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Menimo, da se način komuniciranja  od kulture do kulture razlikuje tako 
po vsebini kakor tudi po obliki. Umetnost pripovedovanja je 
neposredno odvisna od mišljenja in izkušanja, skozi katerega ljudje 
analizirajo svoj obstoj. Ugotavljamo, da so narativni modeli tesno 
povezani z narativnimi modeli mišljenja in izkušanja. Kulturna zavest se 
oblikuje iz bolj ali manj izoblikovanih sistemov miselnih konceptov, 
predstav in občutkov, ki jih ti spodbujajo.



A. L. Siikala (1990, v: Štefan, 1999) splošno razširjeno kulturno znanje, s 
pomočjo katerega ljudje obvladujejo vsakdanje probleme v svojem 
življenju, poimenuje kulturni model. Milko Mtičetov (v: Štefan, 1999: 6) 
pravi, »da je vsaka (ljudska) pripoved sad bolj ali manj zavestnega 
(umetniškega) prizadevanja. Od izročila je dano predvsem ogrodje, 
medtem ko meso, kri in dušo dobijo pripovedi vsakokrat sproti od 
pripovedovalca. Če je ta res mojster svoje obrti, se bo vselej potrudil, 
da bo zgodbi vdihnil nekaj samega sebe. Zgodbe, kakor jih posreduje 
izročilo, dopuščajo vsakomur, da se razživi, uveljavi svoj pripovedovalski 
dar in izrazi svojo osebno stilistično noto«. 



Pomembno pa je tudi vprašanje  načina pripovedovanja, ki mu je 
posameznik izpostavljen. Ko se pripovedovanje udejanja, daje veliko 
več kot le zapisano besedilo. V prosto govorjenih besedilih imajo 
besede svoj zvok, spremljajo jih pripovedovalčeve kretnje, njegova 
mimika, torej pojavljajo se tudi nebesedne sestavine sporazumevanja, 
ki so lastne posamezni kulturi in jih posameznik posvoji hkrati s 
pripovedovalno shemo. Tudi recepcija pripovednega besedila, ki je 
vezana na kraj pripovedovanja, poslušalce in vse, kar se okrog njih 
dogaja, je povezana v neki svojevrsten in neponovljiv kulturni kontekst.



Razvijanje pripovedovalne zmožnosti in s tem posledično tudi razvijanje 
pripovedovalne sheme je torej kulturno močno pogojeno, saj je 
pripovedovanje pragmatična spretnost, ki spodbuja medčloveške stike, 
spodbuja človekovo obrnjenost navzven in posameznika povezuje s 
skupnostjo, torej z določenim kulturnim modelom. Celo izpostavljenost 
različnim tipom pripovedi je lahko povezana s pripadnostjo različnim 
kulturnim okoljem. 



»Branje/poslušanje umetnostnih besedil je še posebej zanimivo za opazovanje 
razlik v medkulturnem razumevanju zato, ker imajo umetnostna besedila že 
sama po sebi mnogopomenski potencial, konkretne bralne/poslušalske
aktualizacije pa niso odvisne samo od besedilnega gradiva, marveč nastajajo s 
sodelovanjem bralca/poslušalca, ki besedilo polni s svojimi kulturno 
pogojenimi shemami oz. pomeni in izkušnjami. Tudi kadar bere/posluša tuje 
umetnostno besedilo v izvirnem (tujem) jeziku, ga bralec/poslušalec v 
medkulturnem položaju s svojim posebnim obzorjem pričakovanj in 
medbesedilno izkušenostjo iz druge kulture opomenja drugače kot rojeni 
govorec, ki je umeščen v izvirno kulturo danega besedila. /.../ Če pa 
bere/posluša prevod, se sooča z že asimiliranim besedilom, se pravi z različico 
besedila, ki je nastala na temelju prevajalčevega razbiranja in razumevanja 
izvirnega besedila v postopku prevajanja in samodejnega prilagajanja ciljni 
kulturi« (Grosman, 2004b: 37).



