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Povzetek 

Začetek poučevanja tujih jezikov v javnih šolah se premika iz četrtega razreda v nižje razrede. 

To pa pomeni tudi prenavljanje in prilagajanje didaktično-metodičnih pristopov poučevanja 

otrokom te starostne skupine. Z vnašanjem elementov pedagogike Marie Montessori lahko 

popestrimo proces zgodnjega poučevanja tujih jezikov. V diplomskem delu je najprej 

obravnavan pojem večjezičnosti in z njim povezano učenje tujih jezikov v svetu in pri nas. 

Povzeti so tudi predlogi Bele knjige 2011 in predlog učnega načrta za zgodnje poučevanje 

tujih jezikov. Na kratko so opisani tudi sodobni modeli poučevanja tujih jezikov v 

slovenskem prostoru. V drugem delu naloge je predstavljena pedagogika Marie Montessori. 

Posebej se naloga osredotoča na jezikovni kurikulum pedagogike Marie Montessori, njen 

model poučevanja tujih jezikov in na analizo gradiv, ki bi jih bilo možno uporabiti pri 

poučevanju tujega jezika v javnih osnovnih šolah. Tretji del diplomskega dela opisuje 

hospitacije v različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, povezanih z zgodnjim poučevanjem 

angleščine. Na koncu je izpeljana tudi primerjava načinov načrtne vpeljave tujega jezika v 

javne šole in v Montessori ustanove. 

Ključne besede: prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, večjezičnost, zgodnje učenje tujih 

jezikov, pedagogika Marie Montessori, Montessori gradiva in elementi 
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Abstract 

Early foreign language teaching in primary schools is moving from the fourth grade to lower 

grades. This means that the didactical and methodological approaches will have to be updated 

and implemented to the seven year- old child’s learning abilities. By using the elements of 

Maria Montessori’s pedagogical method, we can enrich the process of early language 

learning. In the thesis, the reader learns about the multilingualism and the early foreign 

language learning around the world and in Slovenia. The thesis also summarizes the 

recommendations proposed by the White Book of Education, 2011 and the recommendations 

of the National learning plan for the early foreign language learning. The reader can also learn 

about the Modern early foreign language teaching approaches that are currently used in 

Slovenian schools. In the second part, Maria Montessori’s pedagogical method is discussed. 

However, the main focus is on the Montessori language curriculum, her model of teaching 

foreign languages and the materials that could be used at the early language learning level in 

Slovenian public schools. The third part of the thesis discusses the observations of the 

learning processes that are related to the early English language learning. Finally, the 

implementation of foreign languages into Slovenian public schools is compared to the one 

with the Montessori environment. 

Key words: the First Triad of the Slovene Primary School, multilingualism, the early foreign 

language learning, The Maria Montessori pedagogical Method, the Montessori materials and 

elements 
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1   UVOD 

Če izhajamo iz tega, da je »jezik najpomembnejše sredstvo za pridobivanje informacij v 

procesu učenja« (Čok, 2008, V: Skela, 2008: 18), potem niti ni tako nenavadno, da se v 

sodobnem času daje čedalje večji  poudarek učenju le tega. Očitna je tudi večja težnja k 

učenju tujega jezika oz. k večjezično naravnanim družbam, saj tudi Evropska unija v uradnih 

listinah spodbuja učenje jezikov in s tem medkulturno uzaveščanje (http://ec.europa. 

eu/education/languages/pdf/doc3275_sl.pdf). 

Učenje tujega jezika je v Sloveniji vpeto v šolski sistem od 4. razreda dalje, vendar se večina 

otrok začne učiti tuji jezik že prej, preden jim šola to formalno omogoča. Táko zgodnje učenje 

tujega jezika že od vrtca naprej ni nikakršna novost. Pojavlja se v različnih oblikah, kot na 

primer del pouka, kot interesna dejavnost in v jezikovnih tečajih (Dagarin Fojkar, 2009). 

Vendar  so neformalne oblike zgodnjega učenja lahko sporne, saj jih pogosto izvajajo privatne 

jezikovne šole, nad katerimi ne poteka nikakršen nadzor ustreznosti didaktičnih pristopov in 

jezikovne usposobljenosti učiteljev. Na drugi strani so takšne oblike učenja tujega jezika 

večinoma plačljive in za marsikaterega starša finančno obremenjujoče.  

