima  strukturo  z  enostavnim  časovnim 

nizanjem dogodkov, opazno je tudi še opisovanje ilustracij (tuki je pa bjiskalo pa deš je padu). Žan 

ob koncu zgodbe izpostavi tudi vzročni odnos, in sicer v dveh primerih, ko pove, zakaj kraljična ni 

mogla spati ponoči (ni mogja spat k je meja spodi fišou, je bil təlt), in ko pove, da je bil kraljevič 

žalosten, ker ni našel kraljične (po pa je biu ušaljən k ni meu klalične). V tem stavku opisuje tudi že 

čustva glavnega junaka. Vendar pa opisovanje čustev ter vzročno posledičnih odnosov v zgodbi ne 

prevladuje.



Iz tega lahko sklepam, da je Žanova zgodba napredovala na področju ustvarjanja koherentnosti, in 

sicer od zgodbe »s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij« (Kranjc, Marjanovič Umek in 

Fekonja, 2003, str. 56), do zgodbe »s strukturo, ki vsebuje enostavno časovno nizanje dogodkov« 

(Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003, str. 56). 

Tematski preskoki v zgodbi niso opazni, Žan temo lepo razvija skozi celotno zgodbo. Poslušalec 

zlahka spremlja dogajanje v zgodbi ter razume njen pomen. 

V zgodbi referenco ohranja z dobesednim ponavljanjem (kraljična, kraljevič), ne uporabi zaimkov, 

ampak osebo izrazi z glagolom in pomožnim glagolom. Ne vzpostavi je dvakrat, in sicer, ko pove, 

da je nekdo potrkal na vrata (… in, əm, je potəjkal … ), in ko pove, da je bila kraljična prava (… po 

pa, əm, je bla taplava …). 

Za povezovanje besedila Žan uporablja enake povezovalce kot v drugi zgodbi, in sicer pa, potem pa 

ter in. Omenjene povezovalce besedila ponavlja skozi celotno zgodbo enako pogosto.

Zgodba je z vidika kohezivnosti  napredovala.  Tematskih preskokov v zgodbi ni,  se pravi je pri 

kriteriju tematske razporeditve zgodba napredovala za eno stopnjo, in sicer gre za  »razporeditev  

brez tematskih preskokov« (Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja, 2003, str. 57). Besedilo povezuje 

s tremi povezovalci, jih torej ne uporablja več, kot je potrebno. Referenco vzpostavlja z dobesednim 

ponavljanjem,  se  pravi  zgodba  z  vidika  ohranjanja  reference  ostaja  na  nižji  stopnji,  in  sicer 

ohranjanje z dobesednim ponavljanjem.

Zgodba je z vidika kriterijev kohezivnosti in koherentnosti ustreznejša kot prvi dve zgodbi. Glede 

na primerjavo rezultatov z  rezultati,  ki  so jih  dobile  raziskovalke Kranjc,  Marjanovič Umek in 

Fekonja (2003) lahko določim, da Žanovo pripovedovanje dosega razvojno raven:

• pri koherentnosti druge starostne skupine, pojavljajo se tudi odlomki, ki bi lahko ustrezali 

tretji starostni skupini;

• pri kohezivnosti druge starostne skupine, tako pri kriteriju tematske razporeditve (v zgodbi 

ni  tematskih preskokov),  kot pri  kriteriju  ohranjanja reference (ohranja jo  z dobesednim 

ponavljanjem). 

Rezultati kažejo, da je deček napredoval na področju pripovedovanja zgodb. Če primerjam rezultate 

prve zgodbe in tretje zgodbe ugotovim, da je prva zgodba na razvojni ravni otrok, starih od 4,0 do 

4,6 let, tretja zgodba pa na razvojni ravno otrok, starih od 6,1 do 6,6 let. 



Tretja zgodba je sicer krajša od prve, zato lahko sklepam, da si jo je Žan lažje zapomnil. Vendar pa, 

kot sem že omenila v prejšnjih odstavkih, se mi zdi zahtevnejša. Žan ni mogel preprosto opisovati 

slik ter tako tvoriti ustrezne zgodbe, saj se ilustracije in besedilo ne ujemata popolnoma. 

Kljub zahtevnejši zgodbi je Žan ustrezno zaporedno razporedil dogodke, kar kaže, da je zgodbo 

samostojno pripovedoval večinoma neodvisno od ilustracij v slikanici. 

Mislim pa, da ne bi mogla le iz tega preizkusa sklepati, da je tudi Žanov jezik napredoval do ravni, 

ustrezne za šestletnike. Iz njegovega pripovedovanja je razvidno, da je njegovo izražanje slovnično 

nepravilno,  vrstni  red  besed  v  stavku  je  zamenjan,  pogosto  ne  uporablja  veznikov,  predlogov, 

zaimkov ter izrazov časovne in vzročne odvisnosti. Pri pripovedovanju je imel Žan na voljo zgled, 

po katerem se je ravnal (moje pripovedovanje), in je zato lahko oblikoval zgodbo, ki je razvojno na 

višji ravni.

Poleg mojega pripovedovanja, po katerem se je Žan lahko zgledoval pri oblikovanju zgodb, so na 

njegovo pripovedovanje vplivale logopedske obravnave, ki sem jih izvajala od konca novembra do 

konca junija 2011.

Med obravnavami sem se usmerila v spodbujanje Žanovega jezikovnega razvoja, in sicer sem z 

različnimi  metodami  in  tehnikami  dela  širila  njegov  besedni  zaklad,  razvijala  sem  slušno 

zaznavanje in pozornost, uporabo jezika kot sredstva za komunikacijo, zavedanje zaporedja, časa in 

sledenja dogodkom, spodbujala sem Žanovo izražanje v dvobesednih stavkih in uporabo predlogov 

in veznikov v spontanem govoru. Vsako srečanje sva zaključila še z branjem zgodbe po njegovem 

izboru.

Spodbujala  sem  tudi  njegovo  spontano  pripovedovanje,  spraševala  sem  ga  o  izkušnjah  in 

pripetljajih, ki jih je doživel, ali odpirala teme, ki so ga zanimale in je o njih rad pripovedoval.

Različne vaje so tako Žanu omogočile, da je pripovedoval bolj konvencionalne zgodbe. Naučene 

oblike izražanja je namreč lažje uporabiti v vodeni in strukturirani situaciji kot pa v spontanem 

govornem izražanju.

5.2 Nestandardiziran preizkus pripovedovanja zgodbe ob slikanici z besedilom 

(Zgodbe pred tem nisem prebrala.)

Datum: 18. maj 2011



Pri tem preizkusu sem uporabila slovensko pravljico iz Saržente pri Čedadu  Fižolček, ogelček in  

slamica. (1979). Zapisal Tine Logar, ilustrirala Kamila Volčanšek. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Zgodba je dokaj zahtevna (tudi ilustracije so precej nerealistične), vendar je Žan sam izrazil željo, 

da  bi  jo  želel  prebrati.  Ob  njegovem  pripovedovanju  sem  imela  občutek,da  zgodbe  ni  dobro 

razumel, vendar je sam povedal, da mu je bila všeč. Tudi pri kasnejših srečanjih je pogosto izrazil 

željo, da bi zgodbo ponovno prebrala.

Zgodba

əm, mačka … ja, ene tete … sss stej əmm kaj je, kaj je, kaj oni … oni majo mal tle … bi lada ogən  

… bo kuhala … s tem zakujəla (pokaže na slamo) … požaj je biu? (požar je bil?) … Fantk … mmm 

… ogən … oni tečejo … nə vem, snek? (kaže na sliko)  … pəjšli gob, potoku … skočət hočjo … 

mmm, tale  (kaže na slamico) je skočla, on se pa pəljel … nə vem, ti povej … əm, kompel,  (əm,  

krompir) … fišoučk … ztə pa nbo več (slamice in ogelčka ni več) … fišoučk smeje … tuki pa joka 

… əm … stic zašiu je … je biu veseu … Zətej pa še enkat, lepa bla.

Žanu sem morala veliko pomagati pri pripovedovanju, veliko me je spraševal, saj iz ilustracij ni 

mogel razbrati, za kaj gre. Med pripovedovanjem me je tudi pozval naj nadaljujem, saj sam ni znal 

povedati, kaj se dogaja (… nə vem, ti povej …).

Zgodba je brez strukture, prisotnih je nekaj opisov ilustracij, vendar pa iz njegovega pripovedovanja 

ne moremo ugotoviti, o čem zgodba pripoveduje. Deli besedila med sabo niso povezani oziroma je 

zgodba sestavljena iz nepovezanih stavkov, iz katerih ni mogoče potegniti zaključka (zgodba nima 

pomena). Lahko pa vidimo v zgodbi opis čustev enega izmed glavnih junakov, in sicer opisuje 

čustvovanje fižolčka. (Pove, da se je najprej smejal, nato jokal, na koncu pa je bil spet vesel.)

Pri  preizkusu  pripovedovanja  zgodbe  ob  slikanici  brez  predhodnega  branja  zgodbe  je  Žanovo 

ustvarjanje koherentnosti na najnižji stopnji – zgodba je brez strukture. Sklepam, da je to zaradi 

tega, ker se ni mogel opreti na predhodno pripoved in po njenem zgledu oblikovati lastne pripovedi.

V zgodbi je veliko tematskih preskokov, pravzaprav osnovne teme ni mogoče razbrati iz Žanovega 

pripovedovanja. Delov besedila med sabo ne povezuje s povezovalci, uporablja le časovni prislov 

zdaj. Zgodba ima tri osnovne dogodke (teta bo nekaj skuhala; fižolček, ogelček in slamica pridejo 

do potoka in želijo priti čez; fižolček se joka in ko mu krojač zašije trebuh je spet vesel).



Referenco pogosteje ohranja z zaimki (oni, on), kot pa z dobesednim ponavljanjem (dvakrat ponovi 

fižolček ob koncu zgodbe). Pogosto reference sploh ne vzpostavi (na primer …  bi lada ogən … in 

… pəjšli gob, potoku …). 

Zgodba je z vidika kriterijev kohezivnosti in koherentnosti slabše organizirana oziroma dosega nižji 

nivo kot prejšnje zgodbe, ki jih je pripovedoval Žan. Glede na primerjavo rezultatov z rezultati, ki 

so jih dobile raziskovalke Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja (2003), lahko določim, da Žanovo 

pripovedovanje dosega razvojno raven:

• pri koherentnosti prve starostne skupine, in sicer dosega najnižji kriterij;

• pri kohezivnosti prve starostne skupine pri kriteriju tematske razporeditve in druge starostne 

skupine pri kriteriju ohranjanja reference. 

Pri tej zgodbi lahko opazim pomemben napredek na področju ustvarjanja kohezivnosti, in sicer pri 

vzpostavljanju  reference.  Žan  pogosto  uporablja  zaimke  ter  tako  nakaže,  za  katero  osebo  gre. 

Mislim, da je pogosteje uporabljal zaimke, ker ni vedel, kako je posameznim junakom ime. Na 

primer slamice sploh ne poimenuje, le pokaže s prstom na sliko (… mmm, tale (kaže na slamico) je  

skočla …). Fižolčka najprej tudi ne prepozna, vprašal me je, če je krompir. Ko sem mu povedala, da 

je fižolček, je njegovo ime ponovil (ob koncu zgodbe).

