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POVZETEK

Diplomsko delo predstavlja uporabo slikanic pri poučevanju angleščine. V teoretičnem delu 

so opisane prednosti uporabe slikanic pri pouku in pomen branja ter uporabe slikanic v 

otrokovem razvoju. V nadaljevanju so predstavljeni načini izbora slikanic, prilagoditev 

slikanic glede na raven znanja otrok ter načini vključevanja slikanic v pouk. Podani so tudi 

nasveti za načrtovanje učnih ur, v katerih želimo obravnavati slikanice, in dejavnosti,

povezane z uporabo slikanic.

V raziskovalnem delu je predstavljena raziskava, izvedena med učitelji in učiteljicami 1. in 2. 

triletja slovenskih osnovnih šol. V njej je predstavljeno, kako pogosto sodelujoči učitelji in 

učiteljice uporabljajo slikanice in s tem povezane dejavnosti pri poučevanju angleščine ter na 

kakšen način to izvajajo.

KLJUČNE BESEDE: slikanice, zgodnje poučevanje tujega jezika, 1. triletje osnovne šole, 2. 

triletje osnovne šole.



ABSTRACT

THE USE OF PICTURE BOOKS IN TEACHING ENGLISH IN THE FIRST AND 

SECOND TRIAD OF THE PRIMARY SCHOOL

The diploma thesis presents the use of picture books in teaching English. The theoretical part 

describes the benefits of using picture books in the classroom and the importance of reading 

picture books with children. It also presents the benefits of the use of picture books in 

children's development. In addition to this the theoretical part presents ways of selecting 

picture books and ways of adapting picture books considering children's level of language. 

Furthermore the theoretical part presents ways of including picture books in teaching and tips 

for lesson planning.

The empirical part of the thesis presents a research which has been carried out among 

Slovenian teachers of the first and second triad of the primary schools. The research presents 

how often the participant teachers use picture books in the classroom, which picture book 

related activities they use and the ways in which they use them.

KEY WORDS: picture books, early language teaching, the first triad of primary school, the 

second triad of primary school.
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1 UVOD

Moje štiriletne izkušnje z zgodnjim poučevanjem angleščine v jezikovni šoli so me pripeljale 

do odločitve, da bi rada v diplomskem delu raziskovala področje zgodnjega poučevanja tujega 

jezika. Za temo diplomskega dela pa me je navdušila moja somentorica dr. Mateja Dagarin 

Fojkar, ko nam je na fakulteti pri predmetu usmeritvenega modula angleščine uporabo 

slikanic pri poučevanju prikazala na zanimiv in živahen način. Na začetku vsake ure si je 

vzela nekaj minut in nam predstavila novo slikanico. Želela je, da jo občutimo, kot bi jo 

občutili učenci v razredu, zato jo je prebrala doživeto in z uporabo dodatnih ponazoril. 

Opazila sem, da smo njeno branje in interpretacijo spremljali prav vsi študentje in razumela 

sem, da če lahko slikanica, ki je drugače namenjena mlajšim bralcem, tako motivira učilnico 

polno študentov, potem lahko s pravilno uporabo slikanice v razredu ustvarimo resnično 

prijetno, delovno in motivirajoče okolje.

V teoretičnem delu bom opredelila pomen branja slikanic v otrokovem razvoju ter predstavila 

prednosti in načine uporabe slikanice pri poučevanju angleščine. Predstavila bom tudi nekaj 

nasvetov, kako slikanico izbrati in prilagoditi, ter nekaj po mojem mnenju uporabnih 

dejavnosti, s katerimi lahko samo branje še dopolnimo.

Pri raziskavi, ki sem jo izvedla, me je zanimalo predvsem to, ali učitelji in učiteljice pri 

poučevanju angleščine pouk popestrijo s slikanicami in kako pogosto se to zgodi. Ker 

trenutno v šolah s poučevanjem prvega tujega jezika kot obveznega predmeta pričnemo šele v

četrtem razredu, me je zanimalo, kakšne razlike v uporabi slikanic pri pouku se pojavljajo 

med učitelji in učiteljicami, ki poučujejo angleščino v 1. triletju in med tistimi, ki angleščino 

poučujejo v 2. triletju. Pričakovala sem, da v 1. triletju bolj pogosto uporabljajo slikanice pri 

pouku kot v 2. triletju. Predvidevala sem, da se to zgodi, ker morajo v 2. triletju slediti 

učnemu načrtu in obravnavajo snov iz učbenika in zaradi tega večkrat zmanjka časa za takšno 

popestritev kot je branje slikanice.
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2 TEORETIČNI DEL

2. 1 ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE

V današnjih časih je vsak dodatni tuji jezik, ki ga posameznik zna, večja vrednost in večje 

priporočilo pri iskanju službe in ustvarjanju kariere. Predvsem angleščina je trenutno v 

popolnem razmahu. Zato sama menim, da je s poučevanjem in učenjem tujega jezika, v tem 

primeru angleščine, potrebno pričeti že zgodaj, saj ima zgodnji začetek učenja tujega jezika 

veliko pozitivnih učinkov.

Trenutno se v programu slovenske osnovne šole poučevanje prvega tujega jezika začne v 

četrtem razredu osnovne šole pri devetih letih starosti. Vendar se pojavlja vse več idej o tem, 

da bi učenje tujega jezika, v večini primerov angleščine, prestavili v zgodnejše obdobje 

otrokovega razvoja.

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 navajajo, da je po svetu 

starost, pri kateri se otroci začnejo učiti tuji jezik, zelo različna. Pri petih letih starosti se 1. 

tuji jezik začnejo učiti na Malti, pri šestih letih pa v Italiji, Luksemburgu, Avstriji in na 

Norveškem. Na Poljskem, v Estoniji in Franciji se tuji jezik pričnejo učiti pri sedmih letih, 

medtem ko se na Švedskem 1. tuji jezik kot obvezni predmet začnejo učiti v starosti od 7. do 

15. leta. Pri osmih letih starosti se 1. tuji jezik pričnejo učiti v Belgiji, Bolgariji, na Češkem, v 

Grčiji, Španiji, Romuniji in Lihtenštajnu. Slovenija, tako kot Danska, Islandija, Ciper, 

Madžarska in Latvija s poučevanjem 1. tujega jezika prične šele pri devetih letih starosti. 

Vendar še pozneje, pri desetih letih starosti, s poučevanjem 1. tujega jezika pričnejo v 

Nemčiji, Litvi, na Nizozemskem, Portugalskem, Finskem, Slovaškem, Islandiji in v Turčiji. 

Najpozneje z učenjem 1. tujega jezika pričnejo v Angliji, Walesu in Severni Irski. (Bela 

Knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011: 127)     

Sodeč po navedbah Bele Knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 

empirične raziskave kažejo, da večina ravnateljev, učiteljev in staršev meni, da naj bi se prvi 

tuji jezik kot obvezni predmet za vse učence začel poučevati v 4. razredu (prav tam).

Vendar obstaja raziskava, ki tem navedkom nasprotuje. Empirična raziskava, ki jo v članku 

Stališča staršev do uvajanja tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole predstavita Karmen Pižorn in 
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Janez Vogrinc, je bila izvedena v okviru projekta Sporazumevanje v tujih jezikih/Uvajanje 

tujega jezika in jezikovnega/medkulturnega uzaveščanja v prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje OŠ. Izsledki raziskave kažejo, da veliko anketiranih staršev (36,4 %) meni, da naj bi 

se otroci obvezno začeli učiti tuji jezik že v 1. razredu osnovne šole, skoraj četrtina staršev 

(23,2 %) pa celo meni, da bi se morali otroci obvezno učiti tuji jezik že v vrtcu. Največ

anketiranih staršev (40,5 %) je mnenja, da bi se otroci morali obvezno začeti učiti tuji jezik po 

1. razredu osnovne šole – slaba desetina (8,6 %) jih pravi, da bi bilo to najprimerneje v 2. 

razredu, dobra desetina staršev pa meni, da je najprimernejši začetek v 3. (13,8 %) ali 4. (15,2 

%) razredu osnovne šole (15,2 %). (Pižorn & Vogrinc, 2010: 97)

Nove predlagane rešitve Bele knjige o vzgoji in izobraževanju se bolj približajo izsledkom 

raziskave, v kateri so starši naklonjeni zgodnjemu učenju in poučevanju tujega jezika. Avtorji 

namreč predlagajo, da mora prvi tuji jezik šola ponuditi učencem že v prvem razredu kot 

neobvezni izbirni predmet in učenci se lahko zanj odločajo prostovoljno. Od drugega razreda 

dalje pa naj bi bil prvi tuji jezik obvezen za vse učence. Ob tem predlagajo, da je prvi tuji 

jezik praviloma angleščina, lahko tudi nemščina na območjih, kjer je ta jezik posebnega 

pomena in kjer ga na predlog lokalnih skupnosti določi pristojno ministrstvo. (Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju 2011: 127)

Med pisanjem mojega diplomskega dela je bila sprejeta sprememba Zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o osnovni šoli, po kateri se s 1. septembrom 2013 prične postopno 

uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta za učence 1. razreda. V šolskih letih 

2013/2014 in 2014/2015 se bo prvi tuji jezik uvajal v 1. razrede osnovnih šol, katerim bo 

izvajanje programa določil minister, v šolskem letu 2015/2016 pa se bo pričel izvajati prvi tuji 

jezik kot obvezen predmet v skladu s predmetnikom za vse učence, ki so vpisani v 1. razred.  

(Zakon za uravnoteženje javnih financ, 17. točka, 72. člen)
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2. 1. 1 MNENJA STROKOVNJAKOV O STAROSTNI MEJI PRIČETKA POUČEVANJA 

ANGLEŠČINE

O starosti, pri kateri naj bi pričeli s poučevanjem tujega jezika, obstaja veliko polemik. 

Mihaela Brumen v knjigi Pridobivanje tujega jezika v otroštvu med drugim navaja avtorja 

Wilderja Penfielda in Lamarja Robertsa, ki sta že v petdesetih letih pričela s proučevanjem 

človeških možganov s ciljem določiti optimalne zmogljivosti možganskih centrov v določeni 

življenjski starosti. Njuni rezultati so leta 1959 privedli do hipoteze, da je prirojena plastičnost 

človeških možganov v stalnem pojemanju oz. upadanju, dokler okoli devetega leta starosti ni 

dosežena trajna, zelo obsežna organizacija vseh možganskih funkcij. V tem procesu možgani 

postopoma izgubijo fleksibilnost »naravnega«, t. p. spontanega pridobivanja kakršnegakoli 

jezika. Njunim spoznanjem sledi, da je optimalna zmogljivost cerebralnih jezikovnih centrov 

omejena na čas od prvega do vključno devetega leta starosti. Zato naj bi ta časovni razpon 

pridobivanja jezikovnih znanj in sposobnosti imenovali »kritično obdobje«. Kot pomembno 

značilnost te razvojne faze Pennfield in Roberts označita posebno imitacijsko sposobnost 

otroka. Z njo je otrok sposoben perfektnega posnemanja jezikovnih struktur, predvsem pa 

izgovarjave kateregakoli jezika. (Brumen, 2003: 29)

Kritično obdobje za učenje in poučevanje tujega jezika opredeljujejo tudi raziskovalci in 

raziskovalke različnih strok, npr. razvojne psihologije, lingvistike, sociolingvistike (npr. Čok, 

Hakuta, Marjanovič Umek, Siraj-Blatshford in Clark, Titone v Marjanovič Umek, 2009). 

Njihove opredelitve o najbolj primerni starosti oz. starostnem obdobju za začetek učenja in 

poučevanja tujega jezika se sicer nekoliko razlikujejo, vendar praviloma navajajo starost od 

približno treh oz. štirih pa do približno sedmih oz. osmih let kot najbolj ustrezno za začetek 

učenja tujega jezika. (Marjanovič Umek, 2009)

Mihaela Brumen (2003: 17 – 18), ki ravno tako zagovarja zgodnji pričetek poučevanja 

angleščine, pravi, da časovna omejitev pouka tujega jezika na višji stopnji ne omogoča več 

takšnega intenziviranja in diverzifikacije učenja tujega jezika, zato je potrebno že na razredni 

stopnji pričeti s prvimi tujejezičnimi jezikovnimi procesi. Meni, da devetletka v Sloveniji 

sicer dopušča učenje prvega tujega jezika v drugem triletju (devetletni otroci), vendar so 

empirična znanstvena spoznanja ter tudi praksa pokazali, da otrok v obdobju začetnega 

šolanja (starost šest in sedem let) z lahkoto prične s pridobivanjem tujega jezika, če so 

izpolnjeni ustrezni pogoji, primerni tej starostni stopnji (ustrezni učitelj, primerna vsebina, 
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gradiva). Poleg tega meni, da s pričetkom zgodnjega učenja tujega jezika na razredni stopnji 

pridobi tudi pouk tujega jezika na višji stopnji, saj je osvobojen obremenitev začetnega pouka 

in relativno hitro pride na obravnavo ustreznih, otrokovi starosti primernih vsebin.

Tudi rezultati novejših raziskav (npr. Hakuta, 1986; Holzman, 1997; Siraj-Blatshford in 

Clark, 2000 v Marjanovič Umek, 2009) potrjujejo, da sta dvojezičnost in zgodnje učenje 

tujega jezika otrokova prednost in ne ovira v razvoju. Gre za pozitivni učinek na otrokov 

splošni spoznavni razvoj, saj spodbuja divergentnost mišljenja, omogoča metajezikovno 

zavedanje in zvišuje zmožnost jezikovne analize in jezikovne fluentnosti (otrok izbira različne 

besede v lastnem besedišču), spodbuja razvoj socialne kognicije, vpliva na pozitivno 

pojmovanje samega sebe in pogostejše ter kakovostnejše vzpostavljanje novih socialnih 

interakcij.

2. 1. 2 PREDNOSTI ZGODNJEGA POUČEVANJA ANGLEŠČINE

Kot pravi Mihaela Brumen (2009), številni strokovnjaki spodbujajo učenje tujega jezika že v 

predšolski dobi in v prvih razredih osnovne šole. Navaja, da veliko novejših znanstvenih 

raziskav potrjuje, da je čas med tretjim in petim letom starosti idealen, da bi otroku v 

predšolski dobi omogočili seznanitev s tujim jezikom oz. ga senzibilizirali zanj, saj se 

prednosti učenja tujega jezika v otroštvu kažejo skozi vse življenje. Nekaj teh prednosti je v 

članku Prednosti učenja tujega jezika v predšolski dobi tudi navedla:

 Prednosti učenja tujega jezika v otroštvu se kažejo zlasti pri izgovarjavi, melodiji in 

ritmu tujega jezika, otrok se zelo približa izgovarjavi naravnega govorca ter pridobi 

jezikovno sposobnost naravnega govorca.

 Otroci imajo v »kritičnem obdobju« (0 do 10 let), zaradi svoje strukture možganov 

(sinapse), sposobnost bolj naravno kot odrasli razviti novi (tuji) jezik. V tem obdobju 

so otroški možgani »nagnjeni« k jezikovnemu razvoju. Moč učenja jezika je pri otroku

tolikšna, da je vseeno, kateri jezik se uči. Nauči se lahko toliko jezikov, kot jih lahko 

sistematično in redno sliši v svojem okolju.

 Dvojezični otroci so pri jezikovnih in nejezikovnih inteligenčnih testih boljši kot 

enojezični, imajo tudi boljše rezultate pri standardiziranih testih, zlasti pri bralnem 

razumevanju, maternem jeziku in pri matematiki.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sanja Hribar, diplomsko delo

6

 Tujemu jeziku izpostavljeni otroci kažejo visoke jezikovne zmožnosti za pridobivanje 

nadaljnjih (tujih) jezikov, prav tako imajo boljše učne rezultate kot najstniki, študenti, 

oziroma odrasli ljudje, četudi tujega jezika ne obvladajo popolnoma ali tako kot 

naravni govorci.

 Tujemu jeziku izpostavljen otrok se hitreje in neprisiljeno uči brati, saj je sposoben 

brez vizualne podpore prepoznati zvezo med črko in glasom. Izpostavljenost tujemu 

jeziku vsekakor koristi otrokovim bralnim sposobnostim, saj ima bolj razvite 

sposobnosti reševanja problemov, kaže boljši kognitivni razvoj, boljše sklepanje in 

divergentno mišljenje, je bolj kreativen.

 Tujemu jeziku izpostavljen otrok ima višjo samopodobo.

 Tujemu jeziku izpostavljeni otroci razvijejo sposobnost medkulturnega pluralizma, 

odprtost in spoštovanje drugih kultur in ljudi, ki so drugačni od njih samih.

 Otrokova izpostavljenost tujemu jeziku v otroštvu ne škodi razvoju prvega, maternega 

jezika, torej v našem primeru slovenščini, temveč spodbuja in poveča otrokove 

sposobnosti učenja prvega jezika. Otroci se veliko naučijo o prvem jeziku, zlasti če se 

učijo jezikovne strukture tujega jezika. Skupno besedišče tudi spodbudi učenje novih 

besed v prvem, maternem jeziku.

O prednostih zgodnjega poučevanja tujega jezika govori tudi Lynne Cameron (2001: 16 – 17), 

ki opisuje študijo, ki je bila izvedena v Severni Ameriki, v njej pa so kot način usvajanja 

tujega jezika uporabili metodo jezikovne kopeli (ang. immersion). Angleško govoreče otroke 

so dali v francosko govoreče vrtce in francosko govoreče otroke v angleško govoreče vrtce. 