Kot že omenjeno, se formalna oblika učenja angleščine pri nas začne v 4. razredu osnovne 

šole, vendar učni načrt ne upošteva učenčevih predznanj in tako predvideva začetno stopnjo 

učenja tujega jezika (http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/ 

devetletka/predmeti_obvezni/Anglescina_obvezni.pdf). Ali naj se učenje tujih jezikov 

pomakne na začetek osnovnega šolanja za vse učence je zato v preteklih letih postalo predmet 

mnogih razprav. 

Leta 2010 je skupina strokovnjakov s področja učenja in poučevanja tujih jezikov v Sloveniji 

prvič predstavila Osnutek učnega načrta za pouk tujega jezika v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (od tu naprej VIO) v osnovni šoli (http://www.zrss.si/pdf/ 

vecjezicnostclil.pdf). Marca 2011 je izšla nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, ki 

obvezno poučevanje tujega jezika (s prevladujočo vlogo angleščine) postavi v drugi razred  

osnovne šole. Maja 2012 pa je nova vlada določila uvajanje pouka tujega jezika v prvi razred 

(http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700).  Tako je tudi stroka, ki 

se ukvarja z edukacijo in šolskimi politikami začela uradno priznavati pomembnost zgodnjega 

učenja tujih jezikov. Ta novost v slovenski izobraževalni sferi vodi strokovnjake v to, da 

začenjajo posvečati pozornost prenavljanju in prilagajanju didaktično-metodičnih pristopov 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/%20devetletka/predmeti_obvezni/Anglescina_obvezni.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/%20devetletka/predmeti_obvezni/Anglescina_obvezni.pdf
http://www.zrss.si/pdf/%20vecjezicnostclil.pdf
http://www.zrss.si/pdf/%20vecjezicnostclil.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700


Hrastnik, K. (2012). Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole s pomočjo elementov pedagogike 

Montessori. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

-2- 

poučevanja otrokom prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole, saj poteka proces 

usvajanja in učenja jezikovnega sistema otrok na razredni stopnji drugače kot pri učencih na 

predmetni stopnji (Brumen, 2004). Pri mlajših otrocih gre namreč bolj za celostno 

pridobivanje vrste novih védenj in spoznanj. Tako naj bi poučevanje tujih jezikov na zgodnji 

stopnji učenja spominjalo na naravno učenje oz. bi naj bilo podobno usvajanju prvega jezika 

(Čok, 2008). Pri tem je bistven način s katerim usvajamo jezik in življenjsko obdobje v 

katerem tuji/drugi jezik začnemo spoznavati in uporabljati. Tu pridejo v ospredje različni 

pedagoški modeli, s katerimi otrok usvaja tuj jezik. 

Med temi različnimi pedagoškimi modeli je tudi pedagogika Montessori, katere korenine 

segajo v leto 1907, ko je Maria Montessori odprla svojo prvo vzgojno-izobraževalno ustanovo 

in na podlagi opazovanja otrok razvila gradiva za različna področja poučevanja, med katerimi 

je tudi področje za jezik. Pedagogika Marie Montessori močno zagovarja učenje tujega jezika 

že v predšolskem obdobju in seveda tudi v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne 

šole. Učenci se v Montessori pripravljenem okolju sistematično in dosledno srečujejo z 

elementi tujega jezika tudi s pomočjo stalne prisotnosti osebe (poleg vzgojiteljice), ki z učenci 

komunicira izključno v tujem jeziku. Sam pristop k poučevanju jezika in tudi tujega jezika je 

močno podkrepljen z različnimi didaktičnimi gradivi za razvijanje jezika. 

Motiv za diplomsko delo sta torej področje zgodnjega učenja angleščine v javnih osnovnih 

šolah, ki v zadnjem času doživlja korenite spremembe in področje metod in gradiv 

pedagogike Marie Montessori, kot element, ki bi ga bilo možno vključiti v poučevanje 

angleščine v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole.  