Kljub temu uporaba zaimkov kaže na to, da jih Žan pozna in razume, vendar jih spontano še ne 

uporablja. Tudi v govoru redkokdaj uporablja zaimke, v dveh primerih pogovora (dobesedni prepis 

je v prilogi) je Žan uporabil zaimek le trikrat, enako opažam pri pripovedovanju prejšnjih zgodb.

5.3  Nestandardiziran preizkus pripovedovanja zgodbe ob prebranem začetku 

zgodbe

Datum: 14. junij 2011

Za  preizkus  pripovedovanja  zgodbe  po  prebranem  začetku  zgodbe  sem  uporabila  slikanico: 

Velthuijs  Max.  (1999).  Torta  za  medvedka.  Ilustriral  Max  Velthuijs;  prevedel  Janko  Dolinšek. 

Ljubljana: Epta

Zgodbo sem izbrala zaradi tematike, ki je znana in domača vsakemu otroku – praznovanje rojstnega 



dne. Želela sem, da Žan pripovedovanja ne bi čutil kot prisile, ampak bi lahko govoril o situaciji, ki 

jo dobro pozna.

Začetek zgodbe

Nekega dne je bil medvedkov rojstni dan. Pujsek si je rekel: »Danes je medvedkov rojstni dan. 

Spekel mu bom torto.«

Zgodba

Pujsk je meu lojstni dan … speko mu bo tolto … əm ta əm tolta je bla za lojstni dan, je meu 

plašičək … mm, plašičək je pihno svečke … je pihno svečke in je pojedo tolto, plašičək … əm əm 

plašičku je speko tolto, za lojstni dan mu je pəlneso čovən … potem pa so se iglal, u vodo so ga dal, 

po pa maš dalinca, pa ga peləš … čovən pəlneso po pa so zapel mu … hepi bəlzən (happy birthday) 

… (na mojo spodbudo obnovi dogajanje)

Mu je pəlneso čovən za lojstni dan pa se se iglal, po pa so zapel, po pa je svečke pihno, k so ble na 

tolti, jo je speko plašičək, Pa je bil tlaktol gol nalisan … mhm, z jagodo tolta … pa plikolica, ne, 

konji pa klave pa pujski … ja, kmetija je bla. … Konec.

Zgodba ima strukturo, gre za preprosto časovno nizanje dogodkov v zgodbi, vendar pa Žan dogodke 

ponavlja in je zato težko natančno določiti potek dogajanja. V zgodbi je ogromno ponavljanja, Žan 

je okleval, ni točno vedel, kaj mora narediti. Ko sem mu nekajkrat razložila, da naj si izmisli svojo 

zgodbo, je le začel pripovedovati.

Deli  zgodbe so med seboj povezani,  iz  pripovedovanja lahko razberem, da gre za praznovanje 

rojstnega dneva. Bolj razumljiv je drugi del zgodbe, ko Žan obnovi celotno dogajanje.

Pri  preizkusu  pripovedovanja  zgodbe  ob  prebranem  začetku  zgodbe  je  Žanovo  ustvarjanje 

koherentnosti na tretji stopnji, kar ustreza nivoju, ki jih dosega v prvih dveh zgodbah (Trije prašički 

in Repa velikanka).

V zgodbi je veliko tematskih preskokov, osnovna tema zgodbe je razumljiva. Dele besedila med 

sabo povezuje z dvema povezovalcema, in sicer pa in potem pa, slednjega pogosto ponavlja. 

Žan pogosto v zgodbi ne vzpostavi reference,  oziroma ob koncu zgodbe ni jasno, ali  je pujsek 

slavljenec, ali je spekel torto za slavljenca in mu prinesel darilo. Lahko bi rekla, da je oboje. Za 



dodatno zmedo poskrbi še s tem, da pogosto uporablja zaimek mu, da ohranja povezanost zgodbe, 

vendar pa ni jasno, o kom govori.

Zgodba ima štiri osnovne dogodke (slavljenec je dobil torto, slavljenec je dobil za darilo čoln, igrali 

so se s čolnom, zapeli so mu happy birthday).

Kohezivnost  v  tej  zgodbi  je  na  razvojni  ravni  prve  starostne  skupine  pri  kriteriju  tematske 

razporeditve.  Pri  kriteriju ohranjanja reference je sicer na ravni druge starostne skupine,  vendar 

poslušalca njegova uporaba zaimka zmede, tako da ne bi mogla reči, da zgodba s tega vidika dosega 

razvojno raven druge starostne skupine.

Zgodba je z vidika kriterijev kohezivnosti in koherentnosti na enakem nivoju kot prvi dve zgodbi, ki 

jih je Žan pripovedoval. Glede na primerjavo rezultatov z rezultati, ki so jih dobile raziskovalke 

Kranjc, Marjanovič Umek in Fekonja (2003), lahko določim, da Žanovo pripovedovanje dosega 

razvojno raven:

• pri koherentnosti druge starostne skupine, vendar so dogodki v zgodbi še slabo organizirani;

• pri kohezivnosti prve starostne skupine pri kriteriju tematske razporeditve in druge starostne 

skupine  pri  kriteriju  ohranjanja  reference  (sicer  uporablja  zaimke,  vendar  je  referenca 

nejasno izražena). 

Zgodba  je  slabo  organizirana,  pogosto  ponavljanje  dogodkov  in  stavkov  kažejo  na  Žanovo 

oklevanje pri pripovedovanju. 

Tudi ta preizkus je bil za Žana težji, kot preizkus pripovedovanja po prebrani zgodbi. Glede na to, 

da je tema Žanu znana, lahko sklepam, da je na začetku okleval, ker ni dobro razumel, kaj želim od 

njega. Glede na to, da sem mu začetek zgodbe prebrala je verjetno pričakoval, da mora povedati  

enako zgodbo kot v knjigi. Ko sva dilemo razrešila je pripovedovanje steklo, vendar je zgodba 

razmeroma kratka.

Trije različni preizkusi ter analiza zgodb kaže na to, da sta preizkusa pripovedovanja zgodbe ob 

slikanici z besedilom brez vnaprejšnjega branja in pripovedovanje zgodbe po prebranem začetku 

zgodbe  za  Žana  težja,  kot  pa  preizkus  pripovedovanja  zgodbe  ob  slikanici  z  besedilom  z 

vnaprejšnjim branjem besedila. Ta dva preizkusa sta tudi razvojno gledano zahtevnejša, saj mora 

otrok samostojno oblikovati strukturirano in koherentno ter kohezivno ustrezno zgodbo. Za to je 

potreben  ustrezno  izgrajen  jezikovni  sistem,  ustrezno  razvit  besednjak  in  ustrezno  razvite 



pragmatične sposobnosti. 

Žanov jezikovni sistem je slabše izgrajen, zato se Žan med samim pripovedovanjem ukvarja še z 

oblikovanjem  ustreznih  stavkov  ter  priklicem  besed,  med  samim  govorom  pa  z  ustreznim 

izgovorom posameznih glasov. Vsi ti dejavniki vplivajo na njegovo pripovedovanje ter mu pogosto 

onemogočajo oblikovanje konvencionalne zgodbe, ki bi ustrezala njegovi kronološki starosti.

5.4 Preverjanje hipotez

Hipoteza  1:  Razvojna  raven  otrokovega  pripovedovanja  bo  nižja  od  ravni,  primerne  njegovi 

starosti.

Raven  Žanovega  pripovedovanja  sem ugotovila  z  analizo  prve  pripovedovane  zgodbe.  Analiza 

njegove zgodbe je pokazala, da njegovo pripovedovanje odstopa od ravni, primerne njegovi starosti 

od pol do enega leta. (Žanova zgodba ustreza zgodbam, ki so jih pripovedovali otroci med 4,0 in 4,6 

letom starosti.) 

Na podlagi  teh  rezultatov  sprejmem prvo hipotezo:  Žanova prva  zgodba,  razvojno gledano,  ne 

ustreza kriterijem koherentno in kohezivno ustrezne zgodbe.

Hipoteza 2: Raven otrokovega pripovedovanja se bo v obdobju med januarjem 2011 in julijem 

2011 dvignila.

Primerjava rezultatov prve pripovedovanje zgodbe (Trije prašički) in zadnje pripovedovane zgodbe 

(Kraljična na zrnu graha) je pokazala, da je Žan napredoval na področju pripovedovanja zgodb. 

Prva  zgodba  je  ustrezala  ravni  prve  starostne  skupine  (4,0  do  4,6  let),  zadnja  pa  ravni  druge 

starostne skupine (6,1 do 6,6 let). 

Na  podlagi  teh  rezultatov  sprejmem  drugo  hipotezo:  raven  Žanovega  pripovedovanja  se  je  v 

obdobju šestih mesecev opazno dvignila.

Hipoteza 3: Otrok bo v obdobju med januarjem 2011 in julijem 2011 bolj razvil koherentnost kot 



kohezivnost zgodbe.

Analiza  zgodb po posameznih  kriterijih  je  pokazala  tudi  napredek glede  na  posamezen kriterij 

(koherentnost in kohezivnost). 

Primerjava rezultatov pri kriteriju koherentnosti prve in zadnje zgodbe kaže, da je Žan na področju 

koherentnosti  dosegel  pomemben napredek.  Struktura  prve zgodbe je  bila  na stopnji  preprostih 

opisov ilustracij, struktura zadnje zgodbe pa na stopnji časovnega nizanja dogodkov. Opazim lahko 

tudi opis čustev glavnega junaka ter opis nekaterih vzročnih odnosov. 

Primerjava rezultatov pri kriteriju kohezivnosti prve in zadnje zgodbe kaže, da je Žan na področju 

kohezivnosti  tudi  dosegel  pomemben  napredek.  Na področju  razvijanja  teme  opazimo pri  prvi 

zgodbi veliko tematskih preskokov, pri zadnji pa jih ni več. Na področju ohranjanja reference pri 

obeh  zgodbah  referenco  ohranja  z  dobesednim  ponavljanjem.  Se  pravi  je  bolj  napredoval  na 

področju  razvijanja  teme,  vendar  pa  napredek  pri  obeh  vidikih  ustreza  ravni  druge  starostne 

skupine.

Na podlagi rezultatov sklepam, da je Žan na obeh področjih napredoval enako uspešno, torej tretjo 

hipotezo zavračam.



6 SKLEP

Pripovedovanje zgodb, kot ena izmed pragmatičnih jezikovnih zmožnosti, je odvisna od mnogih 

drugih  otrokovih  zmožnosti.  Na  pripovedovanje  zgodb  vpliva  razvojna  stopnja  otrokovega 

mišljenja, razvojna stopnja otrokovega govora in jezika, njegove psihosocialne spretnosti, kot na 

primer nadzorovanje lastnih čustev, moralno presojanje, način vzpostavljanja socialnih odnosov, idr. 

Pripovedovanje zgodb otroku,  zato ugodno vpliva na njegov razvoj  jezika in  govora ter  razvoj 

spoznavnih in socialnih spretnosti.

Narava te pragmatične zmožnosti nam omogoča, da s pomočjo pripovedovanja lahko razmišljamo – 

glasno in tiho – in tako vzpostavljamo različne medsebojne izmenjave z drugimi ljudmi, oziroma 

predelujemo različne vsakdanje in nevsakdanje dogodke. Pripovedovanje nas postavi v svet besed, 

ki se od sveta dejanje razlikuje v tem, da ne temelji le na materialnih predmetih, ampak tudi na 

abstraktnih pojmih. Na tak način ljudje svoje izkušnje prenašamo naprej, iz roda v rod.