Ugotovili so, da so otroci, ki so zgodnjemu učenju jezika izpostavljeni v takšnih okoliščinah, 

v prednosti na marsikaterem področju usvajanja tujega jezika, vendar ne na vseh. Otroci v 

takšnih okoliščinah najbolj napredujejo na področju jezikovnega razumevanja in izgovarjave, 

vendar raziskovalci ob tem poudarjajo, da to velja predvsem za naravno usvajanje jezika ter 

da teh ugotovitev ne morejo brez dvoma prenesti tudi na poučevanje tujega jezika v razredu.

Poleg tega navajajo, da mlajši otroci pozneje in počasneje usvojijo slovnične značilnosti 

tujega jezika kot starejši učenci ter ob tem tudi počasneje napredujejo, iz česar sledi, da daljši 

čas učenja tujega jezika ne pomeni nujno tudi hitrejšega napredka.

Zavedanje, da zgodnje poučevanje tujega jezika nima le prednosti, izpostavlja tudi Annamaria 

Pinter (2006: 29), ki navaja priporočila Evropske unije iz leta 1998, v katerih Christiane 
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Blondin in njeni kolegi opozarjajo, da je prednost mlajših učencev tujega jezika pred 

starejšimi učenci le minimalna. Pravijo, da so mlajši učenci v prednosti zaradi svojega 

intuitivnega prijema za jezik in večje poslušnosti za fonologijo samega jezika. Soglasni so 

tudi v trditvi, da so otroci bolj občutljivi za zvoke in ritem jezika ter poleg tega še vedno 

uživajo v posnemanju novih zvokov ter vzorcev intonacije. Po njihovem mnenju so otroci 

manj zadržani in zaskrbljeni in lahko posvetijo jeziku več svojega časa kot odrasli. Vendar 

obenem tudi trdijo, da starejši učenci uporabljajo bolj učinkovite strategije učenja ter se hkrati 

veliko bolj zavedajo razloga, zakaj se novega jezika sploh učijo. Tako lahko s pomočjo teh 

prednosti hitro nadomestijo zgodnji začetek učenja in spoznavanja jezika. 

Tudi Marjanovič Umekova (2009: 78) opozarja, da poučevanje in učenje tujega jezika že v 

predšolskem obdobju samo po sebi ni le prednost: »če niso, upoštevajoč razvoj otroškega 

govora in specifičnosti učenja v tem obdobju, opredeljeni jasni cilji učenja in poučevanja, 

lahko le-to kaj hitro zdrsne na raven zgolj stika s tujim jezikom, ki pa je, če ne gre za 

dvojezično okolje, praviloma premalo pogost, motivacija in interes, ki sta bila sprva velika, 

postopoma padata, saj otroci ne zaznajo jezikovnega napredka, hkrati pa jih v našem šolskem 

sistemu čaka še prekinitev učenja tujega jezika ob vstopu v 1. razred. Vse navedeno kaže na 

nujnost izdelave celovitega koncepta učenja in poučevanja tujega jezika oz. tujih jezikov od 

vrtcev pa do konca sekundarnega izobraževanja in potrebo po evalvaciji oz. oceni tudi 

dolgoročnega učinka sistematičnega učenja in poučevanja tujega jezika oz. tujih jezikov.«

Ustvarjanje ustreznih pogojev za poučevanje tujih jezikov poudarjata tudi Gail Ellis in Jean 

Brewster (2010: 3), ki navajata študijo Denisa Girarda (1974), v kateri je opredelil šest 

pomembnih pogojev za kvalitetno poučevanje tujega jezika:

 primerno usposobljeni učitelji,

 ustrezen urnik in primerno časovno načrtovanje,

 ustrezna metodologija,

 kontinuiteta poučevanja in sodelovanje s srednjimi šolami,

 preskrba z ustreznimi viri učenja in poučevanja ter

 celostno spremljanje in vrednotenje učenja in poučevanja.
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2. 2 POMEN BRANJA IN UPORABE SLIKANIC V OTROKOVEM 

RAZVOJU

Branje je kompleksna dejavnost, ki se marsikomu, predvsem starejšim in že izkušenim 

bralcem, zdi samoumevna. Zavedati pa se moramo, da se mladim in neizkušenim bralcem 

branje zdi naporno, zato moramo dobro poznati pozitivne vplive branja na učenčev razvoj in 

branje pri otroku nenehno spodbujati.

Meta Grosman v članku Pomen branja za posameznika in širšo družbo (2003)  branje 

opredeli kot izrazito individualno jezikovno dejavnost in obrazloži, zakaj je po njenem 

mnenju branje pomembno:

»Med vsemi jezikovnimi zmožnostmi nam je edino branje na razpolago v neomejenih 

količinah, saj poteka v samoti in zanj potrebujemo le knjigo in svoj čas […]. Zaradi dejavne 

bralčeve udeležbe je branje tudi nenadomestljiva vaja v rabi jezika in prispeva k razvoju in 

izboljšanju vseh drugih jezikovnih zmožnosti: k boljšemu pisanju, saj bralec ves čas branja 

opazuje pisano rabo jezika v vseh njenih posebnostih, k boljšemu poslušanju, ker se bralec 

ves čas uči pazljivo slediti besedilu in k razvitejšemu govoru, ker bralec spoznava izrazne 

možnosti jezika in pridobiva nove besede.«

Ob pregledu knjig o razvojni psihologiji, kot je npr. Marjanovič Umek in Zupančič (2001 in 

2009), naletimo na med seboj zelo podobne razprave o tem, da na razvoj otrokovega govora 

in poslušanja ter pozneje pisanja v veliki meri vplivajo predvsem starši in vzgojitelji oziroma 

učitelji, izobrazba staršev in širše družbeno okolje, v katerem živi družina. To pomeni, da 

otroci, katerih starši se več ukvarjajo z njimi, se z njimi pogovarjajo in jim posvečajo več 

časa, z njimi berejo knjige in slikanice, jim pripovedujejo zgodbe in jih tudi spodbujajo k 

tvorjenju zgodb, hitreje napredujejo v razvoju govora in poslušanja ter poznejepisanja, kot 

otroci, katerih starši jim teh spodbud ne nudijo.

Poleg tega, da lahko branje slikanic pozitivno vpliva na otrokov razvoj govora, poslušanja in 

pisanja, Ljubica Marjanovič Umek in Maja Zupančič v članku Vloga branja in 

pripovedovanja v otrokovem razvoju (2003: 22) osvetlita psihološki razvoj otroka, na katerega 

lahko vpliva branje slikanic:

»Skupno gledanje slikanic, pripovedovanje in branje zgodb hitro povežemo z razvojem 

otrokovega govora in z njim nerazdružljivo prepletenim razvojem mišljenja. Pa vendarle to 
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nista edini področji otrokovega razvoja, ki ju spodbujajo navedene dejavnosti. S skupnim 

branjem otroku skozi socialno interakcijo posredujemo tudi psihološka orodja, ki jih bo 

kasneje uporabljal sam, da bo z njimi obvladal svoje vedenje. Družbenih oblik vedenja, kot so 

npr. vsakdanja raba določenih predmetov, socialno sprejemljivo vedenje, uravnavanje čustev 

ter moralno presojanje, se namreč otrok najprej uči v socialnem kontekstu s pomočjo 

starejših otrok in odraslih, kasneje pa jih uporabi sam. Ta znanja mu lahko, na zanj ustrezen 

način, posredujemo tudi s posredovanjem, branjem zgodb, pravljic, pripovedk.« 

Poleg tega moramo poudariti tudi to, da poslušanje kakovostnih besedil za otroke, ki jih 

odrasli bere, otroka sprosti in mu da občutek varnosti, kar pozitivno vpliva tudi na otrokovo 

čustveno doživljanje, vživljanje v posamezne junake, domišljijsko ustvarjanje, iskanje novih, 

nenavadnih povezav ter odnosov in je zelo pomembno za poznejše razumevanje bolj celovitih 

tekstov ter samostojno ustvarjanje besedil. (prav tam: 29)
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2. 3 UPORABA SLIKANIC PRI POUČEVANJU ANGLEŠČINE

2. 3. 1 PREDNOSTI UPORABE SLIKANIC PRI POUČEVANJU ANGLEŠČINE

Poučevanje angleščine dobiva vedno večje razsežnosti. Preprosto frontalno poučevanje ni več 

v ospredju, učitelji se poslužujejo vedno več različnih metod, za katere menijo, da bodo bolj 

učinkovite od frontalnega poučevanja.

Ena izmed teh metod je tudi uporaba slikanic pri poučevanju angleščine. 

Vendar, kot pravita Jean Brewster in Gail Ellis (2002: 1), navdušenje učiteljev nad uporabo te 

metode ni bilo vedno prisotno. Pravita, da je učiteljem uporabo slikanic pri poučevanju 

angleščine preprečevalo predvsem pomanjkanje samozavesti za pripovedovanje ali glasno 

branje zgodb in premalo znanja o tem, kako uporabljati slikanice pri poučevanju angleščine in 

kako se na tak pouk sploh pripraviti. Med drugim jih je zaustavljalo tudi prepričanje, da je 

jezik, ki je uporabljen v slikanicah, preveč zahteven ali pa ravno obratno, imeli so občutek, da 

je vsebina slikanic preveč otročja za starost otrok, ki jih poučujejo. 

Razlogov, ki govorijo v prid uporabi slikanic pri poučevanju angleščine, je veliko:

 Slikanice lahko otroke motivirajo, jim postavljajo izzive in jih zabavajo. Obenem 

lahko pomagajo pri razvoju pozitivnega odnosa do tujega jezika, kulture in učenja 

jezika.

 S slikanicami lahko razvijamo otroško domišljijo. Otroci se lahko poistovetijo z 

glavnimi junaki, kar pomeni, da se tudi osebno vpletejo v zgodbo. Takšne domišljijske 

izkušnje pa prav tako pripomorejo tudi k razvoju kreativnega mišljenja.

 Ko otroci poslušajo zgodbo pri pouku, so pravzaprav vpleteni v skupno socialno 

izkušnjo. Ob slikanici otroci delijo smeh, žalost, navdušenje, razočaranje ter 

pričakovanje – vsa čustva, ki se po navadi prepletajo v zgodbi. Takšna dejavnost lahko 

pripomore k razvoju otrokove samozavesti in spodbudi socialni ter čustveni razvoj.

 Otrokom je poslušanje zgodb všeč. Poleg tega lahko na ta način usvojijo določene 

prvine jezika, saj večina slikanic vsebuje naravno ponovitev ključnega besedišča in 

struktur jezika. 

 Z obravnavo slikanice lahko učitelj učencem predstavi ali z njimi ponovi novo 

besedišče in strukture stavkov ter s tem otroke izpostavi jeziku na razgiban in njim 

domač način, ki si ga lahko hitro zapomnijo. To lahko predvsem obogati njihovo 

mišljenje in kmalu lahko strukture ali novo besedišče pričnejo uporabljati v svojem 

govoru.
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 S poslušanjem zgodb se učenci zavejo ritma, intonacije in izgovarjave jezika.

 V slikanicah je lahko prikazano tudi kulturno ozadje avtorja ali ilustratorja, kar 

učitelju omogoči, da otrokom osvetli različne kulture in jih med seboj tudi primerja.

 Slikanice pripomorejo k razvoju otrokovih učnih strategij, kot so iskanje bistva v 

zgodbi, predvidevanje, ugibanje o pomenu in domnevanje. s pomočjo dobrega vidnega 

in slušnega materiala ter predhodnega znanja o tem, kako deluje jezik, lahko še 

posebej pripomoremo k razvoju sposobnosti poslušanja in koncentracije.

 Uporaba slikanic učitelju omogoča, da uporablja metodologijo, ki temelji na usvajanju 

jezika. To stori tako, da učencem nudi optimalen vnos jezika (vnos jezika, ki je rahlo 

zahtevnejši od ravni jezika, na kateri je trenutno otrok).

 Slikanice lahko izbiramo tako, da ustvarjajo medpredmetno povezavo med angleščino 

in drugimi predmeti, zato lahko na ta način razvijamo tudi neprekinjenost v otrokovem 

procesu učenja. 

(prav tam: 1 – 2)

2. 3. 2 NA KAKŠEN NAČIN LAHKO SLIKANICE VKLJUČIMO V POUK?

Slikanice lahko vključimo v pouk na treh ključnih ravneh in jih ob tem povežemo z učnim 

načrtom:

 Slikanice lahko pomagajo pri okrepitvi konceptualnega razvoja pri otrocih (npr. učenje 

barv, velikosti, oblike, časa, vzroka in posledice ipd.).

 S pomočjo obravnave slikanic se lahko otroci naučijo učiti (ang. learning to learn), kar 

pomeni da: 

o okrepijo strategije mišljenja (npr. primerjanje, klasificiranje, predvidevanje, 

reševanje problemov, domnevanje, načrtovanje ipd.), 

o razvijajo strategije za učenje angleščine (npr. ugibanje pomena novih besed, 

urjenje spomina, preverjanje samega sebe ipd.) in 

o razvijajo spretnosti učenja (npr. izdelava, razumevanje in interpretiranje tabel 

in grafov, uporaba slovarjev, organizacija dela ipd.).

 Pazljivo izbrane slikanice oziroma tematika slikanice lahko pripomorejo k napredku 

pri nekaterih drugih predmetih v učnem načrtu:

o matematika (napovedovanje časa, števila, štetje, količina, merjenje), 

o naravoslovje (življenjski krog žuželk, živali, vesolje, rast semen), 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sanja Hribar, diplomsko delo

12

o zgodovina (prazgodovinske živali, razumevanje kronologije), 

o geografija in okolje (nakupovanje, trgovine, parki v soseski, šport, uporaba 

zemljevida in atlasa, vreme in podnebje v različnih državah sveta, študije 

različnih kultur),

o likovni pouk (risanje, izdelovanje mask, klobukov, kart, izdelava kolažev in 

lutk ipd.),

o glasba in drama (petje pesmi, igranje inštrumentov, igra vlog, mimika).

(prav tam: 2 – 3)

2. 3. 2. 1 SLIKANICA IN UČBENIK

Slikanico lahko uporabimo kot dopolnilo k snovi, ki jo obravnavamo v učbeniku. Če se v 

učbeniku učimo npr. o živalih, lahko zatem obravnavamo slikanico, v kateri nastopajo 

različne živali, vendar naj bodo to živali, ki smo se jih učili. Pri pouku lahko obravnavamo 

tudi posebne jezikovne strukture, npr. vljuden pogovor ponujanja in sprejemanja »Would you 

like …?«, »Yes, please.«, ob tem pa lahko uporabimo slikanico, v kateri se ta fraza veliko 

pojavlja, npr. slikanica The Elephant and the Bad Baby, tako da učencem pokažemo, da se 

lahko enaka fraza pojavi v različnem kontekstu. Na ta način lahko res popestrimo učenje 

jezika in ga predstavimo v bolj zabavni luči. (Brewster & Ellis, 2002: 3)

2. 3. 2. 2 SLIKANICA KOT ZAMENJAVA UČBENIKA

V primeru, da pri pouku angleščine ne uporabljamo učbenika, lahko kot okvirni načrt snovi, 

ki jo bomo obravnavali, uporabimo kar slikanice. V šolskem letu lahko preberemo in 

predelamo pet do šest slikanic, če upoštevamo, da vsaki slikanici posvetimo deset do dvanajst 

učnih ur in če imamo na voljo eno in pol do dve uri angleščine na teden. (Brewster & Ellis, 

2002: 5)

2. 3. 2. 3 UČNI NAČRT, KI TEMELJI NA OBRAVNAVI SLIKANIC

V primeru, da nimamo vnaprej določenega učnega načrta poučevanja jezika, ga lahko 

ustvarimo tudi sami. Pri tem moramo paziti, da izbiramo čim bolj raznolike slikanice, ki naj 

se razlikujejo po:

 vsebini: različne teme in vrednote,

 žanru in uporabljenih besednih figurah (npr. onomatopoije, metafore, poosebitve itn.),

 vsebovanem jeziku: različno besedišče in jezikovne strukture,
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 stilu ilustracij in ureditve,

 ozadju zgodbe (mestne ali podeželske zgodbe, ki predstavljajo različne kulture, letne 

čase ali kraje).

Ko izberemo slikanice, ki jih želimo obravnavati, se moramo odločiti, v kakšnem vrstnem 

redu jih bomo brali. Nato moramo za vsako zgodbo poiskati čim več aktivnosti, ki jih lahko 

izvajamo ob obravnavi. Naslednja stvar, ki jo moramo narediti, pa je te aktivnosti razvrstiti v 

tri kategorije – aktivnosti, ki jih bomo izvajali pred, med in po branju oziroma obravnavi 

slikanice in jih nato vključiti tudi v učno pripravo. (Brewster & Ellis, 2002: 5)

2. 3. 3 IZBOR IN PRILAGODITEV SLIKANIC

Pri odločitvi o tem, katero slikanico bomo uporabili pri poučevanju, moramo najprej 

upoštevati najbolj osnovno razlikovanje med slikanicami – razlikovanje med avtentičnimi in 

jezikovno prilagojenimi slikanicami.