Kot navajata E. Baumgartner in A. Devescovi (2001: 23−24) so raziskave, 
ki so bile v 80. letih opravljene v ZDA, pokazale, da so belopolti otroci, 
ki so odraščali v srednjem sloju prebivalstva, največkrat pripovedovali 
zgodbe, ki so temeljile na opisu resničnih dogodkov, ali zgodbe, ki so jih 
slišali oz. prebrali iz knjig. Afroameriški otroci, ki so odraščali v nižjem 
sloju prebivalstva, pa so pripovedovali predvsem osebne zgodbe, kar 
raziskovalci povezujejo s pomenom in namenom pripovedovanja v 
izvorni kulturi.



Zakaj da?

• Umetnostna besedila so avtentično gradivo

• Poznavanje književnosti je del splošne razgledanosti

• Branje književnih besedil pomaga otrokom razumeti drugo kulturo

• Branje razvija otrokove interpretativne sposobnosti

• Ob književnih besedilih otroci izražajo svoje misli in občutke.

• Književna besedila spodbujajo razvoj domišljije.

• Književnost je povsod po svetu zelo cenjena oblika ustvarjanja



Zakaj da?

• Zaradi pomenske odprtosti ponujajo književna besedila številne 
možnosti za pogovor.

• Otroci na podlagi poslušanih besedil zgradijo lastno miselno shemo 
in tako izboljšajo lastno tvorbo besedil v ciljnem jeziku.

• Branje razvija otrokovo jezikovno zmožnost ter njegov jezikovni čut.

• Ob dobrih zgodbah otroci uživajo in se zabavajo

• Branje in poslušanje književnih besedil v tujem jeziku je poseben 
izziv in motivacija.



Pomisleki
• Cilj jezikovnega pouka je učenje slovničnih struktur, temu pa 

umetnostna besedila ne ustrezajo, saj so jezikovna sredstva v njih 
rabljena zaznamovano (so strukturno zapletena, edinstvena v rabi besedja, 
pogosto pa tudi kršijo jezikovno normo). 

• Umetnostna besedila niso napisana z namenom, da bi se ob njih učili 
jezika.

• Poznavanje književnosti večini otrok ne koristi pri doseganju poklicnih 
ambicij in je zato odvečno.

• Umetnostna besedila prikazujejo kulturo nekega naroda s posebnega 
vidika, ki je tujejezičnemu govorcu pogosto tuja in besedil zato ne 
razume.



Omenjene pomisleke lahko zavrnemo

• Jezikovni vidik

• Kulturni vidik

• Osebnostnorazvojni vidik



Kako izbrati književno besedilo?

 Pri izbiri besedil moramo upoštevati lastne občutke in želje ter 
interese otrok.

 Kakovost in raznolikost kot temeljna kriterija izbora.

 Besedila, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalno in subjektivno 
sprejemanje besedila.



Kako izbrati besedilo glede na otroka?

• Starost

• Spoznavna zmožnost

• Emocionalna zrelost

• Interes otrok

• Kulturna izkušnja/ zmožnost/zrelost

• Jezikovna izkušnja/ zmožnost/zrelost

• Književna izkušnja/ zmožnost/zrelost



Kako izbrati besedilo glede na besedilne dejavnike?

• Dolžina

• Dostopnost

• Vrste dejavnosti, ki jih omogoča



Kako izbrati književno besedilo za predšolskega otroka?

 Iskali bomo pravljične zgodbe z nepretrganim potekom dogodkov, 
nepretrganim dogajanjem, brez obsežnih opisov, premišljevanj in 
čustvovanj glavnih junakov.

 Zgodbo naj sestavlja čim več otoku znanih elementov (živali, ljudje, 
predmeti), ki nastopajo v novih, neobičajnih zvezah.

 Zgodbe naj imajo po možnosti določeno število ponavljanj, pri 
katerih otrok spočije svojo domišljijo.



Ali je smiselno, da učenci poznajo in berejo samo reprezentativne 
avtorje slovenskega literarnega ustvarjanja, ali lahko uporabimo tudi 
manj znana besedila?

Pomembnejši je pedagoški vidik kot reprezentativnost besedila



Ali naj damo prednost besedilom iz starejših obdobij ali sodobni 
literaturi?