Celosten vpogled v pragmatično jezikovno zmožnost pripovedovanja od odraslih, tako od staršev, 

kot  tudi  pedagoških  delavcev,  zahteva,  da  pripovedovanje,  kot  način  medsebojnih  izmenjav, 

razvijamo in spodbujamo.

Diplomsko  delo  ponuja  vpogled  v  razsežnosti  področja  pripovedovanja  zgodb  in  v  poskus 

raziskovanja tega področja. Področje pripovedovanja zgodb je v Sloveniji v logopedski stroki slabo 

zastopano,  tako  da  moje  diplomsko  delo  predstavlja  tudi  enega  prvih  poizkusov  raziskovanja 

otrokove  pragmatične  zmožnosti.  Raziskovanje  pragmatične  jezikovne  zmožnosti  omogoča 

opazovanje različnih otrokovih zmožnosti in primanjkljajev ter ponuja celosten vpogled v otrokov 

jezikovni razvoj. Kot tako je lahko zelo dobro diagnostično sredstvo, saj lahko na podlagi analize 

obnove  zgodbe  določimo nekaj  govornih  in  jezikovnih  težav,  in  sicer  artikulacijske  težave  ter 

zaostanke v govornem in jezikovnem razvoju.

V diplomskem delu sem, s študijo primera, raziskovala pripovedovanje zgodbe otroka, starega pet 

let. Cilji, ki sem si jih postavila, so bili ugotoviti raven otrokovega pripovedovanja zgodbe ter na 

podlagi  analize  posameznih  pripovedovanih  zgodb  določiti  morebiten  otrokov  napredek  na 

področju pripovedovanja zgodb.

Na  podlagi  sistematičnega  spremljanja  otrokove  pragmatične  jezikovne  zmožnosti  sem  lahko 

določila raven otrokovega pripovedovanja za vsako pripovedovano zgodbo. Primerjava posameznih 

razvojnih  ravni  mi  je  omogočila  določiti  otrokov napredek na  področju  pripovedovanja  v času 

najinih srečanj.



V empiričnem delu diplomskega dela sem si postavila tri hipoteze, in sicer, da bo razvojna raven 

otrokovega pripovedovanja  nižja od ravni, primerne njegovi starosti (hipoteza 1), da se bo raven 

njegovega pripovedovanja v času najinih srečanj dvignila (hipoteza 2) in da bo otrok dosegel višje 

rezultate pri koherenci, kot pri koheziji (hipoteza 3). Na podlagi analize pripovedovanih zgodb sem 

potrdila dve hipotezi, in sicer hipotezo 1 in hipotezo 2, hipotezo 3 pa sem ovrgla.

Razvojna  raven  otrokove  prve  pripovedovane  zgodbe  je  bila  nižja  od  ravni,  primerne  njegovi 

starosti od pol do enega leta (potrjena hipoteza 1). Otrok je pri petih letih starosti povedal zgodbo, 

ki ustreza zgodbam, ki so jih pripovedovali otroci med 4,0 in 4,6 letom starosti. Rezultat kaže na 

otrokov pomemben zaostanek v razvoju jezikovnih zmožnosti in mi je bil kot izvajalki dodatne 

strokovne pomoči dober pokazatelj otrokovih zmožnosti.

Razlika med prvo in zadnjo pripovedovano zgodbo je kar velika, od enega leta in pol do dveh let, 

kar kaže na to, da je deček v času intenzivne logopedske terapije zelo napredoval (potrjena hipoteza 

2).  Sistematično delo  na  razvoju  jezika  in  skupno pripovedovanje  ter  branje  pravljic  je  otroku 

omogočilo, da se je začel ustrezneje izražati in tvoriti bolj konvencionalne zgodbe.

Napredek je opazen na obeh kriterijih pripovedovanja zgodbe, in sicer pri koheziji ter pri koherenci 

je otrok pri zadnji pripovedovani zgodbi dosegel razvojno raven starostne skupine otrok, starih od 

6,1 do 6,6 let (zavrnjena hipoteza 3). 

Otrokov napredek je torej kar opazen. Govorno jezikovna terapija je bila usmerjena predvsem v 

razvoj otrokovega jezika (manj v samo izreko glasov), zato si upam trditi, da je prav ta pripomogla 

k  izboljšanju  otrokovega  pripovedovanja.  Spodbujanje  izražanja  v  dvo-  in  trobesednih  stavkih, 

spodbujanje  uporabe  predlogov,  glagolov,  zaimkov,  razvijanje  zavedanja  zaporedja  dogodkov 

neposredno vpliva na izboljšanje pripovedne zmožnosti in zmožnosti pripovedovanja zgodb.

Ob obdelovanju pridobljenih podatkov sem si zastavila vprašanje, v kolikšni meri je na otrokovo 

izboljšanje pragmatične zmožnosti vplivala govorna in jezikovna terapija (specifične metode dela z 

otrokom) in v kolikšni meri je vplivalo dejstvo, da je otrok, v obdobju najinih srečanj, slišal in 

pripovedoval  več  pravljic  (vpliv  starosti  zaradi  prekratkega  obdobja  raziskovanja  ter  otrokove 

starosti izključujem). Zastavljena študija primera mi razrešitve tega vprašanja ni omogočila, zato bi 

bil to lahko izziv za v bodoče.

Z diplomskim delom sem želela osvetliti področje pripovedovanja zgodb ter bralcu ponuditi kratke 

in hiter vpogled v to razsežno področje. Predvsem pa osvetliti pomen te jezikovne zmožnosti ter 

možnosti uporabe pripovedovanja zgodb pri govorni in jezikovni terapiji.
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8 PRILOGE

Priloga A: Transkripcija otrokovih pripovedi po predhodnem branju zgodbe

Datum: 25. januar 2011

Slikanica Andrea Petrlik – Huseinović: Trije prašički 

JASNA

No zdaj ti bom pa jaz to zgodbico o treh prašičkih prebrala, ti boš pa najprej samo poslušal. Potem 

boš pa še ti meni to zgodbico povedal.

Nekega dne je napočil trenutek, ko so se morali mali prašički posloviti od matere in se odpraviti v 

svet. »Pazite nase,« je dejala mama in si brisala solze, »v gozdu živi strašni volk!« »Le kdo se še 

boji volka!« so odvrnili prašički. V gozdu je resnično živel strašni volk in se je novice, da so se trije 

mali prašički odpravili v svet zelo razveselil. »Ha, ha, ha,« se je zasmejal. »Komaj čakam, da se 

dokopljem do treh majhnih prašičkov.«

Glej tukaj jih je gledal.

 

ŽAN

Skaj? (Zakaj?)

JASNA

Hotel jih je požret.

Prašiček Florijan je oboževal cvetje. Ko so trije prašički prispeli do cvetličnega vrta je Florjan dejal: 

»Tukaj bom zgradil svojo hišico.« Od kmeta, ki je takrat prišel mimo je Florijan kupil slamo. Brata 

sta mu dejala: »Florijan slamnata hišica ni trdna, volk ti jo lahko poruši.« »Le kdo se še boji volka,« 

je odvrnil Florijan in še naprej užival v vonju cvetja. Ostala dva prašička sta šla naprej. Padla je noč 

in na nebu o svetile zvezde. Ravno ko se je Florijan odpravljal spat se je pred hišico pojavil strašni 

volk in je rekel: »Prašiček, spusti me v svojo hišico.« »Saj nisem nor.« je rekel prašiček, »pojdi  

nazaj v gozd.« Volk je rekel: »Če me ne spustiš, ti bom porušil hišo.« »Ha, ha, ha,« se je zasmejal 

Florijan, »jaz se te sploh ne bojim.« In volk je pihnil in odpihnil slamnato hišico. Florijan pa je 

pobegnil.

ŽAN

Oo.



JASNA

Ooo ane?

ŽAN

Sa kega ti navijəš? (Za katerega ti navijaš?)

JASNA 

Za katerega? Ja za prašičke.

In  kaj  se  je  zgodilo  z  drugima  dvema prašičkoma?  Po  nekaj  urni  hoji  se  je  Sebastijan,  drugi 

prašiček, zelo utrudil. »Ne morem naprej,« je rekel. »Naslonil se bom na ta kup desk. Pravzaprav 

bom iz njih zgradil hišico.« Tretji prašiček Pablo pa je rekel: »Sebastijan lesena hišica ni trdna, volk 

ti jo lahko poruši.« »Le kdo se še boji volka,« je odgovoril Sebastijan in začel graditi hišico. Tretji 

prašiček Pablo pa se je odpravil naprej. In ravno ko je Sebastijan dokončal svojo hišico je iz gozda 

pritekel Florijan. »Hitro, hitro, skrij se v hišo, strašni volk prihaja.« In prašička sta odšla v hišico. 

Ni trajalo dolgo, ko se je iz gozda pojavil strašni volk. »Prašička mala spustita me v svojo hišico ali  

pa jo odpihnem.« Florijan je dejal: »Lahko si odpihnil mojo slamnato hišico, ta pa je lesena in trdna. 

Vrni se v gozd.« Volk je pihnil enkrat. (močan izpih) Hišica je še vedno stala. Volk je globoko zajel 

sapo in pihnil je še enkrat in odpihnil hišico. Prašička pa sta pobegnila.

ŽAN

ašo pa ne mo pihnət. (Našo pa ne more odpihnt.)

JASNA

Ne, vaše pa ne more odpihnit.

Kaj pa je bilo s Pablom? Pablo je hodil dva dni, da je prišel do kmeta, ki je prodajal opeko. Od  

njega je kupil opeko in začel graditi svojo hišico. Gradil jo je prvi dan, pa drugi dan, tretji dan pa jo 

je dokončal. »Zdaj bom končno lahko v miru živel v svoji  hišici,« je rekel Pablo.  Ko pa se je 

pripravil, da bo vstopil noter sta zasopihana pritekla Florijan in Sebastijan ter zasopla: »Hitro, hitro, 

v hišico, že nekaj dni naju lovi volk.« Vstopili so v hišico in ni trajalo dolgo, ko se je pred hišo 

pojavil volk. »Prašički mali spustite me noter ali pa vam hišico odpihnem.« Florijan, Sebastijan in 

Pablo so mu dejali: »Lahko si odpihnil slamnato hišico in leseno. Te pa ne boš nikoli odpihnil. Vrni  

se v gozd.« In volk je pihnil prvič. (močan izpih) Pa je hišica še vedno stala. Pa drugič. (močan 

izpih) Pa je hišica še vedno stala. Pa tretjič. (močan izpih) Pa je hišica še vedno stala. »Zdaj sem pa  

zares jezen,« je rekel volk. Globoko je zajel sapo in pihnil kolikor močno je mogel. In pihal je in 



pihal,  pa ni  nič  odpihnil.  In  prašički  so se odpravili  spat.  Volk je  vso noč hodil  okrog hiše in 

razmišljal,  kako bi  prišel  do prašičkov.  In domislil  se  je.  Vstopil  bo skozi  dimnik.  Prašički  so 

naenkrat zaslišali hrup na strehi, pogledali so skozi okno in zagledali volka, ki je plezal po dimniku. 