2. 3. 3. 1 AVTENTIČNE SLIKANICE

Avtentične slikanice so slikanice, ki niso jezikovno prilagojene za poučevanje angleščine kot 

tujega jezika. Prvotno so napisane za angleško govoreče otroke, vendar veliko takšnih slikanic 

vsebuje jezik, ki je primeren tudi za začetnike. Prednost uporabe avtentičnih slikanic se kaže v 

tem, da vsebujejo primere »pravega« jezika in s tem pomagajo v učilnici ustvariti vtis 

resničnega sveta. Poleg tega lahko uporaba avtentičnih slikanic otroke dodatno motivira, saj 

jim branje »prave« knjige da občutek, da so dosegli nekaj velikega. (Brewster & Ellis, 1991: 

9)

2. 3. 3. 2 JEZIKOVNO PRILAGOJENE SLIKANICE

Jezikovno prilagojene slikanice so slikanice, ki so jezikovno prilagojene glede na bralca. 

Veliko slikanic, ki so se uporabljale pri poučevanju angleščine, je bilo še do pred kratkim 

pravzaprav prilagojenih in poenostavljenih pravljic in pripovedk (Brewster & Ellis, 2002: 8). 

Jezikovno prilagojene slikanice učitelji po navadi izberejo, ko so mnenja, da je jezik 

uporabljen v avtentični slikanici prezahteven za raven znanja otrok, vseeno pa bi radi 

slikanico otrokom predstavili že na tej stopnji. Vendar se s poenostavljanjem besedišča lahko 

izgubi tudi celoten pomen zgodbe. Zato Brewster in Ellis (2002: 8) kot zagovornici uporabe 

avtentičnih slikanic pravita, da lahko učenci razberejo pomen zgodbe tudi, če ne razumejo 
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vseh besed – pri tem jim pomagajo neverbalna sredstva, kot so intonacija, mimika, posebne 

kretnje, kontekst in vizualna podpora. 

2. 3. 3. 3 KRITERIJI ZA IZBOR SLIKANIC

Izbor slikanic, ki jih želimo z učenci obravnavati, je lahko pri takšnem naboru različnih 

slikanic precej zahteven. Misliti moramo na veliko različnih faktorjev, kot so starost učencev, 

jezikovna raven ter kulturno ozadje in interesi naše ciljne skupine (Zaro & Salaberri, 1995: 

59). Paziti moramo, da so slikanice dostopne, uporabne in predvsem pomembne oziroma 

primerne za učenje angleščine (Brewster & Ellis, 2002: 8).

Izbrati moramo slikanico:

 ki bo otroke pritegnila v prvih nekaj povedih (ob tem imamo lahko v mislih, da so 

učencem pogosto všeč zgodbe v tujem jeziku, ki bi se jim v maternem jeziku zdele 

preveč otročje),

 ki je všeč nam,

 za katero mislimo, da bo primerna za otroke,

 ki jo bodo otroci razumeli v tolikšni meri, da bodo ob njej uživali,

 ki otrokom ponuja bogato izkušnjo jezika,

 ki ne vsebuje dolgih opisnih odlomkov,

 ki je primerna glede na situacijo in temo, ki jo obravnavamo z otroki,

 za katero menimo, da jo bomo lahko dobro povedali.

(Wright, 1995: 14 – 15)

Poleg naštetih osnovnih kriterijev moramo tudi paziti na to, da zadostimo petim glavnim 

ciljem jezikovnega poučevanja – to so lingvistični, psihološki, kognitivni, socialni in kulturni. 

Kriteriji za zadostitev teh ciljev in vprašanja, ki si jih ob izbiranju slikanic lahko zastavimo, so 

predstavljena v tabeli 1. 
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KRITERIJI VPRAŠANJA
Jezikovna raven  Ali je jezikovna raven učencem dostopna?

 Ali predstavlja jezikovna raven učencem dovolj velik izziv?
 Ali je v zgodbi dovolj bogato besedišče, da zagotavlja razumljivost?

Besedne figure  Katere besedne figure se pojavijo v slikanici (ponovitve, onomatopoija, ritem, 
humornost/napetost, predvidljivost/element presenečenja, kontrast, metafore itn.)?

 Kako bodo besedne figure učencem pomagale razumeti zgodbo, omogočile njihovo 
sodelovanje pri pripovedovanju, izboljšale njihovo izgovarjavo, spodbudile 
pričakovanje in zapomnitev, obogatile njihovo besedišče, obdržale koncentracijo in 
pripomogle k užitku učencev ob branju?

Vsebina  Ali bo zgodba učence pritegnila?
 Ali je zgodba dovolj zabavna in takšna, da si jo bodo otroci zlahka zapomnili?
 Ali se zgodba ukvarja z univerzalnimi temami?
 Ali je možno zgodbo prebrati v enem delu ali se jo da morda razdeliti na dva dela?
 Ali se strinjamo z vrednotami, ki so predstavljene v zgodbi?

Ilustracija/
razporeditev 
slikanice

 Ali so ilustracije usklajene s tekstom in ali podpirajo učenčevo razumevanje zgodbe?
 Ali bodo ilustracije pripomogle k razvoju učenčeve vizualne pismenosti?
 Ali so ilustracije primerne starosti učencev?
 Ali so ilustracije privlačne in dovolj barvne?
 Ali so ilustracije dovolj velike, da jih lahko vidijo vsi učenci?
 Ali razporeditev slikanice (deljene strani/slikanica z zakrilci/govorni oblački/slikanice 

brez besedila) podpira otrokovo razumevanje in optimizira učenčevo interakcijo z 
zgodbo?

Izobraževalni 
potencial

 Na kakšen način zgodba razvija otrokove učne strategije?
 Ali lahko zgodbo povežemo z drugimi predmeti (medpredmetne povezave)?
 Kaj se lahko otroci iz slikanice naučijo o svetu in drugih kulturah?
 Ali zgodba razvija in/ali krepi koncepte učenja (npr. števila, barve itn.)?
 Ali zgodba in z njo povezane aktivnosti razvijajo različne učne stile?

Motivacija  Ali bo zgodba motivirala učence tako, da jih bo spomnila na njihove osebne izkušnje?
 Ali bo zgodba razvijala njihovo domišljijo in smisel za humor?
 Ali bo zgodba pozitivno vplivala na učence in v njih razvijala pozitiven odnos do 

jezika, kulture in učenja jezika?
 Ali bo zgodba v učencih vzbudila zanimanje za nadaljnje učenje jezika in spoznavanje 

kulture?
 Ali bo zgodba učencem nudila pozitivno izkušnjo, pomagala graditi na samozavesti in 

v njih razvijala željo po nadaljnjem učenju?
Vrednote  Ali se bodo učenci zaradi zgodbe zavedli vrednot, ki jih sporoča, in o njih tudi 

razmišljali?
 Ali so vrednote, ki jih zgodba ponuja, sprejemljive?
 Ali bodo učenci pri dejavnostih lahko sodelovali med seboj in se pri delu izmenjevali?
 Ali bodo ob zgodbi učenci lahko raziskovali in delili svoja čustva?
 Ali bo zgodba učencem pomagala pri osebnem razvoju, boljšem razumevanju samih 

sebe in izboljšanju samozavesti?
Globalna sporna 
vprašanja

 Ali zgodba otrokom omogoča širši pogled na svet?
 Ali zgodba razvija zavedanje in razumevanje okoljskih in ekoloških vprašanj, vprašanj 

enakosti spolov, rasizma, seksizma, človekovih pravic, zdravja in varnosti, tolerance 
itn.?

 Ali zgodba spodbuja zavest o življenju v drugih državah in primerjavo le-tega?
Jezik  Ali je jezik, uporabljen v zgodbi, uradni jezik ciljne kulture predstavljene v zgodbi?

 Ali so v zgodbi podatki o življenju in predstavljeni kulturi?
 Ali se morda pojavijo kakšne neznane kulturne reference, ki bi lahko otežile 

razumevanje zgodbe?
 Ali je slikanica avtentična?
 Ali je primerna za delo z učenci?

GLAVNO VPRAŠANJE: ALI SLIKANICA PONUJA DOBRO IZHODIŠČE ZA NADALJNJE 
AKTIVNOSTI, POVEZANE Z UČENJEM JEZIKA?

Tabela 1: Kriteriji za izbor slikanic (povzeto in prirejeno po: Brewster & Ellis, 2002: 11)
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2. 3. 3. 4 PRIMERI SLIKANIC

Izbor slikanic, ki jih lahko uporabimo pri poučevanju, je velik. Če govorimo o splošni 

razdelitvi, lahko uporabimo npr. tradicionalne zgodbe ali pravljice, ki jih otroci poznajo že v 

maternem jeziku, moderne različice pravljic s humornim zapletom, slikanice brez besedila 

(otroci lahko ob sliki skupaj ustvarijo zgodbo), rimajoče zgodbe, zgodbe s predvidljivim 

koncem, smešne zgodbe, vsakdanje zgodbe, živalske zgodbe itn. (Brewster & Ellis, 2002: 8).

Odvisno od tega, ali pri poučevanju uporabljamo učbenik, ali ne, in od tega, ali imamo 

vnaprej določen učni načrt, ali ne, se odločamo tudi za različne vrste slikanic. Razdelitev, ki 

se mi zdi najbolj uporabna, je razdelitev slikanic glede na temo, ki predstavlja rdečo nit 

slikanice – slikanica npr. poudarja poimenovanja živali, besedišče, povezano s hrano, ali z

nakupovanjem, oblačili, z barvami itn. Obstajajo tudi slikanice, ki jih lahko uporabimo 

predvsem ob različnih praznikih, kot je npr. noč čarovnic, božič ali ob letnih časih, npr. 

poletje, zima itn.

V tem poglavju bom predstavila nekaj pogosto uporabljenih slikanic, izbrala pa sem jih na 

podlagi lastnih izkušenj z zgodnjim poučevanjem angleščine, pogovora z dvema učiteljicama, 

ki sta sodelovali v raziskavi, ki jo bom predstavila v empiričnem delu diplomskega dela, ter 

na podlagi vaj, ki sem jih v času študija obiskovala v okviru usmeritvenega modula – tuji 

jezik.

Penny Dale: TEN IN THE BED

Slikanica opisuje dogodivščino fantka in njegovih devet živali,

medtem ko se spravljajo k spanju. Zasnovana je tudi kot pesmica, ki 

gre hitro v uho, in zato je učencem resnično blizu. Primerna je tudi za 

najmlajše učence, z njo pa lahko utrjujemo štetje do 10 in 

poimenovanje živali.

Slika 1: 
Naslovnica 
slikanice Ten in 
the bed.
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Raymond Briggs: THE SNOWMAN

To je slikanica brez besedila, ob kateri lahko z otroki sami ustvarimo 

zgodbo. Primerna je tako za najmlajše kot tudi za starejše učence, saj 

zahtevnost besedišča prilagajamo stopnji znanja učencev. V pouk jo 

lahko vključimo pozimi ter v času zimskih praznikov.

Eric Carle: THE VERY HUNGRY CATERPILLAR

Slikanica govori o gosenici, ki je neprestano lačna. Za vsak dan 

v tednu opiše, kaj gosenica poje, vendar je še vedno lačna. Ob 

koncu tedna pa končno najde hrano, ki jo nasiti in nato se 

gosenica preobrazi v prelepega metulja.

Slikanica je primerna za utrjevanje štetja do 5, besedišča o hrani 

ter poimenovanja dni v tednu. Zelo preprosto jo lahko vključimo 

tudi v medpredmetno povezovanje, saj govori o razvojnem ciklu 

gosenice in je tako primerna za povezavo s poukom naravoslovja.

Julia Donaldson: THE GRUFFALO

Slikanica predstavlja miškino popotovanje v gozd, v katerem sreča 

nenavadno gozdno bitje po imenu The Gruffalo. Slikanica je 

prevedena tudi v slovenščino, z naslovom Zverjasec.  Besedišče v 

slikanici je malo bolj zahtevno, vendar je napisano v rimah in gre

hitro v uho. Če jo želimo obravnavati tudi z najmlajšimi učenci, 

mnogi priporočajo, da najprej preberemo slovensko različico in 

nato še angleško – ko učenci poznajo zgodbo, lažje razumejo 

angleško različico in se lažje vživijo v pripovedovanje.

Slika 2: 
Naslovnica 
slikanice The 
Snowman.

Slika 3: Naslovnica 
slikanice The very hungry 
caterpillar.

Slika 4: Naslovnica 
slikanice The 
Gruffalo.
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Michael Rosen & Helen Oxenbury: WE'RE GOING ON A 

BEAR HUNT

Slikanica opisuje pogumno družino in njihovo premagovanje 

ovir na izletu po naravi. Zelo zabavna in lahko razumljiva 

slikanica, ki jo lahko predstavimo tudi gibalno, kar učence,

predvsem najmlajše, motivira k sodelovanju.

Jon Scieszka: THE TRUE STORY OF THE THREE LITTLE 

PIGS

Slikanica je pravzaprav moderna različica ljudske pravljice, ki 

navduši s humornim zapletom. Besedišče je bolj zahtevno, zato je 

bolj primerna za starejše učence.

2. 3. 3. 5 PRILAGODITEV SLIKANICE

Ko izberemo slikanico, ki jo želimo obravnavati z učenci, je zelo verjetno, da jo bomo morali 

prilagoditi. Prvi korak je prilagoditev jezikovne ravni tako, da bo ustrezala jezikovni ravni, na 

kateri so trenutno učenci. Tudi če uporabljamo že jezikovno prilagojeno slikanico, moramo 

preveriti primernost jezikovne ravni glede na naše učence. Pri prilagajanju moramo paziti, da 

jezikovna raven vseeno ostane malo nad povprečjem našega razreda, tako da jim omogočimo 

novo izkušnjo in novo znanje. (Zaro & Salaberri, 1995: 60)

Brewster in Ellis (2002: 11 – 13) ob tem dodajata, da se moramo zavedati, da je v avtentičnih 

zgodbah kar nekaj značilnosti pripovedi, ki ustvarjajo neko magičnost. Ta magičnost se 

lahko, če je zgodba za učence prezahtevna, izgubi. Ravno tako se ta magičnost lahko izgubi, 

če zgodbo preveč poenostavimo. Zato sta navedla nekaj osnovnih vodil prilagoditve slikanic, s 

katerimi lahko slikanico naredimo bolj dostopno učencem, in jih razdelila na štiri pomembne 

Slika 5: Naslovnica 
slikanice We're going 
on a bear hunt.

Slika 6: Naslovnica 
slikanice The true 
story of the three 
little pigs.
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sklope  – prilagoditev besedišča in splošnega pomena, slovnice, organizacije idej in dolžine 

zgodbe:

 BESEDIŠČE IN SPLOŠEN POMEN:

o Preverimo neznano vsebino ali besedišče in precenimo, če je besedišče potrebno 

zamenjati z besediščem, ki je otrokom že poznano ali morda le bolj razumljivo. Ob 

tem moramo imeti v mislih, da lahko marsikatero neznano besedo otroci razberejo 

in razumejo s pomočjo ilustracij in da bi morda z zamenjavo besede izgubili 

magičnost, ki jo le-ta ustvari.

o Preveriti moramo, če so v slikanici kakšni idiomi ali ideje, ki so prezahtevni in bi 

jih morda lahko malo poenostavili ter ob tem še vedno ohranili smiselnost in temo 

zgodbe.

o Preveriti moramo, ali je zgodba dovolj jasno napisana, ali bi morda lahko dodali še 

kakšen primer, ki bi zgodbo bolj razjasnil.

 SLOVNICA:

o Preveriti moramo čase uporabljene v slikanici in preceniti, ali jih je preveč in ali bi 

jih lahko morda poenostavili, vendar ob tem vseeno obdržali smiselnost zgodbe.

o Preveriti moramo vrstni red besed. V slikanicah se pogosto zgodi, da je vrstni red 

besed drugačen od tistega, ki se uporablja v vsakodnevnem govoru, spremenjen pa 

je zato, da zgodbi da dramatičen učinek. Preceniti moramo. ali bomo obdržali 

napisan vrstni red besed ali pa ga bomo poenostavili, da ne bi bili otroci preveč 

zmedeni.

 ORGANIZACIJA IDEJ:

o Preveriti moramo dolžino in zapletenost povedi. Ponekod bomo verjetno morali 

povedi skrajšati oziroma razdeliti na dva dela, morda tudi dodati kakšno besedo ali 

z mimiko ponazoriti pomen.

o Preveriti moramo logičnost in razumljivost zaporedja dogodkov. Po potrebi lahko 

to zaporedje tudi poudarimo oziroma naredimo bolj jasno z besednimi zvezami,

kot so: najprej (ang. first), potem (ang. then), naslednji dan (ang. the next day) itn.

o Preveriti moramo, ali so razmerja med povedmi dovolj jasno nakazana ali pa jih 

moramo bolj poudariti.

o Preveriti moramo, kako je razloženo bistvo slikanice. Včasih je preveč 

pripovedovanja in bi učenci zgodbi lažje sledili, če bi bilo več premega govora.
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 DOLŽINA ZGODBE:

o Preveriti moramo število idej in dogodkov v zgodbi. Nekatere zgodbe so napisane 

na tak način, da lahko zgodbo skrajšamo, če izvzamemo nekaj oseb in dogodkov, 

in ob tem ne uničimo celostnega učinka zgodbe.

2. 3. 4 NAČRTOVANJE UČNE URE, V KATERI UPORABIMO SLIKANICO

Pri odločitvi, da bomo v razredu uporabili slikanico, je najbolj pomembna ravno priprava 

oziroma načrtovanje učne ure z uporabo slikanice. Pri tem si lahko pomagamo s številnimi 

članki, knjigami in priročniki, zavedati pa se moramo, da sta od kakovosti naše priprave na 

uro odvisna tudi kakovost izvedbe ure in kakovost znanja, ki ga bodo učenci pri uri usvojili.