Diplomsko delo je predvsem teoretičnega značaja, saj je glavni cilj predstavitev elementov 

pedagogike Montessori, ki bi jih (teoretično) lahko vključili v poučevanje angleščine v 1. VIO 

javne osnovne šole. V diplomskem delu je teoretično ugotovljeno, zakaj je poučevanje 

angleščine kot tujega jezika že v zgodnjem otroštvu koristno. Na podlagi dostopnih raziskav v 

slovenskem prostoru je predstavljeno trenutno stanje poučevanja angleščine v 1. triletju 

osnovne šole. Pri tem povzema tudi Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju 2011 za osnovno 

šolo in najnovejši predlog učnega načrta za poučevanje angleškega jezika v 1.VIO ter cilje in 

standarde znanja, ki naj bi jih učenec dosegel pri učenju angleščine po zaključku prvega 

triletja. Predstavljeni so tudi najbolj razširjeni didaktični pristopi k poučevanju tujih jezikov 

na zgodnji stopnji, predvsem tisti, ki se pojavljajo v slovenskem prostoru. Na drugi strani pa 

to diplomsko delo predstavi temelje in načela pedagogike Marie Montessori (od tu naprej 
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MM) in njeno razširjenost pri nas. Posebej se osredotoča na njen kurikulum za poučevanje 

jezika in natančneje opisuje gradiva za poučevanje (tujega) jezika, ki jih pedagogika MM 

uporablja. Ugotovitve raziskovalcev v projektu Sporazumevanje v tujih jezikih / Uvajanje 

tujega jezika (UTJ) in jezikovnega / medkulturnega uzaveščanja (JiMU) v prvo vzgojno-

izobraževalno obdobje OŠ (2008 – 2010) so podkrepljene z mojimi opazovanji učnih ur 

zgodnjega poučevanja tujih jezikov v slovenskih javnih osnovnih šolah. Hospitacije v 

ustanovah, ki uporabljajo pedagogiko Montessori, pa so pripomogle k lažjemu predvidevanju 

elementov pedagogike MM, ki bi jih lahko uporabili v javnih osnovnih šolah. 
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2   POJEM VEČJEZIČNOST IN NJEGOVI VPLIVI NA 

ZGODNEJŠE POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV 

 

2.1   VEČJEZIČNOST 

Zaradi širitve in poenotenja trga, povečane mobilnosti znotraj Evropske unije, preseljevanja, 

globalizacije in mnogih drugih dejavnikov, dobiva pojem večjezičnosti nov pomen. Če je bila 

medkulturna in večjezična komunikacija v preteklosti privilegij elit in nuja priseljencev, je 

sedaj ta postala nujen pogoj za uspešno in učinkovito sobivanje. Tako večjezičnost ni 

prihranjena samo za akademike in natančne jezikoslovce, ampak je pojem uporabe tudi veliko 

znanih Evropejcev. Vzemimo na primer nogomet, šport, ki navadno ni povezan s posebnim 

jezikovnim znanjem, pa vendar je veliko igralcev, ki tekoče govorijo več jezikov. Nogometaši 

se tujih jezikov učijo zaradi svoje mednarodne mobilnosti in s tem preživetja.  

Pojem večjezičnosti se tako nanaša na položaj, ko ljudje v določenem geografskem območju 

govorijo več jezikov (ang. multilingualism), kot tudi na spretnosti ljudi, da obvladajo več 

jezikov (ang. plurilingualism). Taka večjezičnost, ki jo SEJO
 
(Skupni evropski jezikovni 

okvir za jezike) poimenuje raznojezičnost, je ključna značilnost Evrope, saj danes živi v 

Evropski uniji (od tu dalje EU) nekaj manj kot 500 milijonov ljudi (http://europa.eu) 

različnega etničnega, kulturnega in jezikovnega porekla. Evropska unija trenutno priznava 23 

uradnih jezikov (http://ec.europa.eu/education/ languages/pdf/doc3275_sl.pdf) in vsakemu 

izmed njih tudi pravico do identitete. Prav tako dejavno spodbuja, da svobodno govorimo in 

pišemo v svojem jeziku. Obenem pa EU sledi cilju tesnejšega povezovanja med državami 