Pablo je rekel: »Hitro, segrejta kotel vode in ga postavita pod dimnik.« Volk je splezal na dimnik,  

skočil v dimnik in pristal v vroči vodi ter se grdo, si grdo opekel rep. Prašički so odprli vrata in volk 

je zbežal skozi vrata v gozd. In kaj se je zgodilo potem? Nekaj časa so vsi trije stanovali skupaj.

ŽAN

Ka pa u te hiši kle? (Kaj pa v tej hiši tukaj? – kaže na sliko)

JASNA

Ja, zdaj ti bom prebrala.

Najprej so stanovali skupaj v tej hiški. A Pablo ni mogel v miru slikati, zato je drugima dvema 

svetoval, naj si zgradita svoji hišici. In Florijan in Sebastijan sta si zgradila hišici, tokrat iz trdne 

opeke. Kaj pa se je zgodilo z volkom? Nekateri pravijo, da še vedno dirja po gozdu in si hladi rep. 

Nikoli več pa mu ni padlo na pamet, da bi vdiral v tuje hišice.

Tako, konec zgodbice.

ŽAN

Ka to je? (kaže na magnetofon)

JASNA

To pa snema kar sem ti jaz povedala. Zgodbico o volku in treh prašičkih. Zdaj boš pa še ti povedal 

kaj se je dogajalo v tej zgodbici. A je prav?

ŽAN

Ja.

JASNA

Sej poznaš zgodbico ane? No kaj se je najprej zgodilo? Kar sam povej. To (magnetofon) naj te nič 

ne moti, to samo snema, ti bom potem pokazala.

ŽAN

Ja.



JASNA

Kaj je bilo najprej? Tukaj poglej, kaj se je zgodilo?

ŽAN

Ašički (Prašički)

JASNA

Ja, to so trije prašički.

ŽAN

Pa mama.

JASNA

Ja. In?

ŽAN

Šli gost. (So šli v gozd.)

JASNA

Ja, v gozd ja. Šli so v svet. Je mama rekla, da so že dovolj veliki, da gredo v svet.

ŽAN 

Ja.

JASNA

No in potem?

ŽAN

Otem pa … (Potem pa)

Vouk biu tm. I je gedu ašičke. (Volk je bil tam. In je gledal prašičke.)

JASNA

Ja. Gledal je prašičke. In jih je komej čakal ane?

ŽAN



Ja

JASNA

Mhm, kaj pa potem?

ŽAN

Po pa leku, da hišo naledu. (Potem je pa rekel, da bo hišo naredil. – prašiček)

JASNA

Ja.

ŽAN

Slame hišo naledu.

JASNA

Tako, iz slame ja.

ŽAN

Ni blo uledu.

JASNA

Ne? Zakaj?

ŽAN

Sato k lahko pihne.

JASNA

Mhm. In potem?

ŽAN

Je pihno hišo.

JASNA

Mhm.



ŽAN

Enkat je pihnu pa je hiša šla.

JASNA

In je hiška šla, mhm.

ŽAN

Ašičk sbešo. (Prašiček je zbežal.)

JASNA

Zbežal je stran ja.

ŽAN

Dluk pa se novo hiso ledu. (Drugi pa še novo hišo naredil.)

JASNA

Novo hišo je naredil drugi prašiček.

ŽAN

S lesa naledu.

JASNA

Ja iz lesa. Tako.

ŽAN

Po pa vouk pəlšou.

JASNA

Volk je prišel?

ŽAN

Ja.

JASNA

In je prišel še volk. In kaj se je zgodilo?



ŽAN

Po pa je pihno.

JASNA

Mhm, in?

ŽAN

Šo sbešu. (So zbežali.)

JASNA

Ja in sta mogla zbežat.

ŽAN

Ke e dug ašičk? (Kateri je drugi prašiček?)

JASNA

Kateri je drugi prašiček? Ta (kažem na sliko) je tisti, ki je imel slamnato hiško, ta pa tisti, ki je imel  

leseno. In zdaj se je tudi lesena podrla ane?

ŽAN

Ja.

JASNA

Onadva sta pa zbežala.

ŽAN

Pa a ša tleti edu hiško. (Pa je še tretji naredil hiško.)

JASNA

Hiško je zgradil ja.

ŽAN

Ja, s tega.



JASNA

To je opeka.

ŽAN

Ja.

JASNA

Kaj se je zgodilo naprej?

ŽAN

O sa a ečla not. (Potem sta pa pritekla noter.)

JASNA

Sta pritekla?

ŽAN

Kva ašička. (Dva prašička.)

JASNA

Dva prašička ja. Kaj se je zgodilo potem?

ŽAN

Ga a ni mogu pihnit. (Ga pa ni mogel pihnit.)

JASNA

Kdo ni mogel odpihnit?

ŽAN

Vouk.

JASNA

Volk ni mogel pihnit.

ŽAN

Ja. Tako … (piha)



JASNA

Tako ja, pa ni šlo.

ŽAN

Ne.

JASNA

Ne. Kaj je bilo pa potem?

ŽAN

Vouk šou u dimnik. 

JASNA

Ja, volk je splezal v dimnik.

ŽAN

A so gedl kos okn. (Pa so gledali skozi okno.)

JASNA

Prašički so ga pa videli skozi okno. Pa potem?

ŽAN

So akuli a je not padu. (So zakurili pa je noter padel.)

JASNA

Zakurili so vodo v kotlu in je prašiček padel not.

ŽAN

Ja. Ne, vouk.

JASNA

Ja, imaš prav, volk je not padel. In potem?

ŽAN



Je sbešo vouk.

JASNA

Je volk zbežal.

ŽAN

Po pa so soje hiške nedəl. (Potem pa so svoje hiške naredili.)

JASNA

Ja, je imel vsak svojo hiško.

ŽAN

Skaj so kupi? (Zakaj so skupaj? – hiške na sliki)

JASNA

A zakaj so skupaj? Zato ker so oni trije bratje in so želeli skupaj živet. Zato so si naredili tako 

skupaj hiške.

ŽAN

Tuki ena iška, tuki še ena. Kea ja nalepsa, navecja? (Tukaj je ena hiška, tukaj še ena. Katera je 

najlepša, največja?)

JASNA

Katera je največja hiška? Ne vem, tale mogoče (pokažem eno izmed hišk).

ŽAN

Ja.

JASNA

Iz česa pa sta zdaj ti dve hiški, ki sta jih naredila zadnja dva prašička? … Iz česa? A sta tudi iz 

slame?

ŽAN

Ne.



JASNA

Ne. Kaj pa iz lesa?

ŽAN

Ne.

JASNA

Ne. Iz česa pa? Iz o … opeke.

ŽAN 

Ke. (Opeke.)

JASNA

Opeke. Iz tega so tudi naše hiše veš?  … Se je še kaj zgodilo?

ŽAN

Ni mogu, vouk. (Ni mogel, volk.)

JASNA

Ni mogel. Tako je. No pa sva prišla do konca zgodbice ane?

ŽAN

Ja. Konec.

Datum: 1. februar 2011

Zgodbica Andrea Petrlik – Huseinović: Trije prašički 

JASNA

Veš kaj ŽAN mene zanima? A se spomniš te pravljice (pokažem mu knjigo)? Jo boš znal sam 

povedat?

ŽAN

Ja.

Pəvi js. Po pa ti še. (Prvi jaz. Potem pa še ti.)



JASNA

V redu.

ŽAN

To ni nč.

JASNA

To ni še nič, tukaj je naslov. Kakšen je naslov?

ŽAN

Tije šički. (Trije prašički)

JASNA

No, zdaj pa lahko začneš.

ŽAN

No … 

JASNA

No kaj se je najprej zgodilo?

ŽAN

So ši po setu tije šički. (So šli po svetu trije prašički.)

JASNA

Ja, trije prašički so šli po svetu. 

ŽAN

Tuki pa mama. Ke je oči?

JASNA

Ne vem. To pa zgodbica ne pove, kje je oči.

ŽAN



Mogoče je hiši. (mogoče je v hiši.)

JASNA

Mogoče je v hiši ja.

ŽAN

Ne se vid, neki kuha mogoče.

Mama lekla pasite vouka na bo pojedu. (Mama je rekal pazite volka ne bo pojedel.)

JASNA

Ja, pazite, da vas volk ne bo pojedel.

ŽAN

əm ja. Au je a?

JASNA

Ne boli me še, sem pa odmaknila roko, da me ne bo bolelo. No kaj je bilo potem?

ŽAN

əm vouk je biu gosdu.

JASNA

V gozdu. V redu. Pa naprej?

ŽAN

Sa sdej pa je gledo.

JASNA

Kdo jih je gledal?

ŽAN

Vouk.

JASNA

Ja. Je gledal?



ŽAN

Ti ašičke ke so. (Tri prašičke kje so.)

JASNA

Aha.

ŽAN

əm oni ši šo špehod. (Oni šli so na sprehod.)

JASNA

Ja, hodili so po gozdu.

ŽAN

Skaj?

JASNA

Ja ker so mogli it od doma, ker so bili že tako veliki in so hoteli najti prostor, kjer bi živeli.

ŽAN

Ka ni mami … Nima mamice pol

JASNA

Ne mamica ni šla z njimi.

ŽAN

Skaj?

JASNA

Ja mamica je ostala v tisti hiši, kjer so oni živeli, ko so bili majhni.

ŽAN

Sdej pa bojo sami, sdej ne bojo mel več mamice.

JASNA



Mamico bodo imeli, samo bo živela nekje drugje. Oziroma oni bodo živeli drugje kot mamica, ker 

so že tako veliki. … Kaj je bilo potem?

ŽAN

Je vido ih vouk.

JASNA

Videl jih je.

ŽAN

Po pa je leko … Kako se ime temo? (Potem pa je rekel … Kako je ime temu?)

JASNA

To je kmet. Temu pa je ime Florijan, prvemu prašičku.

ŽAN

Met je pa dou slamo. (Kmet je pa dal slamo.)

JASNA

Mhm.

ŽAN

Naledu hišo ašičk.

JASNA

Ne, ne kmet, prašiček je naredil hišo.

ŽAN

Ašičk ja. (Prašiček ja.)

JASNA

Aha, si prav mislil

ŽAN

Ja. S slamo.



JASNA

Aha, iz slame.

ŽAN

Posodo? (Sposodil?)

JASNA

Ne, mislim da jo je kupil od kmeta. Z denarjem jo je kupil.

ŽAN

Je naledu hišo.

JASNA

Ja.

ŽAN

Met leku vouk bo pihno jo. (Kmet rekel volk bo pihnil jo.)

JASNA

A da je kmet to rekel? Mogoče res. In kaj je bilo potem?

ŽAN

In Fojan je leko se noben se vouka ne boji. (In Florijan je rekel se nobeden se volka ne boji.)

JASNA

Ja, da se on volka sploh ne boji.

ŽAN

Skaj? 

JASNA

On je bil pogumen in je rekel: »Jaz se nič ne bojim.« Ja ker ga še nikoli ni srečal veš in ni vedel 

kakšen je volk v resnici. No kaj se je pa potem zgodilo?



ŽAN

Po pa je pihno vouk. Po pa je sbešu vn ašičk. (Potem pa je pihnil volk. Potem pa je zbežal ven 

prašiček.)

JASNA

Ja, prašiček je pa zbežal stran.