Pri načrtovanju učne ure, kjer bomo uporabili slikanico, je pomembno, da:

 določimo cilje, ki jih želimo doseči v učni uri – kako bodo učenci napredovali na 

strukturni, funkcionalni, leksikalni, fonološki in spretnostni ravni. Preceniti 

moramo tudi, ali bo dovolj, če bodo učenci le poslušali zgodbo, jo morda tudi 

ponovili ali celo eksperimentirali in poskušali jezik tudi uporabiti. (Wright, 1995)

 se odločimo, kako bomo učence pripravili do tega, da se bodo osredinili na 

vsebino slikanice in na aktivnosti, ki jih bodo morali opraviti (Wright, 1995). 

 premislimo, katere dejavnosti bomo učencem ponudili in kako jih bodo izvajali, da 

bodo dosegli navedene učne cilje (Brewster & Ellis, 2002).

 določimo ključne elemente jezika, za katere menimo, da jih morajo po koncu ure 

razumeti ali jih celo znati pravilno uporabiti (Wright, 1995).

 razmišljamo o učni uri kot o izkušnji, ki jo ponudimo učencem. Zastavimo si 

vprašanja: Ali smo uporabili dovolj različnih metod poučevanja: glasba, gibanje, 

risanje ipd.? Ali je ura dovolj razgibana: počasne in tihe aktivnosti ter hitre in 

glasne aktivnosti? Ali je razmerje med aktivnostmi dejanja in prejemanja pri 

pouku dobro zastavljeno? (Wright, 1995)

 razmislimo o pripomočkih (npr. slikovnih karticah, resničnih predmetih itn.), ki jih 

bomo pri pouku potrebovali in ki jih moramo predhodno pripraviti (Brewster & 

Ellis, 2002).
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Carol Read (2007: 115) priporoča, da pri načrtovanju učne ure, v kateri bomo brali in 

obravnavali slikanico, sledimo trem fazam načrtovanja – pred, med in po (ang. before, while

and after) – dejavnosti pred uporabo slikanice, s katerimi pridobimo pozornost učencev ter jih 

spodbudimo k predvidevanju o vsebini slikanice; dejavnosti med uporabo slikanice oziroma 

pripovedovanje ali branje slikanice; dejavnosti po uporabi oziroma branju slikanice, ki so 

povezane neposredno z obravnavano slikanico, ter nadgradnja ali dopolnitev ob tem 

usvojenega znanja. Eno slikanico lahko obravnavamo tudi več šolskih ur, kar dosežemo, če 

faze načrtovanja (pred, med in po) nadgradimo v cikel. Cikel pa razširimo s kombinacijo 

ponovnega pripovedovanja na različne načine in z uporabo ustrezno izbranih dejavnosti, ki 

bodo učence vodile od osnovnega do globalnega razumevanja slikanice in ob tem k uporabi v 

slikanici obravnavanega besedišča. 

Podoben model načrtovanja učne ure sta predstavila tudi Brewster in Ellis (2002: 16 – 17). 

Model temelji na metodi Načrtuj – Naredi – Oceni (ang. Plan – Do – Review). Dober vidik te 

metode je, da se otroci ob izvajanju počutijo varne, saj imajo neko rutino in že vzpostavljen 

okvir, znotraj katerega delajo. Vedno vedo, kje so in kaj morajo narediti, kar dosežemo tudi z 

jasnimi prehodi med stopnjami modela. (prav tam)

Slika 7: Model načrtovanja učnih ur, ki temelji na metodi Načrtuj-Naredi-Oceni (prav tam)
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MODEL NAČRTUJ-NAREDI-OCENI (Brewster & Ellis, 2002)

 NAČRTUJ: stopnja se prične z začetkom učne ure, v kateri z učenci pregledamo delo, 

ki smo ga opravili pri prejšnji uri, in jih obvestimo o ciljih tekoče učne ure.

 NAREDI: stopnja je zasnovana tako, da v njej izvajamo dejavnosti, povezane s 

slikanico (branje ter dejavnosti pred, med in po branju). Učence z vsako aktivnostjo 

najprej seznanimo, nato jo izvajajo, ob koncu pa ocenimo, kako so jo učenci izvajali in 

kaj bi lahko morebiti še izboljšali.

 OCENI: stopnja je namenjena zaključku učne. V njej zaokrožimo uro, naredimo njen 

povzetek in refleksijo in učencem podamo domačo nalogo ter jih sprostimo.

(Brewster & Ellis, 2002, str. 16 – 17)

2. 3. 4. 2 PRIPRAVA NA PRIPOVEDOVANJE

Priporočljivo je, da pred vsakim branjem slikanice v razredu pripovedovanje oziroma branje 

tudi vadimo. Predvsem moramo vaditi spremljajočo mimiko, ki bo poudarila pomen zgodbe, 

način uporabe našega glasu za ponazoritev različnih likov ali pa za ponazoritev presenečenja 

oziroma pričakovanja. Zamisliti si moramo tudi mesta v zgodbi, na katerih bomo naredili 

premor in učencem postavili nekaj vprašanj, da bi jih spodbudili, da še sami pokažejo 

razumevanje zgodbe ali da predvidijo, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. Ko pripovedujemo 

zgodbo, se moramo prepričati, da nas lahko slišijo in vidijo vsi učenci in če ob tem 

uporabljamo še slikanico, jo moramo ob vsaki ilustraciji dvigniti in ilustracijo pokazati celotni 

skupini. Pri mlajših otrocih je najbolje, da med pripovedovanjem sedijo v polkrogu na tleh, 

zgodbo pa jim predstavimo najprej z rimo, tako da se umirijo. Med pripovedovanjem je 

dobro, da ves čas vzdržujemo očesni stik z učenci in s tem ohranjamo njihovo zbranost in 

pozornost. Ob tem jim moramo dati tudi dovolj časa, da o zgodbi razmišljajo, da jo lahko 

komentirajo, odgovorijo na vprašanja, da si ogledajo ilustracije in jih morda celo prosimo, da 

se nam pridružijo pri pripovedovanju. Na koncu je pomembno, da učence vprašamo, kakšno 

je njihovo mnenje o slikanici in če jim je bila všeč ter če so imeli kdaj podobno izkušnjo ali če 

so kdaj čutili podobno kot liki v zgodbi. Najbolj pomembno pri pripovedovanju pa je, da z 

učenci delimo svoje navdušenje nad zgodbo. (Read, 2007: 115)

2. 3. 4. 3 UPORABA MATERNEGA JEZIKA PRI OBRAVNAVI SLIKANICE

V nekaterih primerih je uporaba maternega jezika nujna, saj lahko s tem učencem pomagamo 

pri učenju tujega jezika in če uporabljamo le angleščino, lahko učence prikrajšamo za zelo 

uporabno strategijo učenja. Vseeno pa moramo misliti na to, kdaj in zakaj bomo uporabili 
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materni jezik, saj se učenci, ki so bolj izpostavljeni angleščini, hitreje učijo in spoznavajo z 

jezikom. (Brewster & Ellis, 2002: 14)

Materni jezik lahko uporabimo, če:

o postavljamo zgodbo v kontekst in jo povezujemo z osebnimi izkušnjami 

učencev,

o z učenci vnaprej predvidevamo, kaj se bo zgodilo v zgodbi,

o osvetlimo bistvo zgodbe pri težje razumljivih zgodbah,

o razlagamo besedišče, slovnična pravila ali informacije o kulturi,

o učence opominjamo na dogodke, ki so se zgodili v zgodbi do tega trenutka,

o razlagamo navodila, kako opraviti aktivnost povezano z zgodbo in če

o se z učenci pogovarjamo o strategijah učenja.

(povzeto po: Brewster & Ellis, 2002: 14)

Ob navedenem se moramo zavedati, da lahko s pretirano uporabo maternega jezika učencem 

le škodimo in da je včasih bolje, če jih izpostavimo manj zahtevni aktivnosti, ki jo razumejo 

tudi v angleščini in tako uporaba maternega jezika niti ni potrebna. 

2. 3. 4. 4 GLASNO BRANJE ALI PRIPOVEDOVANJE ZGODB?

Ena večjih dilem pri uporabi slikanic je tudi ta, ali bomo zgodbo brali ali jo bomo 

pripovedovali. Obe metodi imata svoje pozitivne in svoje negativne plati, zato moramo o tem 

preceniti sami.

GLASNO BRANJE

Pri glasnem branju se zgodbe ne učimo na pamet, poleg tega nas tudi ne skrbi, da bi 

naredili slovnično napako, saj zgodbo beremo. Pozitivno pri branju zgodbe je tudi to, da 

učenci vedno slišijo enak tekst, kar jim pomaga pri napovedovanju dogodkov, ki se bodo 

zgodili, poleg tega pa jim ilustracije pomagajo pri razumevanju zgodbe. Z glasnim 

branjem lahko učencem pokažemo, da lahko v knjigah najdemo zanimive ideje in s tem 

spodbujamo branje, učenci pa si lahko knjigo po obravnavi tudi sposodijo. 

Kljub vsem pozitivnim vidikom pa moramo biti pri glasnem branju pozorni na marsikaj. 

Paziti moramo, da ne beremo prehitro, saj s tem učencem otežimo poslušanje in 

razumevanje, poleg tega pa se lahko hitro »izgubimo« v knjigi in pozabimo na svoje 

poslušalce. (Wright, 1995: 13)
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PRIPOVEDOVANJE ZGODBE

Pri pripovedovanju zgodbe po spominu moramo paziti na to, da se zgodbo dovolj dobro in 

natančno naučimo, da jo znamo povedati tudi brez pomoči knjige. Obenem se moramo 

zavedati, da bomo zaradi odsotnosti napisanega verjetno naredili kakšno slovnično 

napako. Vendar ima takšna metoda tudi precej pozitivnih vidikov. Če zgodbo 

pripovedujemo po spominu, lahko učencem omogočimo občutek, da jim s tem dajemo 

nekaj zelo osebnega. Zgodba je s tem načinom pravzaprav naša in ne prihaja iz knjige.  

Poleg tega je pripovedovanje po spominu v današnjem času že redkost in lahko že zaradi 

tega na učence naredimo vtis in jih s tem dodatno motiviramo. Najbolj ključno pa je, da je 

včasih zgodbo, ki je govorjena, lažje razumeti kot zgodbo, ki jo beremo. Pripovedovano 

zgodbo lažje razumemo, ker lahko pripovedovalec ponovi del zgodbe, ki ga morda nismo 

razumeli, poleg tega lahko ves čas spremlja otroške obraze in telesno mimiko in s tem 

njihov odziv na zgodbo, svoje pripovedovanje lahko obogati z uporabo lastne telesne 

mimike in svobodno lahko uporabi jezik, za katerega ve, da ga bodo učenci lažje razumeli. 

(Wright, 1995: 14)

2. 3. 4. 5 REFLEKSIJA NA IZVEDENO UČNO URO, V KATERI SMO UPORABILI SLIKANICO

Po tem, ko uspešno izvedemo učno uro, v kateri smo z otroki obravnavali določeno slikanico, 

je smiselno, da si o opravljenem delu zastavimo še nekaj ključnih vprašanj. Naši odgovori na 

ta vprašanja nam lahko služijo kot refleksija na opravljeno delo in kot smernice za izboljšave 

našega dela. V vprašanjih moramo razmisliti o vseh faktorjih učne ure, o sodelovanju in 

zanimanju, ki so ga otroci pokazali pri uri, o kreativnem mišljenju in kinestetičnem učenju, 

katerega naj bi v otrocih spodbudile aktivnosti, o sodelovanju otrok med seboj in o užitku 

otrok ob poslušanju zgodbe.

 ZANIMANJE: Ali je zgodba vzbudila otroško zanimanje, radovednost in pozornost? 

Zakaj?/Zakaj ne? Kako smo to dosegli?

 SODELOVANJE: Ali so otroci aktivno sodelovali? Kateri faktorji so to spodbudili ali 

kateri faktorji tega niso spodbudili?

 KREATIVNO MIŠLJENJE: Kako so se otroci odzvali na aktivnosti, ki so od njih 

zahtevale kreativno ali domišljijsko razmišljanje? Ali je to vplivalo na njihov način 

uporabe jezika? Kako je to vplivalo na njihovo rabo jezika?

 KINESTETIČNO UČENJE: Kako so se otroci odzvali na aktivnosti, ki so od njih 

zahtevale mimiko in gibanje? Na kakšen način so takšne aktivnosti pritegnile ali 

odvrnile otroke od učenja jezika? Kaj menite, kakšni so bili razlogi za to?
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 SODELOVANJE OTROK MED SEBOJ: Ali so učenci dobro delali in sodelovali med 

seboj? Kaj je vplivalo na to?

 UŽITEK: Ali so učenci uživali v zgodbi in s tem povezanih dejavnostih? Zakaj?/Zakaj 

ne? Kako je to vplivalo na njihovo motivacijo, samozavest in zaupanje?

(Read, 2007: 116)

2. 3. 5 DEJAVNOSTI, POVEZANE Z UPORABO SLIKANIC

Branje slikanice nikoli ne more biti edina dejavnost učne ure. Vedno moramo učence na 

poslušanje najprej pripraviti, nato moramo samo branje slikanice popestriti z različnimi 

aktivnostmi, npr. mimiko obraza, kretnjami itn., po končanem branju pa se z otroki o tem 

pogovorimo in jih vključimo v aktivnosti, s pomočjo katerih bodo znanje, ki so ga pri tej uri 

spoznali, pričeli uporabljati in ob koncu tudi ponotranjili.

Pri izbiranju aktivnosti, ki jih bomo vključili v učno uro, si moramo zastaviti dve vprašanji:

 V kakšen namen želimo uporabiti izbrano aktivnost? Ali želimo otrokom pomagati 

razumeti 'nov' jezik? Ali jim želimo dati priložnost izraziti čustva, ki se jim pojavijo 

ob poslušanju zgodbe? 

 Ali želimo aktivnost uporabiti pred, med ali po branju? Zakaj?

Zapomniti si moramo, da lahko vsako aktivnost uporabimo tudi pred, med ali po drugem, 

tretjem ali četrtem branju slikanice. Včasih so dejavnosti celo bolj ustrezne po drugem branju 

zgodbe kot po prvem. (Wright, 1995: 25)

V naslednjih podpoglavjih bom izbrala in predstavila nekaj po mojem mnenju najbolj 

primernih dejavnosti, ki jih z učenci lahko izvajamo pred, med ali po branju slikanice. 

Dejavnosti in njihov opis sem povzela iz priročnikov Storytelling with children (Wright, 

1995) ter 500 Activities for the Primary Classroom (Read, 2007). Vsako dejavnost bom 

opisala v treh kategorijah – opis dejavnosti, ciljna starostna skupina, za katero je dejavnost 

primerna, in opombe, v katerih bom podala dodatno razlago o primernosti dejavnosti, o 

prirejanju dejavnosti za različne starostne skupine ter o prednostih določene dejavnosti. Ciljno 

starostno skupino, za katero je dejavnost primerna, bom zaradi narave raziskovalnega dela 

razdelila na učence 1. triletja in učence 2. triletja. Pri večini dejavnosti lahko sicer rečemo, da 

so primerne ali prilagodljive za vse starostne skupine (Wright, 1995), vendar obstajajo tudi 

dejavnosti, ki so primerne le za določeno starostno skupino.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sanja Hribar, diplomsko delo

26

2. 3. 5. 1 DEJAVNOSTI PRED BRANJEM SLIKANICE

Dejavnosti pred branjem slikanice so namenjene predstavitvi vsebine slikanice, jezika 

oziroma besedišča, ki ga slikanica vsebuje, in glavnih pojmov, predstavljenih v slikanici 

(Brewster & Ellis, 1991: 63).

PANTOMIMA (Wright, 1995: 29 – 30)

Opis dejavnosti: S pantomimo učencem predstavimo različno besedišče, ki se pojavi v 

slikanici – npr. dejanja, čustva, pridevnike, prislove itn.

Starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: Pantomima pomaga vzdrževati motivacijo učencev, obenem pripomore k lažjemu 

razumevanju celotnega pomena slikanice.

IGRA SPOMINA/KAJ MANJKA (Wright, 1995: 30)

Opis dejavnosti: Učencem pokažemo štiri do osem slik ali resničnih predmetov, ki se pojavijo 

v slikanici. Nato slike ali predmete skrijemo, učenci pa morajo ugotoviti, kateri predmeti so 

bili in kako so izgledali.

Starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: Igro lahko prilagodimo za najmlajše učence tako, da skrijemo najprej le eno sliko ali 

predmet. Ko vidimo, da z nalogo nimajo posebnih težav, lahko dejavnost stopnjujemo.

BINGO (Wright, 1995: 31)

Opis dejavnosti: Ta dejavnost je najbolj primerna po tem, ko smo učencem že predstavili 10 

do 20 novih besed iz slikanice. Na tablo zapišemo 10 ali 20 besed. Vsak otrok izbere 5 besed 

in si jih zapiše. Preveriti moramo, da so učenci izbrali različne besede.

V pomešanem vrstnem redu glasno beremo besede s table, istočasno lahko pokažemo še sliko 

besede. Učenci, ki so izbrali besedo, ki jo preberemo, jo prečrtajo. Prvi učenec, ki prečrta vseh 

5 besed, zakliče BINGO in je zmagovalec igre.

Starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: Za mlajše otroke, ki še niso pričeli z opismenjevanjem v angleščini, lahko vnaprej 

pripravimo nabor 10 ali 20 sličic, iz katerega si jih izberejo 5. Nato glasno kličemo besede iz 

tega nabora, učenci, ki imajo ustrezno sličico, jo lahko prečrtajo. Prvi učenec, ki prečrta vseh 

5 sličic, zakliče BINGO in je zmagovalec.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sanja Hribar, diplomsko delo

27

NASLOVNICA SLIKANICE (Read, 2007: 119)

Opis dejavnosti: Učencem pokažemo naslovnico slikanice in preberemo naslov. Učence 

sprašujemo o naslovnici in o tem, kaj vidijo na njej. Predstavimo jim glavne junake zgodbe in 

jih vprašamo, kaj mislijo, da se bo v zgodbi zgodilo. Nato slikanico preberemo, učenci pa 

lahko spremljajo, če so se njihova predvidevanja uresničila.

Starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: Otroške slikanice so v večini primerov zelo dobro ilustrirane in zato učence še bolj 

motivirajo za sodelovanje. Če v obravnavo slikanice vključimo tudi analizo naslovnice, lahko 

otroci razvijajo svoje sposobnosti opazovanja in predvidevanja.

BESEDE, KI SE POJAVIJO V SLIKANICI (Read, 2007: 117)

Opis dejavnosti: Na tablo zapišemo nekaj ključnih besed, ki se pojavijo v slikanici. Učence 

prosimo, naj s pomočjo zapisanih besed predvidevajo, kaj se bo v slikanici zgodilo. Nato 

slikanico preberemo. Učenci lahko primerjajo svoja predvidevanja z dejanskim dogajanjem v 

slikanici.

Starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: Dejavnost spodbuja razvoj otroške domišljije in jim omogoča svobodno izražanje 

lastnih idej. Pogosto se tudi zgodi, da otroke zelo zanima, ali so se njihova predvidevanja 

uresničila, zato je ta dejavnost še dodatna spodbuda za poslušanje in njihovo pozornost.

Mlajšim učencem lahko predstavimo manj besed, pri predvidevanjih pa si lahko pomagajo z 

maternim jezikom.

UČENCI PRIPOVEDUJEJO (Wright, 1995: 37)

Opis dejavnosti: Če slikanico otroci zelo dobro poznajo v svojem maternem jeziku, jih lahko 

prosimo, da slikanico poskusijo obnoviti oziroma povedati v angleščini. Spodbudimo jih k 

temu, da lahko uporabljajo tudi samo posamezne besede ali kratke fraze, če še ne znajo 

sestavljati celotnih povedi. Nato jim zgodbo preberemo ali povemo, učenci pa lahko 

primerjajo svojo in originalno verzijo.

Starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: Dejavnost lahko za mlajše otroke prilagodimo tako, da učenci zgodbo obnovijo v 

maternem jeziku.
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2. 3. 5. 2 PONAZORILA IN DEJAVNOSTI MED BRANJEM SLIKANICE

Ponazorila med branjem slikanice so namenjena temu, da učenci lažje razumejo zgodbo.

V splošnem lahko učencem zgodbo pomagamo razumeti tako, da:

 med pripovedovanjem uporabljamo slike (narisane na tablo, slike iz knjige, slike iz 

revij itn.), resnične predmete, maske in lutke,

 uporabljamo pantomimo (mi ali otroci),

 pripovedovanje podpremo z zvočnimi efekti,

 uporabi angleščine pridružimo še uporabo maternega jezika,

 med pripovedovanjem prevajamo ključne besede in da

 sprejmemo, da se lahko nekatere dele slovnice učenci naučijo tudi kot del besedišča, 

npr. preteklik.

(Wright, 1995: 39)

Poleg splošnih ponazoril lahko med branjem oziroma pripovedovanjem učence vključimo v 

različne dejavnosti, ki jim bodo ravno tako pomagale pri razumevanju zgodbe, obenem pa jih 

bodo motivirale za zbrano poslušanje in sodelovanje.

USTAVI SE IN VPRAŠAJ (Wright, 1995: 39)

Opis dejavnosti: Kadarkoli se nam zdi primerno, se lahko med pripovedovanjem ustavimo in 

učence vprašamo, kaj menijo, da se bo zgodilo v nadaljevanju zgodbe.

Ciljna starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: Začetniki oziroma mlajši učenci lahko odgovorijo v maternem jeziku, starejši pa naj 

se potrudijo in sestavijo cele povedi.

FIGURICE (Wright, 1995: 41)

Opis dejavnosti: Figurice lahko postavimo na magnetno tablo, na ozadje pa projiciramo sceno 

zgodbe. Učenci lahko že med pripovedovanjem upravljajo s figuricami, tako kot pravi 

zgodba.

Ciljna starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: Aktivnost je morda bolj primerna med drugim ali tretjim branjem oziroma 

pripovedovanjem zgodbe, saj bodo učenci lažje sledili zgodbi in upravljali s figuricami.
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POSKOČI KARTICE (Wright, 1995: 41)

Opis dejavnosti: Vsakemu učencu pred branjem oziroma pripovedovanjem damo kartico z 

besedo. Vsakič, ko v zgodbi zasliši besedo, ki jo drži v rokah, mora poskočiti in se nazaj 

usesti. 

VARIACIJA: Učencem naročimo, naj poskočijo in se usedejo vsakič, ko zaslišijo določeno 

vrsto besede, npr. barvo, številko, žival itn.

Ciljna starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: Aktivnost je bolj primerna za drugo ali tretje branje oziroma pripovedovanje, saj 

takrat učenci zgodbo že poznajo in lahko sledijo le besedam, ne več celotnemu pomenu in 

smislu zgodbe.

ZBORČEK (Wright, 1995: 45)

Opis dejavnosti: Vnaprej izberemo ključne povedi v zgodbi, ki so primerne za skupno glasno 

govorjenje. Vsi učenci skupaj za nami ponavljajo ključne povedi, ki smo jih izbrali.

VARIACIJA: učenci lahko oponašajo zvočne efekte, npr. veter, trkanje, čudne zvoke itn.

Ciljna starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: Govorjenje v zboru učencem pomaga, da se naučijo ključno besedišče in obenem 

vadijo izgovarjavo. Na ta način ne izpostavljamo posameznih otrok, kar je lahko za nekatere 

precej stresno. Dejavnost je ob tem primerna tudi za utrjevanje izrazov, ki jih lahko učenci 

pozneje uporabijo tudi pri uprizoritvi zgodbe.

ŽVIŽGAJOČA ZGODBA (Read, 2007: 127)

Opis dejavnosti: Slikanico ponovno preberemo, ob tem izpustimo ključne besede in jih 

nadomestimo z žvižgom. Odvisno od dolžine in zahtevnosti slikanice lahko postopek 

ponavljamo, ob naslednji ponovitvi pa žvižg podaljšamo in izpustimo kar del povedi. Učence 

lahko nato razdelimo v pare, vsak par mora skupno rekonstruirati zgodbo in jo nato predstaviti 

razredu.

Ciljna starostna skupina: 2. triletje

Opombe: Ob tej dejavnosti učenci urijo svojo sposobnost ponovnega priklica in 

pripovedovanja zgodbe. Odvisno od starosti učencev in njihovega znanja jih lahko prosimo, 

naj napišejo krajšo verzijo slikanice po tem, ko so jo obnovili ustno.
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2. 3. 5. 3 DEJAVNOSTI PO BRANJU SLIKANICE

Namen dejavnosti po branju slikanice je, da učenci pokažejo svoje razumevanje zgodbe, 

poskušajo zgodbo obnoviti, pokažejo neko mero razumevanja ter se preizkusijo v izražanju 

svojega mnenja.

Dejavnosti po branju slikanice nam omogočajo, da premostimo razliko med učenjem jezika 

ter dejansko rabo jezika. Ne glede na vsebovano zahtevnost jezika pa je najbolj pomembno to, 

da dejavnost učencu angleščino predstavi kot zabavno aktivnost, v kateri lahko uživa. 

(Brewster & Ellis, 1991: 65)

Glavne značilnosti dejavnosti po branju slikanice so:

 utrjevanje jezika in besedišča, ki smo ga predstavili s slikanico,

 izdelava končnega izdelka (npr. lutke, kolaž, knjiga, voščilnica itn.) ali organizacija 

dogodka, povezanega s slikanico (npr. čajanka, spreminjanje zgodbe v igro itn.),

 integrirana vadba različnih spretnosti (npr. pisanje, zapisovanje opomb, intervjuvanje 

itn.),

 neodvisno učenje (učenci se lahko posvetijo področju, ki jih zanima, in o tem izvedo 

kaj več, nato morajo svoje samostojno ali skupinsko delo predstaviti na različne 

načine, npr. s plakati, z zvočnimi posnetki itn.),

 dejavnosti imajo lahko kratkoročen ali dolgoročen učinek,

 uživanje učencev ob izvajanju in končevanju dejavnosti v tujem jeziku, kar lahko zelo 

pozitivno vpliva na otrokovo samozavest in pozitiven odnos do učenja angleščine,

 kreativnost učencev se najbolj kaže v dejavnosti po branju slikanice, saj jim večina 

dejavnosti omogoča, da izražajo svoje mnenje in svoje ideje.

(Brewster & Ellis, 1991: 65 – 66)

ZAPOREDJE SLIKANICE (Read, 2007: 124 – 125)

Opis dejavnosti: Učence razdelimo v skupine. Vsaki skupini damo pomešane povedi, ki se 

pojavijo v slikanici. Vsaka skupina povedi razvrsti tako, kot si sledijo v zgodbi. Rešitve 

preverimo. Nato povedi znotraj skupine znova premešamo, tokrat pazimo, da vsak učenec vidi 

le svoje povedi. Učenec, ki ima prvo poved, jo prebere, nato sledi učenec, ki ima drugo poved 

in tako naprej, dokler ne preberejo vseh povedi. Naloga skupine je, da izmenjujoče in čim bolj 

tekoče preberejo celotno zgodbo.

Ciljna starostna skupina: 2. triletje
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Opombe: Ob tej dejavnosti se učenci urijo v urejanju zaporedja, glasnem branju in v aktivnem 

poslušanju. Ob tem se preizkusijo tudi v skupinskem delu. Po navadi ob takšni obliki 

skupinskega dela učenci drug drugega spodbujajo in se skupinsko trudijo, da bi nalogo 

opravili brez napak.

ISKANJE NAPAK (Read, 2007: 126)

Opis dejavnosti: Učencem povemo, da jim bomo povedali zgodbo, ki jo že poznajo. Vendar 

se ob tem pretvarjamo, da se zgodbe ne spomnimo dobro in da nas morajo popraviti ob vsaki 

napaki, ki jo naredimo v pripovedovanju.

Dejavnost lahko izvedemo tudi pisno, tako da učencem damo natisnjeno zgodbo, v kateri 

morajo poiskati in popraviti napake.

Ciljna starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: Dejavnost lahko prilagodimo tudi za konec 1. triletja, tako da jo izvajamo ustno.

PONOVNO PRIPOVEDOVANJE (Wright, 1995: 51)

Opis dejavnosti: Učenci si poskusijo zapomniti zgodbo in jo ponovno povedati nekomu 

drugemu (sošolcu, učitelju itn.). Ob pripovedovanju si lahko pomagajo z igranjem, s 

premikajočimi slikami ipd.

Ciljna starostna skupina: 2. triletje

Opombe: Učenci lahko aktivnost izvajajo tudi v parih, en učenec je pripovedovalec in drugi 

poslušalec. V tem primeru je naloga poslušalca, da pripovedovalca spodbuja in mu pomaga.

ODSTRANJEVANJE SLIK (Wright, 1995: 51)

Opis dejavnosti: Vnaprej pripravimo zaporedje slik, ki predstavljajo potek zgodbe. Z učenci s 

pomočjo slik obnovimo zgodbo. Nato zaprejo oči, mi pa odstranimo eno sliko. Učenci morajo 

ugotoviti, katero sliko smo odstranili, in povedati del zgodbe, ki ga ta slika predstavlja.

Ciljna starostna skupina: 2. triletje

Opombe: Postopoma lahko odstranimo vse slike in tako učenci sami obnovijo celotno zgodbo. 

Dejavnost lahko poenostavimo tako, da razstavljenim slikam dodamo še povedi, ki zajamejo 

bistvo odlomka, ki ga slika predstavlja.

PRIPOVEDOVALNI KROG (Read, 2007: 127)

Opis dejavnosti: Učenci se posedejo v krog in izmenjujoče pripovedujejo zgodbo, ki jo že 

poznajo. Po krogu potuje žogica (šal, medvedek, klobuk itn.) in zgodbo lahko nadaljuje le 
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tisti, ki dobi žogico v roke. Če se učenec, ki je na vrsti, ne more spomniti nadaljevanja 

zgodbe, lahko žogico preda naprej naslednjemu. Ob tem, ko učenci pripovedujejo zgodbo, 

moramo biti pripravljeni pomagati s podvprašanji in učence pri pripovedovanju po potrebi 

tudi voditi. 

Ciljna starostna skupina: 2. triletje

Opombe: Dejavnost je zelo zahtevna in je posledično primerna le za višje razrede in učence, 

ki dobro poznajo obravnavano slikanico ter imajo dovolj angleškega besedišča in tekoče 

govorijo angleško.

PISANJE NA PODLAGI VSEBINE SLIKANICE (Read, 2007: 134)

Opis dejavnosti: Po končani obravnavi slikanice lahko znanje učencev nadgradimo z eno 

izmed pisnih dejavnosti. Kot izziv jim lahko podamo nalogo, naj napišejo vabilo na enega 

izmed dogodkov v slikanici, ali pa naj v imenu osebe v slikanici napišejo pismo drugi osebi v 

slikanici. Lahko tudi napišejo kartico ali elektronsko sporočilo, namenjeno družinskim 

članom ene izmed oseb v slikanici, in se ob tem vživijo v vlogo izbrane osebe. Lahko tudi 

napišejo dnevnik dogajanja v zgodbi s stališča ene izmed oseb, ki nastopajo v slikanici. Ali pa 

morda napišejo časopisno poročilo o poteku dogajanja v slikanici.

Ciljna starostna skupina: 2. triletje

Opombe: Slikanica in z njo povezane dejavnosti pisanja so lahko posebna motivacija tudi 

tistim učencem, ki sicer nad pisanjem niso najbolj navdušeni. Vendar je dejavnost namenjena 

predvsem višjim razredom, učencem v 5. in 6. razredu, saj je takrat njihovo znanje že na 

dovolj visoki ravni, da lahko ob pisanju mislijo tudi že na zahtevano strukturo napisanega in 

ne le na vsebino.

LUTKOVNA IZVEDBA SLIKANICE (Read, 2007: 141)

Opis dejavnosti: Pred izvajanjem dejavnosti morajo učenci izdelati lutke, ki predstavljajo 

glavne junake zgodbe. Učence razdelimo v skupine in vsak učenec v skupini dobi svojo 

vlogo. Pri prvem izvajanju lahko dejavnost opravljajo vsi učenci hkrati – mi pripovedujemo 

zgodbo in pri tem za vsakega junaka uporabimo različen glas. Učenci ob našem 

pripovedovanju z lutkami odigrajo zgodbo. Šele ko so učenci dovolj samozavestni, jim lahko 

prepustimo, da zgodbo odigrajo sami in pri tem tudi sami obnavljajo zgodbo v angleščini.

Ciljna starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: Veliko učencem uporaba lutke olajša izražanje v angleščini. Dejavnost pa je 

zanimiva tudi zato, ker jo lahko prilagodimo tako za najmlajše kot tudi za najstarejše učence.
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IZDELAVA NASLOVNICE (Wright, 1995: 63)

Opis dejavnosti: Učenci izdelajo naslovnico za slikanico, ki vključuje naslov in ilustracijo. 

Njihova izbira črk in ilustracije lahko izraža njihovo razumevanje zgodbe v slikanici.

Ciljna starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: V 1. triletju, vsaj v 1. in 2. razredu, učenci naslovnico oblikujejo le likovno. Pisno 

pa jo dopolnijo v višjih razredih.

NADALJEVANJE SLIKANICE (Wright, 1995: 64)

Opis dejavnosti: Učenci si izmislijo nadaljevanje slikanice. Aktivnost lahko opravijo v 

skupinah, pisno ali ustno.

Ciljna starostna skupina: 1. in 2. triletje

Opombe: Dejavnost lahko prilagodimo začetnikom, tako da pripovedujejo v maternem jeziku.

2. 3. 5. 4 ORGANIZACIJA KNJIŽNEGA KOTIČKA

Čeprav slikanice prvotno niso namenjene temu, da bi jih učenci brali samostojno, bomo po 

obravnavi slikanice opazili, da jo večina učencev zna na pamet in znajo vsaj dele slikanice 

povedati na pamet. Takrat je smiselno, da naredimo nekaj kopij slikanice in jih damo v knjižni 

kotiček ter s tem učencem omogočimo, da jih berejo tudi samostojno. (Brewster & Ellis, 

2002)

Nekaj uporabnih napotkov za organizacijo knjižnega kotička:

 Slikanice lahko razstavimo na različne načine. Najboljša rešitev so police ali knjižna 

omara, vendar tega ne moremo vedno realizirati, zato pride prav tudi miza ali več 

kartonastih škatel, prekritih z barvnim papirjem.