Izbrana umetnostna besedila naj bodo čim bolj raznolika: tematsko, 
žanrsko, stilno, časovno, avtorsko…



Ali bi poenostavitev znanih besedil olajšala razumevanje 
umetnostnih besedil pri začetnikih?

Poenostavljena besedila so primerna za usvajanje bralnih tehnik in 
kot predpriprava za branje originalnih besedil, vendar jih nikakor ne 
morejo nadomestiti.



Ali so mladinski žanri primerni tudi za odrasle?

Mladinska književnost je primerna tudi za odrasle, pomembno je le, 
da učitelj ob teh besedilih poudari problematiko, ki zadeva svet 
odraslih. Pri otroški literaturi je potrebna določena mera previdnosti, 
saj to niso vedno najpreprostejša besedila.



STROKOVNO BRANJE LITERARNEGA BESEDILA

Branje odraslega in lastno razumevanje besedila:

• motivi,

• tema,

• sporočilo,



STROKOVNO BRANJE LITERARNEGA BESEDILA

Predvidevanje hipotetične otroške recepcije (branje skozi oči otroka):

• motivi,

• tema,

• sporočilo, 

• predvidevanje možnosti za aktualizacijo,

• opazovanje prvin besedilnega sveta za razvijanje bralne sposobnosti.



PRVINE BESEDILNEGA SVETA

• Predstavljanje oz. konkretizacija,

• literarna oseba,

• razumevanje zgodbe,

• razumevanje teme,

• zaznavanje in razumevanje strukture oz. oblike,

• perspektiva in fokalizacija.



STROKOVNA PRIPRAVA

 postavitev cilja izbor ciljev (povezani z besedilom, malo, tipični),

 motivacija (nevarnost presplošnost), 

 raznolikost dejavnosti za poglabljanje literanoestetskega doživetja 
(nevarnost presplošnost), 

 izbira metod (različnost metod glede na taksonomijo ciljev).



Komunikacijski model posredovanja književnosti 

• Uvodna motivacija,

• napoved besedila in njegova umestitev,

• interpretativno branje,

• premor po branju, 

• izjava po branju

• izražanje doživetij,

• ponovno branje književnega besedila

• razčlenjevanje (analiza) besedila,

• poglabljanje literarnoestetskega doživetja.



Kako?

IZBIRA IN RAZLAGA BESED

Človek se je v 60 minutah sposoben naučiti 8-12 novih besed, vendar 
jih mora povprečno slišati še najmanj sedemkrat, da se usidrajo v 
njegov dolgotrajni spomin.



OTROK OB TEM

• Pazljivo posluša,

• Se pogovarja o prebranem in izraža svoje mnenje,

• Sledi dogajalni premici,

• Postavlja vprašanja o besedilu,

• Sledi pogovoru o prebranem in prispeva lastno mnenje,

• Razmišlja o nadaljevanju zgodbe

• Razmišlja o drugačnem koncu zgodbe,

• Razvije in stopnjuje (spremeni) svoje videnje različnih junakov…



MOTIVACIJA ZA SPREJEMENJE KNJIŽEVNIH BESEDIL
Besedna motivacija
• besedna,

• čustvena,

• domišljijska,

• doživljajsko-izkušenjska,

• predstavna,

• problemska.

Nebesedna motivacija
• gibalna,

• glasbena,

• likovna.



Z neposrednim pripovedovanjem in branjem (v živo) otrokom 
naklonimo ne le svoj čas, ampak posredno tudi svoje doživljanje in 
ljubezen do literature, kar je odločilnega pomena, da jih navdušimo in 
očaramo za literaturo.

Živega pripovedovanja ne nadomeščamo s poslušanjem posnetkov.



Kako pripovedovati?

 Predvsem je potreben potrpežljiv odrasli, ki otroka uvaja v 
opazovanje in pripovedovanje.

 Pripovedujmo pravljice, ki jih imamo tudi sami radi.

 Ob pripovedovanju pokažimo svoje navdušenje in doživljanje 
pravljice.

 Pripovedujmo ob ilustracijah; ilustracije povedo veliko.

 Podkrepimo pripovedovanje z mimiko, kretnjami in glasom, ki ne 
sme biti monoton.