ŽAN

Sto k ne bi ga pojedo. (Zato ker ne bi ga pojedel.)

JASNA

Ja, zato.

ŽAN

Skaj slamo pihno? (Zakaj slamo pihnil?)

JASNA

Slama se je razpihala veš.

ŽAN

Skaj ni šlaufom? (zakaj ni s šlaufom?)

JASNA

S šlaufom zakaj ni kaj? Podrl?

ŽAN

Ja.

JASNA

Ja, mmm, volk ni imel šlaufa s sabo. Imel je samo (izpih) pljuča, pa je lahko samo pihal zrak.

ŽAN

Skaj ni mel šlaufa?

JASNA



Ja ker ni imel nikjer vode tukaj naokrog, da bi lahko po šlaufu napeljal vodo. Ni bilo vodovoda. Kaj 

je bilo pa potem?

ŽAN

Pətem pa je … skaj je bil sam?

JASNA

Ja to pa ti meni povej.

ŽAN

Ja. Po pa lesena hiška bla.

JASNA

Ja, tale je bila pa lesena.

ŽAN

Naledu Flojan.

JASNA

Bratec njegov ja, od Florijana, Sebastijan.

ŽAN

Kdo največi je?

JASNA

Kdo je največji? Po mojem, da je ta tretji največji, Pablo. In kaj se je zgodilo?

ŽAN

əm … kva šička. (əm … dva prašička.)

JASNA

Dva prašička?

ŽAN

Ke pa dluk? (Kje pa drug?)



JASNA

Ja poglej ga.

ŽAN

Ne un.

JASNA

Tretji?

ŽAN

Ja.

JASNA

Ja ne veva še kaj je z njim, počakaj morava do konca zgodbo povedat. No in kaj se je zgodilo?

ŽAN

Vouk je pəšo. Pihno. Əm, ne blatc pəšo po pa vouk.

JASNA

Ja, res je. In potem?

ŽAN

Skaj je teko? (Zakaj je tekel?)

JASNA

Da ga volk ne bi ujel. Zato je tekel.

ŽAN

Un Flojan pa mau počas teče.

JASNA

Florijan počasneje teče kot Sebastijan. Ta je Florijan, ta pa Sebastijan. (kažem na sliko)

ŽAN



Ke je naveči? (Kateri je največji?)

JASNA

Ne vem, od teh dveh ne vem kateri je večji? No kaj se je pa potem zgodilo?

ŽAN

Po pa je pihou vouk.

JASNA

Volk je pihnil.

ŽAN

Pihno hišo.

JASNA

Mhm, in kaj se je zgodilo?

ŽAN

Mmm, sta sbešəl ašička. (Mmm, sta zbežal prašička.)

JASNA

Sta zbežala.

ŽAN

Skaj šla, skaj so mmm on se piho? (Zakaj šla, zakaj so mmm on vse pihnil?)

JASNA

Zakaj je hiško odpihnil? Ker je hotel prašičke požret.

ŽAN

Biu lačn?

JASNA

Ja. Pa greva naprej. Še malo imava, da prideva do največjega prašička. Usedi se nazaj na stol pa 

malo bolj blizu, da ne boš tako daleč. No tukaj sva ostala, prašička sta zbežala, kaj pa je bilo potem?



ŽAN

Ke naveči je?

JASNA

Ta je največji.

ŽAN

Pablo.

JASNA

Pablo ja. Kaj se je zgodilo?

ŽAN

Fu je velək. Čis mau je veči. (Ful je velik. Čist malo je večji.)

JASNA

Malo je večji ja. Kaj se je zgodilo potem?

ŽAN

Je ledo hišo.

JASNA

Hišo iz česa?

ŽAN

Šššš … 

JASNA

Iz opeke.

ŽAN

Peke.

ŽAN



Kupo peko.

JASNA

Ja tako je, kupil jo je.

ŽAN

Ta stic je dou. (Ta stric je dal.)

JASNA

Ja ta kmet mu je prodal opeko.

ŽAN

Po pa je dničke dou. (Potem pa je dinarčke dal.)

JASNA

Ja, Pablo mu je dal pa denar.

ŽAN

Ke pa ma?

JASNA

Ja nima jih več, mu jih je že dal. Vidiš, zdaj ima že na pol hiško zgrajeno. In kaj se je zgodilo 

potem?

ŽAN

Vouk pəšo.

JASNA

Mhm

ŽAN

Pa še ti šički.

JASNA

Aha, pa še prašička sta prišla.



ŽAN

Skaj kuku je?

JASNA

To je njegova hiška.

ŽAN

Skaj mau kuku je?

JASNA

A zakaj je malo kukal ven? Zanimalo ga je kdo tako vpije in kdo teče. 

ŽAN

əmm … pa še vouk.

JASNA

Pa še volk je prišel?

ŽAN

Ja.

JASNA

In kaj je bilo potem? Kaj se je zgodilo?

ŽAN

Mmm … 

JASNA

Tukaj poglej. Še minutko pa bova nehala.

ŽAN

In je pihno, piho, piho. Tije ašički niso noben.

JASNA



Ni mogel ja.

ŽAN

Skaj ni jaboke pojedo?

JASNA

Ne vem, verjetno ker ne mara jabolk. Volk ne mara jabolk. 

ŽAN

Ni mogu pihnət.

JASNA

Ni mogel. A je dolgo časa pihal?

ŽAN

Ja.

JASNA

Ja zelo dolgo. Kaj pa potem?

ŽAN

Šou dinmik.

JASNA

Je splezal v dimnik.

ŽAN

Vidəl ga.

JASNA

Kdo ga je videl?

ŽAN

Ašički.



JASNA

Aha. In potem? Bova na naslednji strani pogledala.

ŽAN

Si so ogn stimal.

JASNA

Ogenj so zakurili ja.

ŽAN

On to ni vedo?

JASNA

Ni vedel ne.

ŽAN

To so čis potih.

JASNA

Ja čisto potiho so to naredili. 

ŽAN

So daj vodo spodi.

JASNA

Vodo so dali na ogenj ja.

ŽAN

Vouk padu pa speko se lit.

JASNA

Ja spekel si je rep, ko je padel v vodo.

ŽAN

Skaj je špico? (Zakaj je šprical?)



JASNA

Ja zato ker je padel noter v vodo.

ŽAN

Skaj šo əm na pstih stojijo?

JASNA

Oni imajo take noge, da imajo samo dva kremplja. Nimajo pet prstkov, ampak samo dva kremplja. 

Zato tako stojijo. Tako kot roke, isto, vidiš?

ŽAN

Vouk je sbešo.

JASNA

Je zbežal. In kam je šel?

ŽAN

Stan.

JASNA

Stran je zbežal ja.

ŽAN

Kako?

JASNA

Tako, stekel je.

ŽAN

Vuata. (Vrata.)

JASNA

skozi vrata ja.



ŽAN

Ka pa so pta vuata? (Kaj pa so odprta vrata?)

JASNA

Ja prašički so mu odprli vrata in on je stekel ven v gozd. Kaj se je pa potem zgodilo?

ŽAN

Vouk je vedo da niso mogl pihnt.

JASNA

Ja volk je vedel, da ne more odpihnit in zato ni več prišel nazaj.

ŽAN

Usak ma svojo hišičo, so se klegəl.

JASNA

Ja zato ker niso mogli skupaj živet, je bilo težko, so si naredili vsak svojo hišico. Tako konec, ane?

ŽAN

Ja. Konec.

Datum: 10. marec 2011

Slikanica Aleksej Nikolajevič Tolstoj: Repa velikanka

JASNA

A ti poznaš to zgodbico o repi velikanki?

ŽAN

Ne.

JASNA

No, ti jo bom pa jaz zdaj prebrala.

Pred davnimi časi  sta v stari  hiši  z velikim vrtom živela dedek in babica.  Dedek in babica sta 

skrbela za šest rumenih piščančkov, pet gosk, štiri putke, štiri črne muce, dva prašička in kravo 



rjavko.

ŽAN

Ooo.

JASNA

Koliko živali ane?

Nekega marčnega jutra,  vidiš tako kot zdaj je bil marec,  je babica rekla: »Čas bo, da posejeva 

zelenjavo na vrtu.« In sta šla na vrt.  Posejala sta  grah,  korenje,  krompir in  fižol.  Nazadnje sta 

posejala še repo. Ponoči je začel na vrt vegaste hiše padati dež in dedek in babica sta se smehljala v 

spanju, saj so v dežju nabreknila semena in iz njih je pognala zelenjava.

Vidiš? Tukaj, poglej. Kakšna zelenjava ane?

Tako je minila pomlad in zelenjava je dozorela v poletnem soncu. Dedek in babica sta pospravila 

vso zelenjavo z vrta – krompir, korenje, grah, fižol in repo. Ostala je samo še ena repa na koncu 

vrta, ki je bila zelo velika. Še več, bila je velikanka. In nekega septembrskega jutra se je dedek 

odločil, da bo treba izpuliti repo. In je šel na vrt. In kaj je naredil? Je prijel repo in vlekel in pulil, 

ampak repa se sploh ni premaknila.

ŽAN

Ka to je?

JASNA

To so njegovi čevlji. 

ŽAN

Ooo.

JASNA

Kakšni smešni čevlji ane?

In ker ni mogel sam izpuliti repe je stekel po babico, da mu pride pomagat. 

ŽAN

Ni ogu. (Ni mogel.)

JASNA



Babica je prijela dedka in oba sta vlekla in pulila, ampak repe nista premaknila. Zato je šla babica 

iskat kravo. In potem so dedek, babica in krava vlekli in pulili pa niso mogli premaknit repe.

ŽAN

Ka to je?

JASNA

To ima pa krava vime. Tukaj mleko priteče, mleko molzemo.

In si je dedek obrisal čelo in šel iskat dva prašička.

A se moraš useknit?

ŽAN

Ne. To ma k tko. Da po kosiu pihnəm.

JASNA

Aha, da lahko po kosilu pihneš? V redu, kar daj v žep.

No kdo je bil potem? Potem so dedek, babica, krava in dva prašička vlekli in pulili, ampak repa se 

še vedno ni premaknila. Pa je šla babica iskat tri črne muce. In so dedek, babica, krava, dva prašička 

in tri črne muce vlekli in vlekli, ampak repa se še vedno ni premaknila. Pa je šla ena od muc iskat 

štiri putke, kokoške je šla iskat. In potem so vlekli dedek, babica, kravica, dva prašička, tri črne 

muce in štiri putke, so vlekli in vlekli, ampak repa se še vedno ni premaknila.

Tukaj ne smeš držat veš.

ŽAN

Skaj?

JASNA

Ker je to mikrofon.

ŽAN

Skaj ne smea? (Zakaj ne smeva?)

JASNA

Ja ker se potem nič ne sliši.

No pa je ena od putk šla iskat … koga? Pet belih gosk. In kdo je potem vlekel? … 



Dedek, babica, kravica, dva prašička, tri črne muce, štiri kokoške in pet belih gosk.

Istočasno ŽAN Tetek, baica, kavica, ašička, muce, kokoške.

JASNA

So vlekli in vlekli, ampak repa je ostala na istem mestu, se ni premaknila. Pa je šla ena od gosk  

iskat šest rumenih piščančkov.

ŽAN

A pa bo?

JASNA

A ne vem če bo.