 Knjižni kotiček mora biti vabljiv in udoben. To lahko dosežemo z dekoracijo rastlin, 

npr. rož, po tleh pa položimo preprogo in blazine.

 Če je le možno, je boljše, da slikanice razstavimo tako, da se vidi naslovnica. To bo 

veliko bolj privlačno in učenci bodo lažje izbrali slikanico, ki jo bodo želeli brati.

 Učence vključimo v organizacijo in vzdrževanje knjižnega kotička. V njih 

spodbujamo odgovornost ter občutek za lepo ravnanje s knjigo. Vsak teden lahko 

določimo, ali izvolimo knjižničarja, ki bo odgovoren za čist in pospravljen knjižni 

kotiček.
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 Kotiček lahko okrasimo z likovnimi deli, ki so jih učenci ustvarili po navdihu 

prebranih slikanic. O različnih slikanicah lahko napišejo tudi svoje misli, ki jih nato 

nalepimo na stene knjižnega kotička. Učenci lahko tudi sestavijo lestvico 10 najbolj 

priljubljenih slikanic in jo razstavijo v kotičku.

 V kolikor je mogoče, mora biti kotiček odprto dostopen za učence. To jih bo 

spodbudilo, da ga obiščejo tolikokrat, kolikor jim bo dopuščal čas. 

 Učencem lahko dovolimo, da si slikanice tudi sposojajo, vendar moramo vzpostaviti 

pregleden izposojevalni sistem.

(Brewster & Ellis, 2002: 47)
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3 RAZISKOVALNI DEL

3.1 NAMEN RAZISKAVE

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali učitelji pri poučevanju angleščine uporabljajo slikanice 

– bodisi kot motivacijo, kot način poučevanja ali le kot popestritev poučevanja. Poleg tega 

sem želela tudi ugotoviti, koliko učiteljev poleg sledenja snovi v učbeniku in sledenja 

predpisanim temam v učnem načrtu najde čas in v pouk vključi tudi zgodbe ali slikanice po 

lastnem izboru. Med drugim sem raziskovala, ali in v kakšni meri se pojavljajo razlike pri 

vključevanju slikanic v pouk v 1. in v 2. triletju osnovne šole, saj sem bila mnenja, da razlike 

obstajajo in da so zaradi predpisane uporabe učbenika v 2. triletju tudi precej izrazite.

3. 2 CILJI RAZISKOVANJA

 Ugotoviti, ali učitelji angleškega jezika v 1. in 2. triletju osnovne šole pri poučevanju 

uporabljajo slikanice.

 Primerjati pogostost poučevanja angleščine z uporabo slikanic v 1. in 2. triletju 

osnovne šole.

 Ugotoviti, kakšne aktivnosti uporabljajo učitelji pred, med in po branju slikanice z 

otroki.

 Ugotoviti, v kakšne namene učitelji uporabljajo slikanice pri poučevanju angleščine 

(npr. za utrditev snovi, za motivacijo ipd.)

 Ugotoviti, ali učitelji pri poučevanju angleščine uporabljajo avtentične ali jezikovno 

prilagojene slikanice.

 Ugotoviti, ali delovna doba poučevanja angleščine na zgodnji stopnji vpliva na 

pogostost in način rabe slikanic.

 Ugotoviti, kje učitelji dobijo slikanice, ki jih želijo brati z otroki.

 Ugotoviti, ali imajo učitelji, poleg obravnave učbenika, čas brati tudi slikanice, ki niso 

neposredno povezane s snovjo v učbeniku.

 Ugotoviti, ali učitelji potrebujejo več časa za pripravo učne ure, v kateri načrtujejo 

branje slikanice, kot za učno uro, v kateri obravnavajo le snov iz učbenika.
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3. 3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

 Ali učitelji v 1. triletju osnovne šole bolj pogosto sežejo po slikanicah kot načinu ali 

popestritvi poučevanja angleščine kot učitelji v 2. triletju osnovne šole?

 Ali učitelji v 2. triletju osnovne šole menijo, da imajo poleg obravnavane snovi iz 

učbenika čas v pouk vključiti tudi branje slikanic?

 Ali učitelji v 1. in 2. triletju osnovne šole pri pouku angleščine pogosteje uporabljajo

prilagojene ali avtentične slikanice?

 Ali učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo poučevanja angleščine, pogosteje 

uporabljajo slikanice pri pouku?

 Ali morajo učitelji slikanice, ki jih uporabljajo pri pouku angleščine, večinoma kupiti 

sami?

 Ali učitelji za pripravo učne ure, v kateri načrtujejo branje slikanice, potrebujejo več 

časa kot za pripravo učne ure, v kateri obravnavajo le snov iz učbenika?

3. 4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

3. 4. 1 RAZISKOVALNI VZOREC

V raziskavo sem vključila 51 učiteljev in učiteljic slovenskih osnovnih šol, ki poučujejo 

angleščino v 1. in/ali 2. triletju osnovne šole. Anketne vprašalnike sem po elektronski pošti 

poslala naključno izbranim šolam po vsej Sloveniji, šole so nato vprašalnike posredovale 

svojim učiteljem, ki so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi. 

3. 4. 2 RAZISKOVALNA METODA

Sodelujočim v raziskavi sem razdelila anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila samostojno in 

ob pomoči literature. 

Osnovna raziskovalna metoda, ki sem jo uporabila pri raziskavi, je deskriptivna.

3. 4. 3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV

Anketne vprašalnike sem prvič na šole poslala v mesecu marcu 2012, nato sem jih do meseca 

septembra 2012 poslala še dvakrat. Pri vsakem pošiljanju sem v raziskavo vključila drugačen 

naključen izbor osnovnih šol po vsej Sloveniji. 
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V raziskavi je sodelovalo 8 (16 %) učiteljev in učiteljic, ki poučujejo angleščino le v 1. triletju 

osnovne šole, 24 (47 %) učiteljev in učiteljic, ki poučujejo angleščino v 1

osnovne šole ter 19 (37 %) učiteljev in učiteljic, ki poučujejo angleščino le v 2. triletju 

osnovne šole. 

 Koliko časa že poučujete angleščino v 1. triletju osnovne šole?

Tabela 3: Čas poučevanja angleščine v 1. 

ČAS POUČEVANJA V 1. TRILETJU OŠ

0 – 3 let
3 – 6 let

6 – 10 let
10 – 13 let
13 – 16 let
16 – 20 let
20 – 25 let

več kot 25 let
SKUPAJ

Graf 2: Čas poučevanja angleščine v 1. triletju OŠ.

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0 - 3 
let

3 - 6 
let

6 - 10 
let

10 -
13 let

št
ev

ilo
 u

či
te

lje
v

čas poučevanja

ČAS POUČEVANJA ANGLEŠČINE V 1. TRILETJU 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sanja Hribar, diplomsko delo

V raziskavi je sodelovalo 8 (16 %) učiteljev in učiteljic, ki poučujejo angleščino le v 1. triletju 

osnovne šole, 24 (47 %) učiteljev in učiteljic, ki poučujejo angleščino v 1. in 2. triletju 

osnovne šole ter 19 (37 %) učiteljev in učiteljic, ki poučujejo angleščino le v 2. triletju 

Koliko časa že poučujete angleščino v 1. triletju osnovne šole?

: Čas poučevanja angleščine v 1. triletju OŠ.

ČAS POUČEVANJA V 1. TRILETJU OŠ ŠTEVILO UČITELJEV ANGLEŠČINE

16
8
4
0
2
2
0
0

32

angleščine v 1. triletju OŠ.

13 let
13 -

16 let
16 -

20 let
20 -

25 let
več 

kot 25 
let

čas poučevanja

ČAS POUČEVANJA ANGLEŠČINE V 1. TRILETJU 
OŠ

ŠTEVILO UČITELJEV ANGLEŠČINE

Sanja Hribar, diplomsko delo

V raziskavi je sodelovalo 8 (16 %) učiteljev in učiteljic, ki poučujejo angleščino le v 1. triletju 

. in 2. triletju 

osnovne šole ter 19 (37 %) učiteljev in učiteljic, ki poučujejo angleščino le v 2. triletju 

ŠTEVILO UČITELJEV ANGLEŠČINE

ČAS POUČEVANJA ANGLEŠČINE V 1. TRILETJU 

ŠTEVILO UČITELJEV ANGLEŠČINE



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sanja Hribar, diplomsko delo

39

Izmed vseh prejetih izpolnjenih vprašalnikov kar 32 učiteljev poučuje angleščino v 1. triletju 

osnovne šole. Od tega 16 učiteljev oziroma učiteljic, kar predstavlja 50 % izpolnjenih 

vprašalnikov,  razrede prvega triletja poučuje le 0–3 leta. Le 2 učitelja oziroma učiteljici pa 

poučujeta razrede prvega triletja že 16–20 let, kar predstavlja le 6 % sodelujočih v raziskavi.

Glede na to, da je poučevanje angleščine v prvih treh razredih osnovne šole bolj pogosto šele 

zadnjih nekaj let, me rezultati, ki jih lahko preberem iz grafa, ne presenečajo. Poleg tega 

menim, da je na rezultat vplivalo tudi dejstvo, da sem učiteljem in učiteljicam že vnaprej 

obrazložila, da raziskujem uporabo slikanic pri poučevanju angleščine, kar je morebiti 

odvrnilo vse učitelje in učiteljice, ki sicer angleščino v 1. triletju poučujejo že dlje časa, 

vendar slikanic pri tem zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne uporabljajo.

 Koliko časa že poučujete angleščino v 2. triletju osnovne šole?

Tabela 4: Čas poučevanja angleščine v 2. triletju OŠ.

ČAS POUČEVANJA V 2. TRILETJU OŠ ŠTEVILO UČITELJEV ANGLEŠČINE

0 – 3 let 18
3 – 6 let 6

6 – 10 let 10
10 – 13 let 0
13 – 16 let 3
16 – 20 let 3
20 – 25 let 1

več kot 25 let 2

SKUPAJ 43
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Graf 3: Čas poučevanja angleščine v 2. triletju OŠ.
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 Ali pri poučevanju angleščine uporabljate učbenik?

Tabela 5: Uporaba učbenika pri poučevanju angleščine
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Graf 4: Uporaba učbenika pri poučevanju angleščine.
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 Ali pri poučevanju angleščine uporabljate slikanice kot popestritev pouka?

Tabela 6: Uporaba slikanic pri poučevanju angleščine.
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Graf 5: Uporaba slikanic pri poučevanju angleščine.
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 Kako pogosto uporabljate slikanice k

Tabela 7: Pogostost uporabe slikanic pri poučevanju angleščine.

1 – 2x teden
1x na dva tedna

1x na mesec
1x na dva meseca

1x na pol leta
1x na leto

Drugo
Ni odgovora

SKUPAJ

Graf 6: Pogostost uporabe slikanic pri poučevanju angleščine.

Rezultati kažejo, da učitelji in učiteljice, ki poučujejo angleščino v 1. triletju, slikanice 

uporabljajo bolj pogosto kot učitelji in učiteljice, ki angleščino poučujejo v 2. triletju. Tisti, ki 

poučujejo v prvih treh razredih,

mesec in 1x na dva meseca. Tudi odgovor 1

pri učiteljih in učiteljicah, ki poučujejo v 2. triletju, prevladujeta odgovora 1x na mesec in 1x 

na dva meseca. 
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Pri sodelujočih, ki so pri tem odgovoru obkrožili možnost »drugo«, bi rada izpostavila 

odgovor: »V učbeniku so že primerne zgodbic

slikanic ne uporabljam.«

 Na kakšen način uporabljate slikanice pri poučevanju angleščine?

Tabela 8: Načini uporabe slikanic pri poučevanju angleščine.
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Graf 7: Načini uporabe slikanic pri poučevanju angleščine.
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Pri učiteljih in učiteljicah, ki poučujejo angleščino le v 1. triletju, so vsi odgovori približno 

enako številčni in med njimi ni pomembne razlike. Pri odgovorih pod možnostjo »drugo« so 

zapisali še, da poleg naštetih načinov uporabe slikanic po njih posežejo tudi samo kot 

popestritev pouka oziroma bolj za zabavo in pri tem nimajo postavljenih določenih učnih 

ciljev.

Učitelji in učiteljice, ki angleščino poučujejo v obeh triletjih, so največkrat odgovorili, da 

slikanice uporabljajo kot predstavitev nove snovi, vendar so pogosto izbrali tudi preostala dva 

odgovora. 

Učitelji in učiteljice, ki angleščino poučujejo le v 2. triletju, so največkrat izbrali odgovor, da 

slikanice uporabljajo kot utrjevanje snovi, vendar so tudi velikokrat izbrali preostala dva 

odgovora. Pri možnosti »drugo« so izpostavili še to, da slikanice uporabljajo za urjenje veščin 

branja in bralnega razumevanja ter kot osnovo za pisanje samostojnih sestavkov.

 Ali se vam zdi, da imate poleg obravnavane snovi iz učbenika čas v pouk angleščine 

vključiti tudi branje slikanic? 

Tabela 9: Vključitev slikanic v pouk angleščine.

1. TRILETJE 1. IN 2. TRILETJE 2. TRILETJE

DA 6 20 13
NE 1 4 5

Ni odgovora. 1 0 1

SKUPAJ 8 24 19
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Graf 8: Vključitev slikanic v pouk angleščine.

Graf 8 prikazuje, da je večina sodelujočih mnenja, da imajo čas poleg obravnavane snovi iz 

učbenika v pouk angleščine vključiti tudi branje slikanic. Ob tem ne smemo zanemariti 

dejstva, da 26 % učiteljev in učiteljic, ki poučujejo le v 2. triletju in 17 % učiteljev in učiteljic, 

ki angleščino poučujejo v 1. in v 2. triletju meni, da tega časa nimajo. Presenetljivo pri tem je, 

da kljub mišljenju, da tega časa nimajo, veliko učiteljev 

tako pogosto, vendar jih v pouk vseeno vključijo.
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 Na kakšen način izbirate zgodbe oziroma slikanice, ki jih berete otrokom pri pouku 

angleščine?

Tabela 10: Način izbora slikanic.
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Graf 9: Način izbora slikanic.
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slikanico izberejo glede na primernost besedila razvojni stopnji otrok oziroma glede na raven 

znanja, ki jo učenci dosegajo, ter da želijo v slikanici združiti kvalitetne ilustracije in 

tematiko, ki je otrokom poznana. 

Učitelji in učiteljice, ki angleščino poučujejo v obeh triletjih, so največkrat odgovorili, da 

slikanico izberejo glede na kakovost besedila in ilustracije slikanice, ne glede na temo. Zelo 

pogosto jo izberejo tudi glede na obravnavano temo v učbeniku. Pri možnosti »drugo« so 

izpostavili, da poskušajo izbor slikanice prilagoditi vsebini predmetnika in učnega načrta, 

svojim interesom ter razrednim ali šolskim projektom.

Sodelujoči, ki poučujejo le v 2. triletju, največkrat izberejo slikanico glede na obravnavano 

temo v učbeniku. Pri možnosti »drugo« so izpostavili še, da izbirajo le knjige za bralno 

značko. 

 Kako pogosto z učenci izvajate dodatne dejavnosti, povezane s slikanico?

Tabela 11: Pogostost izvajanja dodatnih dejavnosti, povezanih s slikanico.

1. TRILETJE 1. IN 2. TRILETJE 2. TRILETJE

Vedno. 1 3 4
Pogosto. 4 13 6
Redko. 1 6 9
Nikoli. 1 0 0

Ni odgovora. 1 2 0

SKUPAJ 8 24 19
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Graf 10: Pogostost izvajanja dodatnih dejavnosti

Graf 10 prikazuje, da največ (50 %) učiteljev in učiteljic, ki poučujejo v prvih treh razredih, 

pogosto izvaja dodatne dejavnosti

branju slikanice ne izvaja nobenih dodatnih dejavnosti, kar predstavlja 12,5 % vzorca.

Učitelji in učiteljice, ki poučujejo v obeh triletjih, so ravno tako v večini (54 %) odgovarjali, 

da pogosto poleg samega branja slikanice izvajajo dodatne dejavnosti. Vendar tudi odstotek 

odgovorov »redko« (25 %) ni zanemarljiv. 

Učitelji in učiteljice, ki poučujejo le v 2. triletju, so največkrat (47 %) odgovorili, da dodatne 

dejavnosti, povezane s slikanico,

»pogosto« (32 %) in nazadnje možnost »vedno« (21 %).
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 Kakšne dejavnosti izvajate 

Tabela 12: Izvajane dejavnosti pred branjem slik
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slikanici.
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Pogovor o 
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slikanico.
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maternem jeziku.

1

Dejavnosti pred
branjem slikanice 

ne izvajam.

2

Drugo. 1
Ni odgovora. 1

Graf 11: Izvajane dejavnosti pred branjem slikanice.
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Pri vseh sodelujočih prevladuje odgovor, da se učenci pred branjem slikanice učijo novih 

besed/besednih zvez, ki se pojavijo v slikanici. Temu pri vseh treh skupinah sodelujočih sledi 

odgovor, da se z otroki pogovarjajo o izkušnjah, ki se navezujejo na slikanico. 

Pri možnosti »drugo« so učitelji in učiteljice zapisali, da z učenci pred branjem slikanice 

izvajajo igro vlog, se pogovarjajo o naslovnici slikanice, iz katere učenci lahko ugibajo, o čem 

bo le-ta govorila, ukvarjajo pa se tudi z ustvarjalnim gibom in izražanjem telesa ob glasbi.