Kako pripovedovati?

 Pripovedujmo počasi in vmes imejmo kratke premore.

Ob pripovedovanju spremljajmo odzive otrok in pripovedujte 
tako, da vam sledijo, vzpostavite ravnovesje.

Ne spreminjajmo poteka pravljične zgodbe.

 Pripovedujmo čim več, vendar izbirajmo samo tiste pravljice, ki 
imajo dobro besedilo in kakovostne ilustracije (posvetujmo se s 
knjižničarjem/ko, spremljajte novosti).



POGLABLJANJE LITERARNOESTETSKEGA DOŽIVETJA – DIDAKTIČNE 
STRATEGIJE

• Obnavljanje književnega besedila,

• (ustvarjalno) pripovedovanje / “pisanje”,

• likovno, plesno ali glasbeno poustvarjanje,

• poustvarjanje v obliki simbolne igre, dramatizacije, igre vlog,

• Izdelava lastne slikanice (lahko tudi drugačne…)

• Izdelava makete dogajalnega prostora,

• Izdelava stenske freske (dolga skupinska risba)…



DIDAKTIČNE STRATEGIJE

• Pisma, razglednice, vabila…

• Novica, reklama, plakat…

• Osebna izkaznica, naslov…

• Zbiranje besed iz zgodb: smešne besede, sladke besede, grobe 
besede...

• Književna detektivka,

• Izmislimo si zgodbo na podlagi ilustracije (primerno za motivacijo),

• Raztrgana ilustracija (primerno za motivacijo)



Kako?

IZBIRA IN RAZLAGA BESED

• Besede, ki so nujne za razumevanje besedila

• Besede, katerih pomena ni mogoče uganiti iz konteksta

• Besede, ki so uporabne v vsakodnevnih situacijah

• Večpomenskost, frazeologija, težje besedne zveze



DIDAKTIČNE STRATEGIJE 

• Spremenimo enega ali več likov/oseb,

• Dodamo enega ali več likov/oseb,

• Spremenimo začetek, osrednji del ali konec pravljice.



Delo z besediščem –kdaj, kako?

Delo z besediščem lahko poteka pred branjem, med njim ali po njem. 

• Slovarček ob besedilu

• Povezava besed s pomenom

• Izbira ustreznega pomena besede med tremi možnostmi

• Povezava besede s sliko

• Asocijacije

• Samostojno delo s slovarjem



KNJIŽEVNA VZGOJA KOT MOST MED KULTURAMI

Otroška literatura je lahko zelo dober način vključevanja otrok v širše 
družbeno okolje in kulturo, v kateri živijo,

Lahko je sredstvo za spoznavanje različnih kultur, “drugih” in 
“drugačnih”.



VSEBINE

• Pravljice različnih narodov

• Legende različnih narodov

• Zgodbe različnih narodov

• Izštevanke 

• Pregovori

• Uganke

• Uspavanke …



MEDKULTURNOST V KNJIŽEVNIH BESEDILIH

•Predmetnost, ki v neki družbi obstaja, v drugi pa ne 
(značilna drevesa, hiše, sadje, hrana, živali npr. kurent, kozolec, potica, 
jota)

• Frazeologija (imeti mačka, imeti krompir, živeti iz rok v usta)

• Socialna struktura družbe, vloge in odnosi v njej (npr. 
kult matere)



MEDKULTURNOST V KNJIŽEVNIH BESEDILIH

•Navade, rituali, običaji, izročilo (kresovanje, pustovanje, 
poročni obred…)

•Verovanje, vraže (čarobni predmeti, dobra in zla bitja, rojenice, 
poganski bogovi, deseti brat, desetnica…)

•Politično, zgodovinsko in ekonomsko ozadje besedila

• Institucije (družbena struktura, ki postavlja pravila za vedenje)



MEDKULTURNOST V KNJIŽEVNIH BESEDILIH

• Tabuji

•Metaforični, konotativni (zlasti čustveno osebno 
obarvani) pomeni (človek po lastni volji modificira spoznavni 
objekt: npr. kača)

•Humor

• Literarna vrsta (alpska poskočnica, črtica…)



Hvala za vašo pozornost.

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020.