Kdo je vlekel? Dedek, babica, kravica, dva prašička, tri črne muce … 

ŽAN

Skaj tae muč noče eat? (Zakaj tale muc noče delat?)

JASNA

Ker se je utrudil. Truden je, ker že tako dolgo vleče repo.

ŽAN

Ka pa on?

JASNA

Ja on se je že utrudil.

ŽAN

Ka pa ta?

JASNA

Aja, kravica je tudi že utrujena.

No kdo je še vlekel? Nisva še vseh povedala. Tri muce, štiri kokoške, pet belih gosk in šest rumenih 

piščančkov so vlekli in vlekli, ampak repa se še vedno ni … 

ŽAN



Pemaknila.

JASNA

Premaknila. In so bili vsi tako utrujeni, da so se kar polegli po travi in niso vedeli kaj naj naredijo.

ŽAN

Ka pa tedi? (Kaj pa dedi?)

JASNA

Tudi ni vedel.

ŽAN

Skaj a ti čis konc (Zakaj je dedi čist konc?)

JASNA

Ker že tako dolgo vleče.

Tedaj pa se je babici nekaj posvetilo. Nekaj se je spomnila, ostali so ležali na tleh, ona pa se je nekaj 

spomnila. Šla je v hišo in položila pred mišjo luknjo košček sira. Ko je miška pomolila glavo ven iz  

luknje, jo je babica ujela in odnesla na vrt. In potem so vlekli dedek, babica, krava …

ŽAN tukaj sva, se čisto malo imava do konca zgodbe. Bova potem to pogledala.

… Dva prašička, tri muce, štiri kokoške, pet gosk, šest piščančkov in … 

ŽAN

Məška.

JASNA

Miška. Super. So vlekli in vlekli in kaj se je zgodilo? (plosk) Pok.

ŽAN

Pok.

JASNA

Repa velikanka je zletela iz zemlje.

ŽAN



Je stlah muco je bla?

JASNA

A če jo je strah? Zakaj?

ŽAN

Ne kavico sn islu. (Ne kravico sem mislil.)

JASNA

A kravo? A zato ker bo padla?

ŽAN

Ja.

JASNA

Je verjetno jo je malo strah.

In kaj se je zgodilo? Repa je prevrnila vse in so padli. Kdo je padel?

ŽAN

Vsi.

JASNA

Ja.  Dedek je  padel  na babico,  babica na kravo,  krava na prašička,  prašička na muce,  muce na 

kokoške, kokoške na goske, goske na piščančke, piščančki na miško. Vsi so padli. In so ležali na 

tleh. Babica in dedek sta zvečer za vse skuhala repo.

ŽAN

Peče lit? (Peče rit? kaže na miško)

JASNA

Ne, saj ne sedi v skledi, ampak na robu in je repo.

ŽAN

Ne, ne, sel. (Ne, ne, sir.)



JASNA

Sir? Ampak tukaj piše, da je miška jedla repo. In največ repe je pojedla miška.

No zdaj sem ti jaz prebrala zgodbico, zdaj jo pa meni še enkrat povej. Saj znaš ane?

ŽAN

Ja.

JASNA

No super. Da slišim.

ŽAN

To ni nč.

JASNA

Tukaj piše Repa velikanka. … Tukaj se pa začne.

ŽAN

Pabi pa tedi sta ivela u stai hiši. (Babi in dedi sta živela v stari hiši.)

JASNA

Ja. 

ŽAN

Sat meja vəjt. (Sta imela vrt.)

JASNA

Ja.

ŽAN

Pa še kjavo, pujska kva, ti mucke, štej kokoške,  əm, šteji … gosk pet, šes šančkov. (Pa še kravo, 

pujska dva, tri mucke, štiri kokoške, əm, štiri … gosk pet, šest piščančkov.)

JASNA

Tako ja.



ŽAN

I sta jekja … stej a momo mo osatit. (In sta rekla, zdaj pa moramo posaditi.)

JASNA

Posaditi ja.

ŽAN

Mojta osatit gah, kolene, kopel, šou, lepo. (Morta posadit grah, korenje, krompir, fižol, repo.)

JASNA

Tako je. Bravo.

ŽAN

Tuki pa e padu dəš. (Tukaj pa je padal dež.)

JASNA

Ja, in kaj se je zgodilo?

ŽAN

Sta slastla. (Sta zrastla.)

JASNA

Ja, rastline so zrastle.

ŽAN

Pa, am, pa … pabi pa tedi sta se smejaja ponoč. (pa, am pa … babi in dedi sta se smejala ponoči.)

JASNA

Res je.

ŽAN

Tuki je pa kompel, kolene, šou sta vn sela. Sm še ta, əm … (Tukaj je pa krompir, korenje, fižol sta 

ven vzela. Samo še ta, əm …)

JASNA



Repa.

ŽAN

Lepa je ostaja. (Repa je ostala.)

JASNA

Repa je pa ostala.

ŽAN

Sto k je tok dəš ada. (Zato ker je tako dež padal.)

JASNA

Kaj je bilo ker je tako dež padal?

ŽAN

Elika je bja.

JASNA

Velika ja. In potem?

ŽAN

Po pa e kliču pabi na moč. (Potem pa je klical babi na pomoč.)

JASNA

Kaj je bilo?

ŽAN

Ne, se je stegnu. Šou vən lepo dat. (Se je raztegnil. Šel ven repo dat.)

JASNA

Ja, se je odločil, da bo še to repo?

ŽAN

Vən spuju.



JASNA

Ja.

ŽAN

Pa je šou vən, pa vən, vən, vən, ni šlo.

JASNA

Je vlekel in ni šlo.

ŽAN

Šou iskt pabico. Po pa tut ni šlo.

JASNA

Tudi ni šlo.

ŽAN

Po pa kavo kicu.

JASNA

Potem je šel pa dedek po kravico.

ŽAN

Pabi.

JASNA

Aja, babi je šla. Imaš prav.

ŽAN

Pa tut ni šlo.

JASNA

Aha, tudi ni šlo, ko so vlekli vsi trije. In?

ŽAN

A pa sta kva ujska vekla, tut ni šlo. (A pa sta dva pujska vlekla, tudi ni šlo.)



JASNA

Sta dva pujska prišla in so vlekli pa tudi ni šlo.

ŽAN

Pa sta ti muce vekla, tut ni šlo. (Pa sta tri muce vlekla, tudi ni šlo.)

JASNA

In potem?

ŽAN

Šo, je pabi klicaja kokoške pa mačke pa uši šo vjekji … (Šel, je babi poklicala kokoške pa mačke pa 

vsi so vlekli … )

JASNA

Pa, kaj je bilo?

ŽAN

Nč.

JASNA

Tudi ni šlo.

ŽAN

Pa je kjicaja goske pa šo … (Pa je poklicala goske pa so …)

JASNA

Kaj so delali?

ŽAN

Vn spujəj lepo … (Ven izpulili repo …)

JASNA

A je šlo?



ŽAN

əm … ja.

JASNA

A res? Ja, ampka repa je še vedno v zemlji, poglej jo.

ŽAN

Aja še iščančke.

JASNA

Ja. In kaj je bilo potem?

ŽAN

Vən spul ni šlo. (Ven izpuliti ni šlo.)

JASNA

Ni šlo. 

ŽAN

Vsi so pali, so bli utujeni. (vsi so padli, so bili utrujeni.)

JASNA

Ja. In potem?

ŽAN

Mm, pabi se neki spomnla. (Babi se je nekaj spomnila.)

JASNA

Ja.

ŽAN

Miško šja iskat.

JASNA

Je šla iskat miško.



ŽAN

Je šla vən s lukne. (Je šla ven iz luknje.)

JASNA

Ja, miška je prišla ven iz luknje. In potem?

ŽAN

Pabi pa tedi, pabi pa klava, kva pujska, čl muci, kokoške tli, gosk pet, šes ščančkov pa še miška.

JASNA

So vlekli. In?

ŽAN

Tuki pa (plosk).

JASNA

Pok.

ŽAN

Pok. Lepa šla vən. So kla padəl. (Pok. Repa šla ven. So tla padli.)

JASNA

So na tla padli. In na koncu?

ŽAN

Je miška, mmm, so kupi, je lepo pojedla. Konec

JASNA

so  vsi  skupaj  repo  pojedli.  V redu.  No  pa  je  konec  zgodbice.  Bravo  ŽAN,  dobro  si  povedal 

zgodbico.

Datum: 1. junij 2011

Pogovor o divjem prašiču. 



Zgodba: slovenska pravljica iz Saržente pri Čedadu Fižolček, ogelček in slamica

Pogovor se je začel že na igrišču – nekdo je skopal pod mizo na igrišču luknjo in vzgojiteljica je 

otrokom dala idejo, da je to storil divji prašič. Navdušeno so ga iskali cel prejšnji dan, tudi zvečer  

so nekateri  s  starši  prišli  pogledat  ali  je  prašič  spet  prišel.  Pogovor o dogodku sva  z  ŽANom 

nadaljevala tudi v knjižnici.

JASNA

Branka ga je odpeljala? Kam?

ŽAN

Na Balje.

JASNA

Na Barje. A res? Potem ne bo več nazaj prišel?

ŽAN

Ləhko pa nou pləšič bo nəzaj pəlšou.

JASNA

Kər nov? Joj.

ŽAN

Ləhko nou. 

JASNA

En drugi? Mogoče. Boste videli.

ŽAN

Ja. Upamo, da ne dons ne plide.

JASNA

Ja upam, da res ne danes. Bo potem še večjo luknjo skopal.

ŽAN



Pa še sko bi se pjevəjnaja misa se skoj bi bla əm … 

JASNA

Prevrnila.

ŽAN

Pjevələnla. Ja. K čis zlavən mise skopou.

JASNA

Čisto zraven mize je skopal?

ŽAN

Ja, pa pa skol bi podlu miso.

JASNA

Skoraj bi podrl mizo?

ŽAN

Ja.

JASNA

Joj, ja to je pa res grdo.

ŽAN

Sam, sam upamo da ne nou plide, pa po pa bomo sli punoc mi.

JASNA

Kam ste šli ponoči?

ŽAN

Ja, v vjtəc.

JASNA

V vrtec ste prišli ponoči, zaradi tegale əm?



ŽAN

Diuji pləšič.

JASNA

Divjega prašiča.

ŽAN

Ja.

JASNA

Kaj ste čuvali če bo prišel?

ŽAN

Mm, smo, BŽANka je, nobenga ni blo, po pa čis potih je pəlšla, po pa diu pləšič kəl na skale.

JASNA

Na skali je bil ali za skalami?

ŽAN

Skale je vən spulu.

JASNA

A kar skale je ven izpulil? Tale prašič je pa kar … 

ŽAN

Močn je. Taki, ti, tok kamne teške še mi nəmormo dvignət.

JASNA

Ja.

ŽAN

Tok teške, on pa ləhko.

JASNA

Ja.



ŽAN

Kəko to?

JASNA

Zato ker je velik in močan divji prašič, zelo velik in zelo močan.

No zdaj sva pa pri tej zgodbici. A se jo spomniš?

ŽAN

Jaaa.

JASNA

Ja, se jo spomniš. No ti jo bom pa jaz zdaj še prebrala, zadnjič sva jo samo pogledala ane?

ŽAN

Ja, plebel.