Kar 7 učiteljev oziroma učiteljic, kar predstavlja 14 % raziskovalnega vzorca, je obkrožilo, da 

dejavnosti pred branjem slikanice ne izvajajo.

 Ali ob branju slikanice uporabljate dodatna ponazorila? Kakšna?

Tabela 13: Uporaba dodatnih ponazoril ob branju slikanice.

1. TRILETJE 1. IN 2. 

TRILETJE

2. TRILETJE SKUPAJ

Mimika obraza. 7 20 19 46
Lutke. 4 11 2 17

Resnični 
predmeti (ki se 

pojavijo v 
slikanici).

4 14 11 29

Dodatnih 
ponazoril ne 
uporabljam.

0 0 0 0

Drugo. 2 6 5 13
Ni odgovora. 1 2 0 3



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

52

Graf 12: Uporaba dodatnih ponazoril ob branju slikanice.

Graf 12 prikazuje, da učitelji in učiteljice branje slikanice najbolj pogosto popestrijo z mimiko 

obraza, veliko jih je pri tem odgovoru dopisalo še »z gibi telesa«. Poleg mimike obraza 

poskušajo slikanico učencem približati tako, da jim predstavijo resnič

pojavijo v slikanici, nekateri uporabljajo tudi lutke

Pri možnosti »drugo« so učitelji in učiteljice izpostavili

materialom oziroma slikovnimi karticami, s tonom in 

nihanjem jakosti glasu.

Nihče od sodelujočih ni odgovoril, da dodatnih ponazoril ob branju slikanice ne uporablja
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 Na kakšen način z učenci berete slikanice?

Tabela 14: Načini branja slikanic.

1. TRILETJE

V bralnem 
krogu.

7

Frontalno. 4
Drugo. 0

Ni odgovora. 1

Graf 13: Načini branja slikanic.

Pri tem vprašanju so učitelji in učiteljice odgovarjali zelo

odgovor, drugi so odgovorili, da slikanice berejo na oba načina 

frontalno.

Med učitelji oziroma učiteljicami, ki poučujejo le v prvih treh razredih, prevladuje odgovor, 

da slikanice berejo v bralnem krogu, vendar so odgovarjali tudi, da slikanice berejo  frontalno.

Tudi pri učiteljih in učiteljicah, ki angleščino poučujejo v obeh triletjih, prevladuje odgovor, 

da slikanice berejo v bralnem krogu, sledi mu odgovor, da slikanice berejo frontalno. Ob te

moram poudariti, da je veliko učiteljev oziroma učiteljic na vprašalnik dopisalo, da v bralnem 

krogu slikanice berejo v 1. triletju, frontalno pa v 2. triletju.
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Učitelji in učiteljice, ki angleščino poučujejo le v 2. triletju, so največkrat odgovorili, da 

slikanice z učenci berejo frontalno. 

Če izpustimo razdelitev učiteljev na triletja, v katerih učijo, vidimo, da sta oba odgovora 

približno enako zastopana. Za odgovor, da slikanice berejo v bralnem krogu, so se učitelji 

oziroma učiteljice odločili v 71 %. Za odgovor, da slikanice berejo frontalno, so se odločili v 

63 %. 

 Kakšne dejavnosti izvajate z učenci po branju slikanice?

Tabela 15: Izvajane dejavnosti po branju slikanice.

1. TRILETJE 1. IN 2. 

TRILETJE

2. TRILETJE SKUPAJ

Utrjevanje besedišča, 
ki se pojavi v 

slikanici.

6 18 16 40

Dramska uprizoritev 
slikanice.

5 16 12 33

Pogovor o 
prebranem.

6 21 19 46

Pisno/ustno 
domišljijsko 
nadaljevanje 

slikanice/sprememba 
konca.

1 7 7 15

Likovno ustvarjanje 
na temo slikanice.

4 16 11 31

Učenci ustvarijo 
lastno slikanico.

2 6 6 14

Dejavnosti po branju 
slikanice ne izvajam.

1 0 0 1

Drugo. 1 1 1 3
Ni odgovora. 1 2 0 3
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Graf 14: Izvajane dejavnosti po branju slikanice.

Pri vprašanju, kakšne dejavnosti učitelji in učiteljice izvajajo 

skoraj vsi odgovori močno zastopani. Največkrat so sodelujoči v raziskavi odgovarjali, 

prebranem pogovarjajo, da z učenci utrjujejo besedišče, ki se p

učenci dramsko uprizorijo ter likovno ustvarjajo na temo slikanice. Malo manjkrat so 

obkrožili, da učenci domišljijsko nadaljujejo slikanico ali slikanici spremenijo konec ter da 

učenci ustvarijo lastno slikanico.

Trije učitelji oziroma učiteljice so obkrožili, da dejavnosti po branju slikanice ne izvajajo. 
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 Koliko časa porabite za pripravo učne ure, v kateri imate namen z otroki prebrati 

slikanico?

Tabela 16: Čas za pripravo učne ure z 

1. TRILETJE

0 – 30 minut.
30 – 60 minut.
60 – 90 minut.
90 – 120 minut.

Več kot 120 minut.
Drugo.

Ni odgovora.

SKUPAJ

Graf 15: Čas za pripravo učne ure z uporabo slikanice.

Največ učiteljev je na to vprašanje odgovorilo, da v povprečju za pripravo učne ure

imajo namen uporabiti slikanico, porabijo od 30 do 60 minut. Tako je odgovorilo 62 % 

učiteljev in učiteljic, ki poučujejo angleščino le v 1. triletju, 46 % učiteljev in učiteljic, ki 

angleščino poučujejo v obeh triletjih
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 Ali za učno uro, v kateri obravnavate slikanico

za učno uro, v kateri ne uporabljate slikanice?

Tabela 17: Primerjava uporabe časa za pripravo učne ure z uporabo slikanice.

1. TRILETJE

DA
NE

Ni odgovora.
SKUPAJ

Graf 16: Primerjava uporabe časa za pripravo učne ure z uporabo slikanice

Učitelji in učiteljice, ki angleščino poučujejo le v 1. triletju, so po večini (50 %) mnenja, da za 

pripravo učne ure, v kateri imajo namen uporabiti slikanico, ne porabijo več časa kot za 

pripravo učne ure, v kateri slikanice ne uporabljajo. S tem se ne strinja 37,5 %  sodelujočih, ki 

menijo, da za pripravo učne ure,

Učitelji in učiteljice, ki poučujejo v obeh triletjih,

kateri uporabljajo slikanico, ne porabijo več časa kot za pripravo učne ure, v kateri slikanice 

ne uporabljajo.
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Učitelji in učiteljice, ki angleščino poučujejo le v 2. triletju, pa z večino (53 %) trdijo, da za 

pripravo učne ure, v kateri uporabljajo slikanico, potrebujejo več časa kot za pripravo učne 

ure, v kateri slikanice ne uporabljajo.

 Kje dobite slikanice, ki jih želite obravnavati z otroki?

Pri tem vprašanju me je zanimalo, kje učitelji in učiteljice dobijo slikanice, ki jih želijo 

obravnavati z učenci. Zanimalo me je, ali so slikanice dostopne v šolskih in splošnih 

knjižnicah ali jih morajo kupovati sami v knjigarnah ali preko spleta.

Tabela 18: Pridobivanje slikanic za obravnavo pri pouku angleščine.

1. TRILETJE 1. IN 2. 

TRILETJE

2. TRILETJE SKUPAJ

Izposodim si jih 
v šolski knjižnici.

4 13 13 30

Izposodim si jih 
v splošni 
knjižnici.

4 14 6 24

Kupujem jih v 
knjigarnah.

5 11 10 26

Kupujem jih 
preko spleta.

4 8 6 18

Drugo. 3 7 3 13
Ni odgovora. 1 2 0 3
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Graf 17: Pridobivanje slikanic za obravnavo pri pouku angleščine.

Izmed vseh odgovorov je najbolj zastopan odgovor, da si učitelji oziroma učiteljice slikanice 

izposodijo v šolski knjižnici – zanj se je odločilo 59 % sodelujočih v raziskavi.

Temu po zastopanosti sledita odgovora, da učitelji oziroma učiteljice slikanice 

knjigarnah (51 %) ter si jih sposojajo v splošnih knjižnicah (47 %).

Manj pogosto so učitelji oziroma učiteljice izbrali odgovor, da slikanice kupujejo preko spleta 

– za ta odgovor se je odločilo 35 % sodelujočih.

Pod rubriko »Drugo« so učitelji

kolegov in kolegic, jih kupujejo na razprodajah, na knjižni tržnici, na sejmih ali potovanjih in 

seminarjih po tujini, najdejo jih tudi na spletu v interaktivni obliki

pouku prinesejo kar sami. 
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 Ali pri poučevanju s slikanicami uporabljate avtentične ali jezikovno prilagojene 

slikanice?

Pri tem vprašanju me je zanimalo, 

prilagojene slikanice, ali pa morda razlike 

Tabela 19: Uporaba avtentičnih in jezikovno prilagojenih slikanic.

1. TRILETJE

Avtentične 
slikanice.

2

Jezikovno 
prilagojene 
slikanice.

5

Razlike med 
avtentičnimi in 

jezikovno 
prilagojenimi 
slikanicami ne 

poznam.

0

Ni odgovora. 2

Graf 18: Uporaba avtentičnih in jezikovno prilagojenih slikanic.

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Avtentične 
slikanice.

Jezikovno 
prilagojene 
slikanice.

št
ev

ilo
 o

dg
ov

or
ov

UPORABA AVTENTIČNIH IN JEZIKOVNO 
PRILAGOJENIH SLIKANIC

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sanja Hribar, diplomsko delo

Ali pri poučevanju s slikanicami uporabljate avtentične ali jezikovno prilagojene 

Pri tem vprašanju me je zanimalo, ali učitelji uporabljajo avtentične in/ali jezikovno 

prilagojene slikanice, ali pa morda razlike med njimi sploh ne poznajo.
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Učitelji in učiteljice, ki poučujejo angleščino le v 1. triletju oziroma le v 2. triletju, največkrat 

uporabljajo jezikovno prilagojene slikanice.

Učitelji in učiteljice, ki angleščino poučujejo v obeh triletjih, pa trdijo, da največkrat 

uporabljajo avtentične slikanice. 

Trije učitelji oziroma učiteljice, kar predstavlja 6 % vzorca, so obkrožili, da razlike med 

avtentičnimi in jezikovno prilagojenimi slikanicami ne poznajo.

Sedem učiteljev oziroma učiteljic, kar predstavlja 14 %  vzorca, na vprašanje sploh ni 

odgovorilo.

 Če uporabljate avtentične slikanice, ali jih prilagajate sami? Na kakšen način?

26 učiteljev oziroma učiteljic je obkrožilo, da uporabljajo avtentične slikanice, odgovor na 

zadnje vprašanje pa jih je podalo 21, kar predstavlja 81 % vseh, ki uporabljajo avtentične 

slikanice, in 41 % celotnega vzorca.

Izmed učiteljev in učiteljic, ki angleščino poučujejo le v 1. triletju, sem dobila le dva 

odgovora o prilagajanju avtentičnih slikanic. En učitelj oziroma učiteljica pravi,  da avtentične 

slikanice prilagaja tako, da vsebino poenostavi in prilagodi predznanju učencev, vendar brez 

močnega poseganja v vsebino – le toliko, kolikor je potrebno, da učenci razumejo bistvo 

zgodbe.

Drugi učitelj oziroma učiteljica pa pravi, da uporablja le tiste avtentične slikanice, ki 

prilagajanja večinoma ne potrebujejo.

Učitelji in učiteljice, ki angleščino poučujejo v obeh triletjih, so ravno tako razdvojeni. 

Nekateri pravijo, da slikanic ne prilagajajo, saj izbirajo takšne, ki niso prezahtevne in za 

katere menijo, da jim bodo učenci glede na besedišče in temo kos.

Tisti, ki avtentične slikanice prilagajajo, so odgovarjali, da jih prilagodijo tako, da 

poenostavijo jezik, uporabljen v slikanici, po potrebi prilagodijo čas pripovedovanja v 

sedanjik, uporabljajo dobesedni govor, skrajšajo besedilo, kjer je to potrebno, namesto težjih 

besed/besednih zvez uporabijo učencem bolj znane sinonime ali enostavno s svojimi 

besedami v kratkih stavkih povzamejo vsebino slikanice.

Učitelji in učiteljice, ki angleščino poučujejo le v 2. triletju, so odgovarjali, da po večini 

avtentičnih slikanic ne prilagajajo, saj že vnaprej izberejo takšno slikanico, za katero menijo, 
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da učencem ne bo pretežka. Predvsem poudarjajo, da se jim zdi pomembno, da učenci 

razumejo bistvo zgodbe in ne vsake posamezne besede, kar lahko dosežejo z uporabo 

dodatnih ponazoril ob branju, kot so ilustracije, spremljajoča mimika in pantomima. Poleg 

tega tudi pred branjem z dejavnostmi poskrbijo, da učenci usvojijo besedišče, ki se nato 

pojavi v slikanici. 

3. 6 POVZETEK POMEMBNEJŠIH SPOZNANJ

Z raziskavo v svojem diplomskem delu sem želela ugotoviti pogostost poseganja po 

slikanicah kot načinu popestritve poučevanja angleščine v 1. in 2. triletju osnovne šole in 

ugotovitve med seboj tudi primerjati. Poleg tega me je zanimalo, koliko časa učitelji 

potrebujejo za pripravo učne ure z uporabo slikanice in ali za to potrebujejo več časa kot za 

pripravo učne ure, v kateri obravnavajo le snov iz učbenika. Zanimalo me je še, kje učitelji in 

učiteljice dobijo slikanice, ki jih želijo obravnavati, ter ali pri poučevanju uporabljajo 

avtentične ali jezikovno prilagojene slikanice.

Rezultatov raziskave sicer zaradi premajhnega vzorca ne morem posplošiti na celotno 

populacijo, vendar je dovolj velik za potrebe diplomskega dela.

Glede na prvo raziskovalno vprašanje, ali učitelji in učiteljice v 1. triletju osnovne šole bolj 

pogosto sežejo po slikanicah kot načinu ali popestritvi poučevanja angleščine kot učitelji 

in učiteljice v 2. triletju,  sem ugotovila, da učitelji in učiteljice 1. triletja pogosteje sežejo po 

slikanicah kot učitelji in učiteljice 2. triletja. Odgovori kažejo, da v prvem triletju slikanice pri 

pouku uporabljajo 1 – 2x na teden, 1x na dva tedna, 1x na mesec ali 1x na dva meseca, 

medtem ko učitelji v drugem triletju slikanice pri pouku uporabljajo le 1x na mesec, 1x na dva 

meseca ali redkeje.

Glede na drugo raziskovalno vprašanje, ali učitelji v 2. triletju osnovne šole menijo, da 

imajo poleg obravnavane snovi iz učbenika čas v pouk vključiti tudi branje slikanic, sem 

ugotovila, da kar 74 % učiteljev in učiteljic, ki poučujejo le v 2. triletju, meni, da imajo čas 

poleg obravnavane snovi iz učbenika v pouk vključiti tudi branje slikanic.

Glede na tretje raziskovalno vprašanje, ali učitelji v 1. in 2. triletju osnovne šole pri pouku 

angleščine pogosteje uporabljajo prilagojene ali avtentične slikanice, sem ugotovila, da 
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sta oba odgovora precej enako zastopana. Za odgovor jezikovno prilagojene slikanice so se 

učitelji oziroma učiteljice odločili v 57 %, za odgovor avtentične slikanice pa so se odločili v 

51 %. Sodelujoči so pri vprašanju lahko obkrožili več odgovorov, zato lahko glede na 

rezultate sklepam le, da uporabljajo obe vrsti slikanic.

Na četrto raziskovalno vprašanje, ali učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo poučevanja 

angleščine, pogosteje uporabljajo slikanice pri pouku, nisem dobila statistično 

pomembnega odgovora. Kot  daljšo delovno dobo poučevanja angleščine sem imela v mislih 

učitelje in učiteljice, ki poučujejo angleščino že dlje kot 16 let. Vendar je del vzorca, ki 

poučuje angleščino šele 0–3 leta in največ 10 let toliko večji od dela vzorca tistih, ki 

poučujejo angleščino več kot 16 let, da primerjava med njimi ni mogoča.

Glede na peto raziskovalno vprašanje, ali morajo učitelji slikanice, ki jih uporabljajo pri 

pouku angleščine, večinoma kupiti sami, sem ugotovila, da si največ sodelujočih v 

raziskavi slikanice sposoja v šolskih knjižnicah. Tudi pri tem vprašanju so učitelji oziroma 

učiteljice obkrožili več odgovorov, vendar so se v največjem številu (59 %) odločili za ta 

odgovor. Temu sta po številčnosti sledila odgovora, da slikanice kupujejo v knjigarnah in da 

si jih sposojajo v splošnih knjižnicah.