članicami. Ta cilja se dopolnjujeta in upodabljata geslo EU »Združena v različnosti«. EU gre 

dejansko še dlje, s tem, da svoje državljane spodbuja, naj se učijo jezikov. Znanje drugega 

jezika ali po možnosti več jezikov omogoča selitev in iskanje zaposlitve v drugi državi. Ta 

mobilnost na trgu dela pomaga ustvarjati nova delovna mesta in spodbuja rast. Znanje večjega 

števila jezikov spodbuja tudi medkulturne stike, vzajemno razumevanje in neposredno 

komuniciranje med posameznimi državljani v vse bolj razširjeni in raznovrstni Uniji. Leonard 

Orban, komisar za večjezičnost pri Evropski komisiji, je dejal: »Sposobnost komuniciranja v 

več jezikih je velika prednost za posameznike, organizacije in podjetja. Krepi ustvarjalnost, 

ruši kulturne stereotipe, spodbuja razmišljanje zunaj ustaljenih okvirov in lahko pripomore k 

http://ec.europa.eu/education/%20languages/pdf/doc3275_sl.pdf
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razvoju inovativnih izdelkov in storitev.« (Http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/ 

doc3275_sl.pdf) 

V EU je nemščina z 90 milijoni domačih govorcev ali 18 % prebivalstva celotne EU najbolj 

razširjeni materni jezik. Angleščina, italijanščina in francoščina so materni jeziki 60 do 65 

milijonov državljanov EU (12–13 % vseh prebivalcev), vendar angleščino kot prvi tuji jezik 

(po ocenah) govori 38 % državljanov EU, kar pomeni, da je angleščina najbolj razširjeni jezik 

Evropske unije, precej bolj od nemščine in drugih jezikov. Za približno 14 % državljanov EU 

je prvi tuji jezik francoščina ali nemščina. Pridružitev dvanajstih novih držav članic je od leta 

2004 potrdila premoč angleščine kot nastajajoče lingue france Evropske unije. Ne preseneča 

dejstvo, da je najboljše znanje tujih jezikov v državah, ki so razmeroma majhne ali katerih 

jezik drugje ni dobro znan. Več kot 90 % oseb v osmih državah EU (v Latviji, Litvi, 

Luksemburgu, na Malti, Nizozemskem, Slovaškem, v Sloveniji in na Švedskem) trdi, da 

poleg maternega jezika govorijo še drugi jezik. Na drugi strani lestvice pa le 34 % Ircev in 38 

% Britancev navaja, da znajo drugi jezik dovolj dobro za komuniciranje 

(http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/ doc3275_sl.pdf). 

 

2.2   ZGODNJE UČENJE TUJIH JEZIKOV 

Da se Evropa združuje in globalizira je dejstvo, ki je pripomoglo k spoznanju, da lahko 

učencem že na začetku osnovne šole omogočimo stik s tujim jezikom. Raziskave so pokazale, 

da večina držav EU že znižuje začetno starost poučevanja tujih jezikov in tako zagotavlja več 

časa za učenje oz. daljše časovno obdobje za doseganje jezikovnih zmožnosti (Pižorn, 2009). 

Vendar se ne sme spremeniti le kvantitativna lastnost (povečano število ur), ampak tudi 

kvalitativne značilnosti zgodnjega učenja tujega jezika (Sarter, 2009).  

Prve večje raziskave o vplivu (pojavljanja) tujega/drugega jezika v zgodnjem otroštvu, na 

katere se naslanjajo znanstveniki, so bile opravljene v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja. 

Otroci, ki so bili že zelo zgodaj izpostavljeni tujemu jeziku, tega niso zavračali in so ga, 

posebno izgovorjavo, osvojili dokaj hitro (Sarter, 2009). Tuj jezik je bil v njihovem okolju 

pogoj za verbalno komunikacijo med vrstniki, učenje pa je potekalo v naravnih situacijah. 