JASNA

Nekoč je bila v neki hiši zelo nerodna žena. Vsak dan je hodila po vasi od hiše do hiše in klepetala, 

ko pa je zaslišala zvoniti poldan, je pohitela domov skuhat kosilo. Da bi hitreje skuhala je zakurila 

ogenj kar s slamo, da za kosilo ne bi jedli surovega fižola. Nekega dne je padla z ognjišča slamica, 

nanjo je padel ogelček, iz lonca, v katerem je vrela voda, je priletel fižolček. Na sredi hiše so se 

srečali. In so se pogovorili, da bi bilo bolje zanje, če bi zbežali od doma prej, kot jih bo žena vrgla  

nazaj na ogenj. Urnih nog so zbežali skozi vrata na dvorišče in se pobrali v hrib. Ko so prišli do 

potoka so videli,  da je ves narasel zaradi dežja. »Zdaj smo pa tam,« je rekel fižolček, »kaj naj  

storimo, da bomo prišli čez potok?« Slamica je pomislila in rekla: »Jaz se bom vrgla čez potok, 

vidva pa drug za drugim ...«

ŽAN

Nəbo uledo.

JASNA

Ne bo v redu, ne

» … pojdita po meni na drugo stran. Potem pa me potegnita za sabo.« Fižolček se je hitro prekotalil  

prvi, nakar je šel še ogelček čez. Slamico pa je speklo in je zacvilila: »hitro, hitro, ker me peče! Ne 



morem več trpeti.« Ogelček je bil prav na sredini, ko se je slamica prežgala na pol in padla za 

ogelčkom v vodo. Takrat se je začel fižolček tako smejati, tako smejati, da mu je trebuh počil. Čez 

čas je prišel mimo krojač, ki je moral it v mesto pomerit obleko, ko je zaslišal klicanje na pomoč.  

Približal se je in zagledal fižolčka, ki je neusmiljeno jokal in si tiščal trebuh skupaj. K sreči je imel 

krojač s seboj iglo in nitko, a nit je bila bela, fižolček pa rdeč, ker pa je bila sila velika in ni kazalo  

čakati, je krojač zašil fižolčku trebušček z belo nitko. Od takrat ima vsak fižolčke na sebi bel šiv.

ŽAN

A a.

JASNA

Ne?

ŽAN

Nima tko fižou. Nima on nok po či. (Nima tako fižol. Nima on nog pa oči.)

JASNA

Ne, glej tale bel šiv ima zaradi tega.

ŽAN

Zəkaj pa tko vən gleda?

JASNA

To je pa samo tako pobarvano, se je barva ponesreči razlila malo čez.

ŽAN

Ka pa to?

JASNA

To so pa njegove hlače.

Zdaj mi pa še ti povej, kaj se dogaja v zgodbici.

ŽAN

Mi smo šli not?



JASNA

Ne, niste šli še noter, še pet minut pa bova šla ven prav? Povej mi kaj se dogaja v zgodbi? 

ŽAN

Slamca je.

JASNA

Ja, pa kdo še?

ŽAN

Pa fižou pa ognčək.

JASNA

Ja, super. In kaj se je zgodilo?

ŽAN

Tuki sa əm … Tete.

JASNA

Ja.

ŽAN

Neslamne so ble.

JASNA

Ja, pa klepetale so.

ŽAN

əm … ena kosijo kuha.

JASNA

Ja, kosilo je kuhala.

ŽAN

Ja zakujəla s əm … s … s slamo.



JASNA

Ja.

ŽAN

Pa je kuhala fižou.

JASNA

Ja.

ŽAN

Tale pə ta pə ta so vən pəjšle, so zbešale, ogənčk. Ona pa jih je jovija.

JASNA

Kdo je padel ven?

ŽAN

Ogənčk.

JASNA

Ja, kdo še?

ŽAN

Fižou pa slamca.

JASNA

Tako je.

ŽAN

Da, da, da so oni neslamni.

JASNA

Kdo je nesramen?

ŽAN



Una teta.

JASNA

Ja, teta. Kaj pa potem?

ŽAN

Sbeša, so šli vən iz hiše.

JASNA

Ja so zbežali ven iz hiše.

ŽAN

Ka pa ona so nəjdije? (Kaj pa ona so naredile?)

JASNA

Kdo? A teta?

ŽAN

Ja.

JASNA

Nič ni naredila, ker najprej sploh ni opazila, da so oni trije zbežali.

ŽAN

Sdə pa ni več okna. (Zdaj pa ni več ognja.)

JASNA

Je ogenj veš, ker je samo en ogelček ven padel, tukaj je pa velik ogenj. Pa en fižolček, pa ena 

slamica sta ven padla. Ostali so pa ostali noter. 

ŽAN

Zəkaj ona ni upasla? (Zakaj ona ni opazila?)

JASNA

Ja zato ker en fižolček je tako majčken (pokažem s palcem in kazalcem), pa ena slamica je tudi 



čisto majhna, zato ona ni opazila. Pa tudi en ogelček je čisto majhen. Ona je imela doma veliko 

slame, cel koš slame je imela in samo ena slamica je zbežala.

ŽAN

Kəko so pa oni nəjdij? 

JASNA

Kaj kako?

ŽAN

Kəko se je slamca nəjdija?

JASNA

Kako je slamica to naredila? Vidiš tako je padla na tla, tukaj je padla na tla, tukaj nekje vidiš in so 

se oni trije tukaj srečali in so se zmenili, da bodo zbežali od doma in so stekli ven skozi vrata.

ŽAN

Kok ma ona douge.

JASNA

Ja dolge noge ima. No kaj se je pa potem zgodilo?

ŽAN

Da, da, da niso mogəj čes.

JASNA

Mhm.

ŽAN

Čes putočk. Zəkaj pa niso šli, zəkaj nočjo it kəl po vodi?

JASNA

Ker bi se utopili, visoka voda je pa ne znajo plavati.

ŽAN



Pə še ugasit ogən bi biu.

JASNA

Ja ogenj bi ugasnil, če bi šel po vodi. 

ŽAN

Po pa, po pa so se, slamca je šla čes, po pa je zgojeja, po pa se je smejo.

JASNA

Mhm, slamica se je tako vrgla čez. Kdo se je smejal?

ŽAN

Fəžou. K je padja u odo.

JASNA

Aha, fižol se je smejal slamici in ogelčku.

ŽAN

Zəto k je pjeveč vjoč je.

JASNA

Ja, ogenj jo je spekel in je zgorela.

ŽAN

Fəžou pləveč se smeju pa je tlebuh poču mu.

JASNA

Pa mu je trebuh počil ja.

ŽAN

Klolač pəlšou.

JASNA

Mhm, in?



ŽAN

Šəšiu je tlebuh mu.

JASNA

Tako, zašil mu je trebuh. In? … S kakšno barvo mu je zašil trebuh?

ŽAN

Lomeno.

JASNA

Z belo.

ŽAN

Zəkaj? Zəkaj pa z belo?

JASNA

Poglej. Ker ni imel druge s sabo. Imel je samo belo nitko s sabo.

ŽAN

Konec.

JASNA

Konec zgodbice.

Datum: 22. junij 2011

Slikanica Hans Christian Andersen: Kraljična na zrnu graha

JASNA

Jaz ti bom prebrala tole zgodbico. Naslov je Kraljična na zrnu graha. Ti me pa dobro poslušaj, da jo 

boš tudi ti lahko potem meni povedal.

Nekoč je živel kraljevič. Zelo si je želel kraljično. Ta pa bi morala biti prava kraljična. Tako je 

prepotoval ves svet, da bi jo našel. Ampak vsepovsod je bilo nekaj narobe. Kraljičen je bilo sicer 

dovolj. Če pa so bile prave kraljične ni mogel nikoli dokončno odkriti. Vedno je bilo nekaj, kar ni  

bilo  čisto  pravo.  Tako se  je  vrnil  domov in  se  nadvse  žalostil,  kajti  silno  si  je  želel  resnično 



kraljično. Nekega večera je bilo strašno vreme, bliskalo se je in grmelo, dež je lil v potokih. Bilo je 

na moč grozno.

ŽAN

Ka to pomen bjisaklo?

JASNA

Bliskalo? To pomeni,  da se  vidijo  strele  na nebu.  Vidiš tukaj  so narisane.  Kadar  vidimo strele 

rečemo da se bliska.

Pa  je  potrkalo  na  grajska  vrata.  (Potrkam po mizi.)  In  stari  kralj  je  šel  odpret.  Zunaj  je  stala 

kraljična. Ampak, ljubi bog, kakšna je bila videti po vsem tem dežju! Voda ji je tekla z las in oblačil, 

tekla ji je v čevlje in pri peti ven. Rekla pa je, da je resnična kraljična.

ŽAN

Ti si to stəjgala?

JASNA

Ne, je bilo že prej.

»To bomo pa še videli,«  si  je  mislila  stara  kraljica,  vendar  ni  nič  rekla.  Stopila  je  v  spalnico, 

odstranila vso posteljnino in položila zrno graha na dno postelje. Potem pa je vzela dvajset žimnic, 

jih položila na zrno graha in še dvajset pernic in jih položila na žimnice. Na teh naj bi kraljična 

ležala ponoči. Zjutraj so jo vprašali kako je spala. »Oh, grozno slabo,« je dejala kraljična, »skoraj 

vso noč nisem zatisnila očesa! Bog ve kaj je bilo v postelji. Ležala sem na tako trdi stvari, da je vse 

moje telo pokrito z modricami. Na moč grozno!« 

ŽAN

Ka je to?

JASNA

Kaj so modrice? To se zgodi, če se kam udariš, nastane na koži taka lisa, črno – modre barve, to je 

modrica.

ŽAN

Zəkaj ni mogla spat?



JASNA

Ja je povedala, da je ležala na eni trdi stvari.

ŽAN

Pa ni mogla spat.

JASNA

Ja.

ŽAN

Fišou daja.

JASNA

Ja.

Tako so videli,  da je prava kraljična, saj je skozi dvajset žimnic in dvajset pernic začutila zrno 

graha. Tako občutljiv ni mogel biti nihče drug, kot prava kraljična. Kraljevič jo je vzel za ženo, kajti 

zdaj je vedel, da ima pravo kraljično. Zrno graha pa so prenesli v muzej, kjer si ga še vedno lahko 

ogledate, če ga ni že kdo vzel. Konec.

No, zdaj pa da slišim še tvojo pravljico. Povej mi o čem je govorila ta zgodbica. Greva kar od 

začetka.

ŽAN

O klaljeviču. əm, on je hotu klalično.

JASNA

Ja, hotel je imet kraljično.

ŽAN

Je šou po svetu. Pa ni najdu klalične. So ble čudne vse.

JASNA

Ja, res je.

ŽAN

Po pa je biu ušaljən k ni meu klalične.



JASNA

Tako je, ker ni imel kraljične. Bravo.

ŽAN

Tuki je pa bjiskalo pa deš je padu. In, əm, je potəjkal. (Potrka po mizi.) 

JASNA

Ja, nekdo je potrkal. In potem?

ŽAN

Je bla klalična od dəšja vsa mokja.

JASNA

Mhm.

ŽAN

Potem pa je klalica daja fišou. Potem pa, əm, … jogi je daja pa pouštəl. Pa je pol klalična lekla, da  

ni mogja spat.

JASNA

Mhm.

ŽAN

Ni mogja spat k je meja spodi fišou, je bil təlt.

