
Pripovedovanje zgodb otrokom! 
Špela Frlic je pripovedovalka s katero smo letos že sodelovali na dogodku, ki se je odvil na 

GFML Ljutomer v začetku meseca marca.  

Nekaj utrinkov iz našega srečanja na katerem so otroci nadvse uživali: 

     

 

      

 



Špela Frlic je poklicna pripovedovalka, ki meni da si ob branju in poslušanju (ljudskih) 

zgodb, v glavi ustvarjamo mentalne podobe, ki so preplet zgodbene vsebine ter našega 

predznanja, izkušenj in razumevanja sveta. Zato se podobe, ki jih v naših mislih sproža 

pripoved, od posameznika do posameznika razlikujejo, končni pomen slišane/prebrane 

zgodbe pa vedno določi šele poslušalec/bralec. Iz prebranega (slišanega) si ne zapomnimo 

vsebine kot take, pravijo psihologi, ampak pomena, ki smo ga tvorili ob spoznavanju te 

vsebine. Otroci pravljice (pa saj ni nič drugače pri odraslih ljudeh) poslušajo selektivno in iz 

njih jemljejo tisto, kar jih nagovori v danem trenutku. Dobra zgodba, ki je dobro ubesedena, 

bo v različni starosti različno nagovorila otroke. Užitek ob poslušanju in pripovedovanju 

zgodb je star toliko, kot je staro človeštvo. Napaja se iz našega zanimanja za svet in nas 

same ter v užitku izmišljevanja novih domišljijskih svetov, ti pa, saj ne more biti drugače, 

spet bolj ali manj neposredno izhajajo iz naše resničnosti. 

Pripovedovanje ljudskih zgodb, kot ga razume sama, je ustvarjalno dejanje, daleč od 

recitiranja na pamet naučenega besedila. Je igra s podobami, pomeni, besedami, glasovi. Je 

proces, v katerem soobstajamo in sodelujemo pripovedovalka/lec in poslušalci. Zato Špela 

pravi: »Pripovedovati otrokom zame pomeni v pripoved vpletati podrobnosti, ki izhajajo iz 

moje domišljije, včasih pa tudi pritegniti otroke v izmišljanje česa novega. Pomeni delati to z 

vso odgovornostjo in se ob tem imeti lepo.« 

Otrokovo pripovedovanje zgodbe je naravna pot njegovega izražanja misli in čustev, hkrati 

pa je pripovedovanje zgodbe tudi način, kako otrok misli oblikuje v pripovedno strukturo, ki 

vključuje dogajanje iz resničnega in domišljijskega sveta. Otrok se v zgodbi ustvarjalno 

izraža in se uči razumeti zapletene socialne odnose.  

Nekaj namigov in pripomočkov za popestritev ali popoldneva ali večernih 

trenutkov pred spanjem. 

Lahkonočnice: 

https://kamzmulcem.si/40-brezplacnih-zvocnih-pravljic-za-lahko-noc-nasih-mulcev/ 

https://www.lahkonocnice.si/ 

Vila Eksena - pravljice za lahko noč: 

https://www.youtube.com/watch?v=32SGA7oz6y4 

Z igro do pismenosti: 

https://pismenost.acs.si/gradiva/gradiva/izobrazevalni-filmi/z-igro-do-pismenosti/ 

Meditacijska pravljica za otroke za: 

https://www.youtube.com/watch?v=sblky_qeQb8 

https://www.youtube.com/watch?v=OBVMpKIXqIw 
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