Dognano je, da je učenje jezikov z ustreznim pristopom poučevanja boljše pri četrtih kot pri 

šestih letih in lažje z osmimi kot pa z devetimi leti. Res je, da se pri vsaki starosti lahko naučiš 

jezika, vendar je dognano, da se zgodnejše učenje bolje izkaže na dolgi rok (Jazbec, 2009). 

http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/


Hrastnik, K. (2012). Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole s pomočjo elementov pedagogike 

Montessori. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

-6- 

Ugotovitve raziskav, pomembnih za uvajanje tujega jezika v prve razrede osnovne šole, so 

bile tudi, da otrokovo »naravno usvajanje drugega jezika praviloma sledi določenemu ritmu« 

(Sarter, 2009: 6). Ob tem mora biti poskrbljeno tudi za pozitivne socialno afektivne pogoje, ki 

spodbujajo otrokovo željo po učenju drugega jezika. »Francoski jezikovni programi iz 

Kanade za otroke iz angleško govorečih družin, kažejo na splošno dobre rezultate usvajanja 

drugega jezika v šolskih pogojih. Otroci nimajo po določenem obdobju prilagajanja nobenih 

večjih težav, kako slediti pouku v drugem jeziku. Njihovo usvajanje drugega jezika se odvija 

analogno z naravnim usvajanjem in njihov prvi jezik (materinščina) v razvoju ni okrnjen 

zaradi vključevanja v pouk drugega jezika.« (Sarter, 2009: 6)  

Učenje tujih jezikov lahko poteka v vsakem življenjskem obdobju, vendar mora biti 

prilagojeno starosti učenca (tako otroka, kot odraslega). Tako tudi EU zagovarja in spodbuja 

poučevanje jezika v zgodnjem otroštvu, vendar je to smiselno le, če so učitelji posebej 

usposobljeni za jezikovno poučevanje mlajših otrok. Poleg tega EU priporoča, da so razredi 

sorazmerno majhni ter da je v šolskem učnem načrtu potrebno zagotoviti dovolj časa za 

poučevanje jezikov. Šole se morajo na ta izziv odzvati s ponudbo čim večjega števila jezikov. 

Poleg tega morajo zaposliti in usposobiti več učiteljev. Na tem področju pa lahko obmejne 

regije medsebojno učinkovito sodelujejo (http://ec.europa.eu/education/languages/ 

pdf/doc3275_sl.pdf). 

Evropska unija dalje navaja razloge za spodbujanje večjezičnosti in za učenje jezikov od 

zgodnjega otroštva naprej, saj to (Pižorn, 2009: 14): 

- pospešuje sporazumevanje in boljše medsebojno razumevanje, 

- oblikuje »ljudsko« Evropo in družbo znanja, v kateri bi se vsi državljani sporazumevali v 

najmanj treh jezikih (materinščina + 2 tuja jezika), 

- prispeva k razumevanju in komuniciranju v dodatnih jezikih in je obvladovanje jezika 

temeljni pogoj, ki bo evropskim državljanom omogočil boljše uresničevanje pravic in 

svoboščin, 

- prispeva k boljšemu in bolj razširjenemu znanju tujih jezikov, kar je cilj ocenjevanja 

kakovosti evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja, 

- s pomočjo kazalnika jezikovnega znanja odpravlja pomanjkanje podatkov o jezikovnih in 

sporazumevalnih zmožnostih državljanov EU, 

- pomaga pri določanju kazalnikov stopenj znanja tujega jezika. 

http://ec.europa.eu/education/
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V zaključnem poročilu projekta Sporazumevanje v tujih jezikih / Uvajanje tujega jezika (UTJ) 

in jezikovnega / medkulturnega uzaveščenja (JiMU) v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

osnovnih šol v Sloveniji (1. 4. 2008 - 31. 8. 2010) so izvajalci na osnovi lastnih ugotovitev in 

tujih raziskav zapisali najpomembnejše prednosti in koristi zgodnje večjezičnosti (Pevec 

Semec, Pižorn, 2011: 29):  

- Večjezični otroci imajo bolj razvito kreativno mišljenje, so bolj komunikacijsko 

občutljivi, imajo dobro razvite metajezikovne spretnosti in samo-nadzorovalne 

mehanizme ter dobro prostorsko predstavo. 

- Kreativno mišljenje večjezičnih otrok se izraža ne le na jezikovnem temveč tudi na drugih 

predmetnih področjih. To se je najbolje odražalo pri preverjanju znanja večjezičnih otrok, 

ki so podajali različne možne (pravilne) odgovore na vprašanja, česar pri enojezičnih 

otrocih ni bilo opaziti. 