JASNA

Mhm. V redu.

ŽAN

Po pa, əm, je bla taplava. In sta se poločila. Ma belo obleko?

JASNA

Je, belo poročno obleko ima.



ŽAN

Po pa konc.

JASNA

Ja, konec pravljice. Bravo!



Priloga B: otrokova pripoved ob slikanici, brez predhodnega branja zgodbe

Datum: 18. maj 2011

Pogovor o dogajanju čez vikend 

Slikanica: slovenska pravljica iz Saržente pri Čedadu Fižolček, ogelček in slamica

JASNA

Aha, v prikolico streseš seno.

ŽAN

Po pa hočš nekam stlest, sam sam stesəs.

JASNA

Aha, samo obrneš in streseš? Ali imaš poseben mehanizem, ki jo dvigne gor? Tako? (pokažem z 

roko)

ŽAN

Tak mmm … ja

JASNA

Ja to je pa zelo lep traktor.

ŽAN

Pa še mam tko tko tko pa čink pa nesm. (kaže s celim telesom, kako deluje traktor in prikolica) Pa 

ism otu večej it not.

JASNA

Nisi hotel zvečer it noter? Je bilo tako zabavno?

ŽAN

Ja. Sto kəj bi liste pobejou. Poj ni ogu it. Poj biu užajn.

JASNA



Kdo je bil užaljen?

ŽAN

Js

JASNA

A ker ni mogel it s tabo?

ŽAN

Kaj?

JASNA

Si rekel, da ni mogel it s tabo, a zato si bil užaljen?

ŽAN

Ne, kəj bi iste pobejou

JASNA

Aja, ker bi liste pobral.

ŽAN

S tjahtojm. (S traktorjem.)

JASNA

Boš pa kdaj drugič liste pobral s traktorjem. Saj bo še veliko listov. Trava bo spet zrastla.

ŽAN

Ne. to dol padəl dreves.

JASNA

Aja, iz dreves. Pa saj listi iz dreves bodo spet padli dol, jih boš še drugič pobral.

ŽAN

Dons bom use.



JASNA

Vse boš danes pobral?

ŽAN

Ja. sto kj po bo tut noc nbom, nbom, bom kəl se iglou.

JASNA

Se boš kar igral tudi ko bo noč? Ampak ponoči je pa treba it spat. Kako boš pa jutri prišel v vrtec?

ŽAN

Bom pa šou sam u vəjtc.

JASNA

Boš sam prišel?

ŽAN

bom pa tem, mmm, bom pa tediju leku mene čuvou nbom mogu it u vəjtc. On je ceu dan doma.

JASNA

Zakaj je cel dan doma?

ŽAN

Sto kəl, sto kəl nima spoh šlužbe.

JASNA

Verjetno je v pokoju, ne hodi več v službo. Kaj pa dela tvoj dedi cel dan?

ŽAN

Po mi mama paladiznik kupit, sm biu tok plidn, sm, smo kupl za mene paladiznik.

JASNA

Paradižnik? In si ga posadil?

ŽAN

Ja. Mo mau počakat.



JASNA

Ja, seveda.

ŽAN

K səm učeli ga kupo. Pa, pa səm biu vəsel. Pa še pabi daja en seme men.

JASNA

Seme je dala zate?

ŽAN

Zəto k sm biu tok plidn.

JASNA

Boš potem posadil seme? In bo nekaj zrastlo.

ŽAN

Ja. Po pa, bəm meu, po po, po pa bəm meu goj. Po pa bom ceu dan paladiznik, ceu dan paladiznik 

utəgo.

JASNA

Ja super, boš imel svoj paradižnik. Poglej, jaz sem pa zate prinesla eno knjigico. Malo si jo oglej pa 

mi povej kaj je na slikah. Kaj se dogaja na slikah. Tokrat ne bom jaz zgodbice prebrala. Jo boš ti  

meni povedal. Kaj je na tej sliki?

ŽAN

Ka pa to knigo?

JASNA

Tudi tisto bova potem pogledala. Kaj je na tej sliki?

ŽAN

əm, mačka.

JASNA



Ja, pa kdo še?

ŽAN

To niso nč blət, to so blət te. 

JASNA

Ja ti bom potem prebrala. Zdaj mene zanima kaj je na sliki, če znaš povedat. Kdo so to?

ŽAN

əm … 

JASNA

To se ene tete ane?

ŽAN

Ja, ene tete.

JASNA

Kaj pa delajo te tete? A se vidi?

ŽAN

Ja.

JASNA

Kaj delajo?

ŽAN

Sss stej əmm kaj je, kaj je, kaj oni

JASNA

A delajo?

ŽAN

Oni majo mal tle.



JASNA

One se trenutno pogovarjajo. Ampak ne veva o čem.

ŽAN

Ne, ne ona ššš čaounika.

JASNA

A če so čarovnice? Ne, ne niso čarovnice.

ŽAN

Bi lada ogən.

JASNA

Ja, ogenj hoče zakurit.

ŽAN

Bo kuhala.

JASNA

Ja kuha nekaj. Nekaj je v loncu.

ŽAN

S tem zakujəla. (pokaže na slamo)

JASNA

Ja, to je slama. Vidiš, ima polno naročje slame. S tem bi rada ona ogenj zakurila. Kaj se je pa naprej  

zgodilo?

ŽAN

Požaj je biu? (Požar je bil?)

JASNA

Ne, nekaj drugega. Kdo je to? Ali pa tale? (kažem na sliko)

ŽAN



Fantk.

JASNA

Fižol je to, fižolček. Kdo je pa ta?

ŽAN

Js tut, səm, pabi daja men seme fišou.

JASNA

Fižol ti je dala? No super, ti bo fižol zrastel. Kdo pa je tole?

ŽAN

Mmm … 

JASNA

To je pa slama.

ŽAN

Kaj to?

JASNA

Ja tale, vidiš jo. Kdo pa je ta?

ŽAN

Ogən.

JASNA

Ogenjček ja.

ŽAN

Oni tečejo.

JASNA

Ja, kam misliš, da bodo šli?



ŽAN

Nə vem. Snek? (kaže na sliko)

JASNA

To je potok.

ŽAN

Pəjšli gob, potoku.

JASNA

K potoku so prišli ja.

ŽAN

Skočət hočjo.

JASNA

Ja, tako je, radi bi šli čez.

ŽAN

Zəkaj pa?

JASNA

Ja zato ker bi radi prišli na drugo stran potoka.

ŽAN

Mmm, tale (kaže na lamico) je skočla, on se pa pəljel.

JASNA

Ja, on se je pa nje prijel, da bi prišel tako čez. In kaj se je potem zgodilo?

ŽAN

Nə vem. Ti povej.

JASNA

Ogenjček je bil preveč vroč in je slamica zagorela in padla v vodo, ogenjček pa z njo. Kdo je pa  



ostal?

ŽAN

əm … kompel. (əm … krompir.)

JASNA

Fižolček ja.

ŽAN

Fišoučk.

JASNA

On je pa ostal ja.

ŽAN

Zəkaj pa? Kako je šou čes?

JASNA

On je tudi šel čez slamico, ker ni vroč je lepo prišel čez in tukaj počakal. Ko je šel pa ogenjček čez, 

je bil pa preveč vroč pa je slamica zgorela.

ŽAN

Ztə pa nbo več.

JASNA

Ja zdaj jo pa ni več. Kaj se je pa potem zgodilo?

ŽAN

Fišoučk smeje.

JASNA

Ja.

ŽAN

Tuki pa joka.



JASNA

Ja.

ŽAN

əm … stic zašiu je.

JASNA

Ja, krojač ga je zašil.

ŽAN

Je biu veseu.

JASNA

Ja tako je.

ŽAN

Zətej pa še enkat, lepa bla.



Priloga C: Transkripcija nadaljevanja zgodbe po prebranem začetku zgodbe

Datum: 14. junija 2011

Slikanica Velthuijs Max: Torta za medvedka

JASNA 

Jaz imam pa zdajle eno tako nalogo zate. Jaz ti bom povedala začetek zgodbe, ti jo boš pa potem 

dokončal po svoje. V redu?

ŽAN 

Sam?

JASNA 

Ja, sam si boš izmislil konec zgodbice. V redu?

ŽAN 

Ja.

JASNA 

No takole gre. 

Nekega dne je bil medvedkov rojstni dan. Pujsek si je rekel: »Danes je medvedkov rojstni dan. 

Spekel mu bom torto.«

No kako bi ti nadaljeval to zgodbo?

ŽAN

əəmm...  (lista po knjigi)

JASNA

Bova potem skupaj pogledala knjigo in prebrala zgodbico. V redu? … 

No kaj se je zgodilo v zgodbici?

ŽAN

Pujsk je meu lojstni dan.



JASNA

Ja, in kaj se je zgodilo?

ŽAN

Speko mu bo tolto.

JASNA

Ja. Kaj pa naprej? Ti si zdaj sam izmisli zgodbo. Radiator pa kar pri miru pusti, saj je poletje. V 

redu?

ŽAN

Ja. Poletje.

JASNA

Kaj se je potem zgodilo?

ŽAN

əm ta əm tolta je bla za lojstni dan. Je meu plašičək.

JASNA

Mhm. Kaj misliš, da se je zgodilo kasneje?

ŽAN

Mm, plašičək je pihno svečke.

JASNA

Mhm, v redu. Kaj še? Vse mi povej.

ŽAN

To vse? (Kaže na knjigo)

JASNA

Sam si izmisli. To je čisto druga zgodba.



ŽAN

Kol? (Katerokoli?)

JASNA

Ja, katerokoli. Jaz sem ti samo povedala, da je imel medved rojstni dan in se je pujs odločil, da mu 

bo spekel torto. Naprej pa ti povej.

ŽAN

Je pihno svečke in je pojedo tolto. Plašičək.

JASNA

Dobro. Pujsek je pojedel torto. Pa potem? Izmisli si naprej zgodbo.

ŽAN

əm əm plašičku je speko tolto. Za lojstni dan mu je pəlneso čovən.

JASNA

Res? Super.

ŽAN

Potem pa so se iglal. U vodo so ga dal, po pa maš dalinca, pa ga peləš.

JASNA

Čoln na daljinsko vodenje je dobil za darilo. Pa naprej?

ŽAN

Čovən pəlneso po pa so zapel mu.

JASNA

Zapeli so mu?

ŽAN

Hepi bəlzən.

JASNA



Happy birthday so mu zapeli?

ŽAN

Ja.

JASNA

Aha, kaj se je vse zgodilo?

ŽAN

Mu je pəlneso čovən za lojstni dan pa se se iglal. Po pa so zapel, po pa je svečke pihno. K so ble na  

tolti. Jo je speko plašičək. Pa je bil tlaktol gol nalisan.

JASNA

Traktor je bil na torti? To je bila pa lepa torta.

ŽAN

Mhm, z jagodo tolta.

JASNA

Jagodno torto s traktorjem je imel. Super.

ŽAN

Pa plikolica. Ne, konji pa klave pa pujski.

JASNA

Vse to je bilo na torti?

ŽAN

Ja, kmetija je bla.

JASNA

Aha, torta je bila kmetija?

ŽAN

Ja.



JASNA

Še kaj se je zgodilo tisti dan?

ŽAN

Ne. Konec.

JASNA

V redu. Super zgodbica. Všeč mi je bila.
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