Glede na šesto raziskovalno vprašanje, ali učitelji za pripravo učne ure, v kateri načrtujejo 

branje slikanice, potrebujejo več časa kot za pripravo učne ure, v kateri obravnavajo le 

snov iz učbenika, sem ugotovila, da so mnenja sodelujočih v raziskavi različna. Učitelji in 

učiteljice prvega triletja ter tisti, ki poučujejo v 1. in 2. triletju, menijo, da za pripravo učne 

ure, v kateri načrtujejo branje slikanice, ne potrebujejo več časa kot za pripravo učne ure, v 

kateri obravnavajo le snov iz učbenika. Temu nasprotujejo učitelji in učiteljice drugega 

triletja, ki menijo, da za pripravo učne ure z uporabo slikanice potrebujejo več časa kot za 

pripravo učne ure z obravnavo snovi iz učbenika. 
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4 SKLEP

V zaključku svojega diplomskega dela z naslovom »Uporaba slikanic pri poučevanju 

angleščine v 1. in 2. triletju osnovne šole« bom povzela nekaj ključnih ugotovitev, misli in 

spoznanj, ki so se mi porodila med raziskovanjem in pisanjem diplomskega dela.

Branje slikanic je dejavnost, s katero nas starši seznanijo že takoj po rojstvu, z njo pa se 

spoznamo tudi v vrtcu in šoli. Je dejavnost, ki ne le da pozitivno vpliva na otrokov razvoj 

govora, poslušanja in pisanja, z njo razvijamo tudi otroško domišljijo, pripomoremo k razvoju 

otrokove samozavesti ter socialnega in čustvenega razvoja. Pravilno izvedena dejavnost je za 

otroke zelo motivirajoča, zato menim, da je zelo pomembno, da jo vključimo tudi v 

poučevanje tujega jezika in s tem popestrimo vsakdanje učenje.

Pri prebiranju virov in literature, ki sem jih uporabila v diplomskem delu, sem dobila veliko 

koristnih informacij o tem, kako lahko branje slikanic pri pouku pozitivno vpliva na učence in 

njihov kognitivni, socialni in lingvistični razvoj. Izvedela sem, na kakšne načine lahko 

slikanice vključim v pouk tujega jezika, dobila veliko idej, katere dejavnosti lahko ob tem 

uporabim, in se poučila o tem, kako lahko slikanice prilagodim razvojni stopnji učencev, če se 

mi zdi, da so za njihovo stopnjo še prezahtevne. 

V raziskovalnem delu sem prišla do zame pomembnih spoznanj. Že sama sem pri poučevanju 

in v pogovoru z različnimi učiteljicami ugotovila, da uporaba učbenika pri pouku močno 

olajša delo učitelja in samo pripravo materiala za poučevanje, zato sem pričakovala, da 

učitelji in učiteljice, ki poučujejo angleščino v 2. triletju, po večini sledijo le učbeniku in 

učnemu načrtu ter posledično zaradi pomanjkanja časa slikanic pri pouku ne uporabljajo.

Raziskava, ki sem jo izvedla in ki je zaradi premajhnega vzorca ne morem posploševati, je 

pokazala, da 98 % učiteljev oziroma učiteljic, ki angleščino poučujejo v 2. triletju, pri 

poučevanju res uporablja učbenik. Ob tem 91 % sodelujočih pravi, da v pouk vključujejo tudi 

slikanice. Uporabljajo jih sicer manj pogosto kot tisti, ki poučujejo angleščino v 1. triletju, 

vendar je to zaradi naštetih okoliščin razumljivo. 

Poleg tega sem bila mnenja, da so slikanice, ki bi jih želeli uporabljati pri pouku, težko 

dostopne in da jih morajo učitelji in učiteljice kupiti sami. Glede na vzorec, ki ga ne moremo 

posploševati, naj bi bile slikanice dostopne v šolskih in splošnih knjižnicah, kar je spodbudno 
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za vsakega, ki bi se želel lotiti te dejavnosti. Ob tem pa ne smemo zanemariti, da so bili tudi 

drugi odgovori kar številčno zastopani. Odgovor, da slikanice kupujejo v knjigarnah, je bil 

zastopan v 51 %, preko spleta v 35 % in drugje v 25 %. Ko sem si sama želela sposoditi nekaj 

slikanic za obravnavo pri pouku, sem ugotovila, da je situacija bolj podobna slednji, saj sem 

želene slikanice lahko dobila le preko spleta ali preko naročila v knjigarni.

Diplomsko delo ima veliko vrednost tudi za moj osebnostni razvoj. Izvedela sem veliko 

novega in se seznanila z dejavnostjo, ki jo lahko uporabim pri poučevanju tujega jezika na 

svoji poklicni poti. Z dobljenim znanjem sem zadovoljna in predstavlja dobro odskočno desko 

za nadaljnje izobraževanje.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sanja Hribar, diplomsko delo

66

5 KAZALO SLIKOVNEGA GRADIVA, TABEL IN 
GRAFOV

5. 1 KAZALO SLIKOVNEGA GRADIVA

Slika 1: Naslovnica slikanice Ten in the bed. ........................................................................16

Slika 2: Naslovnica slikanice The Snowman.........................................................................17

Slika 3: Naslovnica slikanice The very hungry caterpillar. ....................................................17

Slika 4: Naslovnica slikanice The Gruffalo. ..........................................................................17

Slika 5: Naslovnica slikanice We're going on a bear hunt......................................................18

Slika 6: Naslovnica slikanice The true story of the three little pigs........................................18

Slika 7: Model načrtovanja učnih ur, ki temelji na metodi Načrtuj-Naredi-Oceni (prav tam).21

5. 2 KAZALO TABEL

Tabela 1: Kriteriji za izbor slikanic (povzeto in prirejeno po: Brewster & Ellis, 2002: 11) ....15

Tabela 2: Struktura anketirancev po triletju v katerem poučujejo. .........................................37

Tabela 3: Čas poučevanja angleščine v 1. triletju OŠ. ...........................................................38

Tabela 4: Čas poučevanja angleščine v 2. triletju OŠ. ...........................................................39

Tabela 5: Uporaba učbenika pri poučevanju angleščine ........................................................41

Tabela 6: Uporaba slikanic pri poučevanju angleščine. .........................................................42

Tabela 7: Pogostost uporabe slikanic pri poučevanju angleščine. ..........................................43

Tabela 8: Načini uporabe slikanic pri poučevanju angleščine. ...............................................44

Tabela 9: Vključitev slikanic v pouk angleščine....................................................................45

Tabela 10: Način izbora slikanic. ..........................................................................................47

Tabela 11: Pogostost izvajanja dodatnih dejavnosti, povezanih s slikanico............................48

Tabela 12: Izvajane dejavnosti pred branjem slikanice..........................................................50

Tabela 13: Uporaba dodatnih ponazoril ob branju slikanice. .................................................51

Tabela 14: Načini branja slikanic..........................................................................................53

Tabela 15: Izvajane dejavnosti po branju slikanice................................................................54

Tabela 16: Čas za pripravo učne ure z uporabo slikanice. .....................................................56

Tabela 17: Primerjava uporabe časa za pripravo učne ure z uporabo slikanice. .....................57

Tabela 18: Pridobivanje slikanic za obravnavo pri pouku angleščine. ...................................58

Tabela 19: Uporaba avtentičnih in jezikovno prilagojenih slikanic........................................60



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sanja Hribar, diplomsko delo

67

5. 3 KAZALO GRAFOV

Graf 1: Struktura anketirancev po triletju, v katerem poučujejo.............................................37

Graf 2: Čas poučevanja angleščine v 1. triletju OŠ................................................................38

Graf 3: Čas poučevanja angleščine v 2. triletju OŠ................................................................40

Graf 4: Uporaba učbenika pri poučevanju angleščine............................................................41

Graf 5: Uporaba slikanic pri poučevanju angleščine..............................................................42

Graf 6: Pogostost uporabe slikanic pri poučevanju angleščine...............................................43

Graf 7: Načini uporabe slikanic pri poučevanju angleščine. ..................................................44

Graf 8: Vključitev slikanic v pouk angleščine. ......................................................................46

Graf 9: Način izbora slikanic. ...............................................................................................47

Graf 10: Pogostost izvajanja dodatnih dejavnosti, povezanih s slikanico. ..............................49

Graf 11: Izvajane dejavnosti pred branjem slikanice. ............................................................50

Graf 12: Uporaba dodatnih ponazoril ob branju slikanice......................................................52

Graf 13: Načini branja slikanic. ............................................................................................53

Graf 14: Izvajane dejavnosti po branju slikanice. ..................................................................55

Graf 15: Čas za pripravo učne ure z uporabo slikanice. .........................................................56

Graf 16: Primerjava uporabe časa za pripravo učne ure z uporabo slikanice ali brez nje........57

Graf 17: Pridobivanje slikanic za obravnavo pri pouku angleščine........................................59

Graf 18: Uporaba avtentičnih in jezikovno prilagojenih slikanic. ..........................................60



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sanja Hribar, diplomsko delo

68

6 VIRI IN LITERATURA

6.1 LITERATURA

Brewster, J. & Ellis, G. (1991). The storytelling handbook: A guide for primary teachers of 
English. Harmondsworth: Penguin English.

Brewster, J. & Ellis, G. (2002). Tell it again!: The new storytelling handbook for primary 
teachers. Harlow: Penguin English.

Brewster, J. & Ellis, G. & Girard, D. (2010). The primary English teacher's guide. Harlow: 
Pearson Education.

Brumen, M. (2003). Pridobivanje tujega jezika v otroštvu: priročnik za učitelje: teoretična in 
praktična izhodišča za učitelje tujega jezika v prvem in drugem triletju osnovne šole. Ljubljana: 
DZS, d. d.

Brumen, M. (2009). Prednosti učenja tujega jezika v predšolski dobi. V K. Pižorn (ur.), Učenje in 
poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu (str. 63 – 70). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University 
Press.

Grosman, M. (2003). Beremo skupaj, priročnik za spodbujanje branja. Ljubljana: Mladinska 
knjiga.

Marjanovič Umek, L. & Zupančič, M. (ur.). (2001). Razvojna psihologija: izbrane 
teme.Ljubljana: Oddelek za psihologijo filozofske fakultete.

Marjanovič Umek, L. (2009). Razvoj otroškega govora: učinek poučevanja in učenja 
tujega/drugega jezika. V K. Pižorn (ur.), Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu (str. 71 
– 80). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Marjanovič Umek, L. & Zupančič, M. (ur.). (2009). Razvojna psihologija. Ljubljana: Oddelek za 
psihologijo filozofske fakultete: Rokus Klett.

Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press.

Read, C. (2007). 500 Activities for the Primary Classroom. Oxford: Macmillan Education.

Wright, A. (1995). Storytelling with children. Oxford: Oxford University Press.

Zaro, J. J. & Salaberri, S. (1995). Storytelling. Oxford: Heinemann.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sanja Hribar, diplomsko delo

69

6. 2 SPLETNI VIRI

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za 
šolstvo in šport. Pridobljeno s svetovnega spleta 16. 4. 2012:
http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf

Pižorn, K. & Vogrinc, J. (2010). Stališča staršev do uvajanja tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole. 
V Jazbec, S. & Lipavic Oštir, A. (ur.), Pot v večjezičnost – zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO 
osnovne šole (str. 90 – 105). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s svetovnega spleta 1. 8. 
2012: http://www.zrss.si/pdf/vecjezicnost.pdf

Zakon o uravnoteženju javnih financ. (2012). Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije. 
Pridobljeno s svetovnega spleta 11. 10. 2012:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Sanja Hribar, diplomsko delo

70

7 PRILOGE

PRILOGA 1: Anketni vprašalnik

Pozdravljeni!

Sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni pouk. Pišem diplomsko delo 

z naslovom »Uporaba slikanic pri poučevanju angleščine v 1. in 2. triletju osnovne šole« in 

delam raziskavo o uporabi slikanic pri poučevanju angleščine v 1. in 2. triletju osnovne šole. 

Prosim vas, da vprašanja pozorno preberete in nanje iskreno odgovorite.

Pri analizi odgovorov vam zagotavljam popolno anonimnost.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!

Sanja Hribar

1. V katerem razredu poučujete angleščino? Označite lahko več odgovorov.

o Prvi razred.

o Drugi razred.

o Tretji razred.

o Četrti razred.

o Peti razred.

o Šesti razred.

V kolikor poučujete angleščino le v 1. triletju, prosim, izpustite vprašanja 3, 5, 7 in 9.

V kolikor poučujete angleščino le v 2. triletju, prosim, izpustite vprašanja 2, 4, 6 in 8.

V kolikor poučujete angleščino v 1. in 2. triletju, prosim, odgovorite na vsa vprašanja.

2. Koliko časa že poučujete angleščino v 1. triletju osnovne šole?

 0 – 3 let.

 3 – 6 let.

 6 – 10 let.

 10 – 13 let.

 13 – 16 let.

 16 – 20 let.

 20 – 25 let.

 Več kot 25 let.
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3. Koliko časa že poučujete angleščino v 2. triletju osnovne šole?

 0 – 3 let

 3 – 6 let

 6 – 10 let

 10 – 13 let

 13 – 16 let

 16 – 20 let

 20 – 25 let

 več kot 25 let

4. Ali pri poučevanju angleščine v 1. triletju uporabljate učbenik?

 DA  NE

5. Ali pri poučevanju angleščine v 2. triletju uporabljate učbenik?

 DA  NE

6. Ali pri poučevanju angleščine v 1. triletju uporabljate slikanice kot popestritev 

pouka?

 DA  NE

7. Ali pri poučevanju angleščine v 2. triletju uporabljate slikanice kot popestritev 

pouka?

 DA  NE

8. Kako pogosto uporabljate slikanice kot popestritev pouka angleščine v 1. 

triletju?

 1 – 2x na teden.

 1x na dva tedna.

 1x na mesec.

 1x na dva meseca.

 1x na pol leta.

 1x na leto.

 Drugo: _________________________________________.
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9. Kako pogosto uporabljate slikanice kot popestritev pouka angleščine v 2. 

triletju?

 1 – 2x na teden.

 1x na dva tedna.

 1x na mesec.

 1x na dva meseca.

 1x na pol leta.

 1x na leto.

 Drugo: _________________________________.

10. Na kakšen način uporabljate slikanice pri poučevanju angleščine? Označite 

lahko več odgovorov.

o Kot uvodno motivacijo.

o Kot način poučevanja (kot predstavitev nove snovi).

o Kot način poučevanja (za utrjevanje snovi).

o Drugo: ___________________________________________________________.

11. Ali se vam zdi, da imate poleg obravnave snovi iz učbenika čas v pouk angleščine 

vključiti tudi branje slikanic?

 DA  NE

12. Na kakšen način izbirate zgodbe oziroma slikanice, ki jih berete otrokom pri 

pouku angleščine? Označite lahko več odgovorov.

o Glede na obravnavano temo v učbeniku.

o Glede na temo, ki je blizu otrokom.

o Glede na kvaliteto besedila in ilustracije slikanice, ne glede na temo.

o Drugo: ___________________________________________________________.
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13. Kako pogosto z učenci izvajate dodatne aktivnosti, povezane s slikanico?

 Vedno.

 Pogosto.

 Redko.

 Nikoli.

14. Kakšne aktivnosti z učenci izvajate pred branjem slikanice? Označite lahko več 

odgovorov.

o Učenje novih besed/besednih zvez, ki se pojavijo v slikanici.

o Pogovor o izkušnjah, ki se navezujejo na slikanico.

o Povzetek zgodbe v maternem jeziku.

o Aktivnosti pred branjem slikanice ne izvajam.

o Drugo: ________________________________________________________.

15. Ali ob branju slikanice uporabljate dodatna ponazorila? Kakšna? Označite lahko 

več odgovorov.

o Mimika obraza.

o Lutke.

o Resnični predmeti (ki se pojavijo v slikanici).

o Dodatnih ponazoril ne uporabljam.

o Drugo: ________________________________________________________.

16. Na kakšen način z učenci berete slikanice? 

 V bralnem krogu.

 Frontalno.

 Drugo: ________________________________________________________.
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17. Kakšne aktivnosti z učenci izvajate po branju slikanice? Označite lahko več 

odgovorov.

o Z učenci utrjujem/vadim besedišče, ki se pojavi v slikanici.

o Učenci dramsko uprizorijo slikanico.

o Z učenci se pogovorim o prebranem.

o Učenci pisno ali ustno domišljijsko nadaljujejo slikanico/spremenijo konec.

o Učenci likovno ustvarjajo na temo slikanice.

o Učenci ustvarijo lastno slikanico.

o Aktivnosti po branju slikanice ne izvajam.

o Drugo: ________________________________________________________.

18. Koliko časa porabite za pripravo učne ure, v kateri imate namen z otroki 

prebrati slikanico?

 0 – 30 minut.

 30 – 60 minut.

 60 – 90 minut.

 90 – 120 minut.

 Več kot 120 minut.

 Drugo: ________________________________________________________.

19. Ali za učno uro, v kateri obravnavate slikanico, potrebujete več časa za pripravo 

kot za učno uro, v kateri ne uporabljate slikanice?

 DA  NE

20. Kje dobite slikanice, ki jih želite obravnavati z otroki? Označite lahko več 

odgovorov.

o Izposodim si jih v šolski knjižnici.

o Izposodim si jih v splošni knjižnici.

o Kupujem jih v knjigarnah.

o Kupujem jih preko spleta.

o Drugo: ___________________________________________________________.
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21. Ali pri poučevanju s slikanicami uporabljate avtentične ali jezikovno prilagojene 

slikanice? Označite lahko več odgovorov.

o Avtentične slikanice.

o Jezikovno prilagojene slikanice.

o Razlike med avtentičnimi slikanicami in prilagojenimi slikanicami ne poznam.

22. Če uporabljate avtentične slikanice, ali jih prilagajate sami? Na kakšen način?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.