- Enojezični otroci so boljši pri poznavanju in razumevanju dejstev (vedeti kaj), večjezični 

pa jih običajno prehitijo pri procesnih znanjih (vedeti kako). 

- Teme pri zgodnjem poučevanju se pri večini predmetov dokaj ponavljajo (o družini, 

prostem času, prijateljih, športu, okolju ipd.). Z uvajanjem vzorcev medkulturne 

komunikacije v zgodnje učenje jezikov, ki vključujejo tudi udejanjanje komunikacijskih 

funkcij (npr. intra-osebne ali hevristične), pomeni poglabljati spoznavanje posebnosti 

vsakega med učenci in védenja, kako različen je svet (kulturni vidik). 

- Izvajanje večjezičnega pouka samo po sebi ne vodi k izboljšanju vsesplošne učne 

uspešnosti in spodbujanju kreativnosti, zato mora biti dovolj sistematično in pedagoško 

raznoliko, da lahko pričakujemo pozitiven učinek na pouk in s tem na dosežke učencev. 

Večjezičnost se namreč ne razvije naključno, saj vključuje tudi elemente transjezičnosti. 

- Večjezičnost ni zmnožek dveh ali več enojezičnosti, saj se ne ukvarja zgolj z 

jezikom/jeziki. Zmotno je tudi mnenje, da večjezični pouk pomeni zgolj pouk v drugem 

jeziku. To pomeni, da je na primer učna ura matematike v slovenščini kot prvem jeziku 

drugačna kot ura matematike z enakimi učnimi cilji izvedena v angleščini ali nemščini ali 

kateremkoli drugem jeziku (Pevec Semec, Pižorn, 2011). 

Veliko je učencev, ki so uspešno zaključili večletno učenje tujega jezika, vendar še vedno ne 

znajo komunicirati v tujem jeziku, kar pa je za današnji svet zelo pomembno. Drugi jeziki in 

kulture so že posegle v naš svet, kot tudi v svet naših otrok, pa naj si bo to igrača v tujem 
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jeziku (Playmobil, Play Dooh, Hello Kitty, Gameboy itn.) ali naslov risanke (Ben10, Winx 

Club, Spiderman itn.). Otroci iz tujejezikovnih medijev dobivajo spremenjeno in razširjeno 

podobo sveta in to moramo obrniti sebi v prid tudi pri poučevanju tujega jezika. 

Razlogov za zgodnje poučevanje tujega jezika je torej veliko in v njihov prid govorijo tudi 

(Videmšek, 2003):  

 fiziološki razlogi, ki opredeljujejo, da so v starosti do 10 let otrokovi možgani izredno 

sposobni za formulacijo glasov in učenja govora, tako se enako lahko uči enega ali več 

jezikov. Tudi govorni organi so v tem času bolj prožni, zato lahko govorimo o skoraj 

neomejenih fonemskih in imitativnih zmožnostih. Če se otrok uči tujega jezika v 

puberteti, je lahko ta prepreden z naglasom materinščine. To lahko drugače pojasnimo 

tudi kot zgodbo o izgubljanju: ob rojstvu je na razpolago nepredstavljivo veliko 

povezav in tvorjenj mrež med nevroni in samo delček tega se resnično realizira. 

Tvorjenje mrež je odvisno od izkušenj, ki se oblikujejo posebej v prvih letih življenja. 

Kar se ne izgradi, zakrni in se lahko kasneje veliko težje spet aktivira in izgradi 

(Sarter, 2009), 

 psihološki razlogi navajajo, da je jezik pri otroku sredstvo za razvijanje njegove 

govorne spretnosti in je za mladega raziskovalca sveta sredstvo komunikacije. Otroci 

imajo od 4. do 8. leta izrazito potrebo po govoru in izreden smisel ter sposobnost za 

imitacijo govora in dejanj. Zanje je učenje igra in z njo se učijo na naraven, spontan 

način, ki je brez predsodkov in poln navdušenja, 

 jezikovni razlogi za zgodnje učenje jezikov se nanašajo na otrokovo orientacijo v 

okolju, kjer otroci uporabljajo govor, ki se ga morajo naučiti, če želijo zadostiti svojim 

številnim potrebam, izraziti želje in uveljaviti svojo voljo, 

 kulturni razlogi pa označijo učenje tujega jezika kot novo doživetje, spoznavanje 

drugih in drugačnih, primerjanje z že poznanim in predvsem spoznavanje nove 

kulture, novih običajev in navad. Ob tem otrok spoznava tudi samega sebe in okolje v 

katerem živi ter ga nenehno primerja z lastnim. Ta radovednost in odkrivanje ga 

motivirata k nadaljnjemu odkrivanju sveta in tudi ozaveščata otrokovo središče v 

njem. S spoznavanjem in dojemanjem drugih se razširja zorni kot duha, strpnosti in 

tolerance. Slednja je zelo pomembna v današnjem času, ko meje med državami (EU) 

izginjajo in sta večkulturnost in svet kot globalna vas že dejstvo. 



Hrastnik, K. (2012). Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole s pomočjo elementov pedagogike 

Montessori. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

-9- 

Tako se tudi z vstopom v šolo (pri 6-ih letih) proces nezavednega učenja jezika ne prekine, 

ampak se dopolnjuje z zavednim. Otrok začne zavedno dojemati in razumevati stanja stvari, 

učenje je ciljno naravnano, določeno od zunaj. Metode, kontrolo in ocenjevanje doseženih 

uspehov opravlja učitelj ali kdo drug. Metodično se zgodnje poučevanje tujega jezika 

razlikuje od sledečih starostnih stopenj po tem, da v času zgodnjega učenja slovnice ne 

poučujemo na ekspliciten način. Z drugimi besedami: »Otroci naj jezik pridobivajo v 

situacijah, ki so prilagojene njihovi starosti, ravno tako kot v situacijah naravnega usvajanja 

jezika.« (Sarter, 2009: 7) Odločitev za takšno metodo poučevanja ima razloge v tem, da pouk 

slovnice (tradicionalni) tako pri usvajanju materinščine kot tudi tujega jezika ni primeren 

kognitivnemu razvoju otroka v tej starosti, saj otroci v tem obdobju usvajajo jezik intuitivno, 

to je s posnemanjem, sklepanjem, ugotavljanjem, poskušanjem in preizkušanjem v različnih 

situacijah. Pri tem to zanje ni neka nova naloga, saj to počnejo dnevno, ko ugotavljajo in 

poskušajo razumevati strukture materinščine (Jazbec, 2009).  

 

2.3   ZGODNJE UČENJE TUJIH JEZIKOV V SLOVENIJI 

Učenje tujega jezika je v Sloveniji vpeto v šolski sistem od 4. razreda dalje, vendar se ga je 

možno učiti še preden šola to formalno omogoča. Táko zgodnje učenje tujega jezika, tudi že 

od prvega razreda, ni nikakršna novost. Pojavlja se v različnih oblikah, kot na primer del 

pouka, kot interesna dejavnost in v jezikovnih tečajih (Dagarin Fojkar, 2009). Formalna 

oblika učenja angleščine se začne v 4. razredu osnovne šole, kjer učni načrt predvideva 

začetno stopnjo učenja jezikov in ne upošteva učenčevih predznanj. Iz tega razloga je v 4. 

razredu zelo težko organizirati in izvajati tujejezikovni pouk, ter ga individualizirati. V 

kolikor bi tuji jezik uvedli v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, bi tako imeli vsi otroci 

možnost usvajanja tujih jezikov že od vstopa v šolo naprej in med njimi bi se zmanjšale 

razlike v znanju, kakršne je v trenutni situaciji opaziti. 

Še vedno pa obstaja velik delež staršev in učiteljev, ki menijo, da je učenje jezikov v 

zgodnjem otroštvu prezgodaj, da se morajo otroci najprej dobro naučiti maternega in šele nato 

drugih jezikov, da otrokom z učenjem jezikov kratimo dragoceni čas za igro, da jih 

preobremenjujemo itd. Te dileme po vsej verjetnosti izhajajo iz njihovih lastnih, slabih 

izkušenj analitičnega, slovničnega in dolgočasnega načina učenja tujega jezika. Vendar je na 
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tem mestu potrebno poudariti, da zgodnje učenje temelji na drugačnih načelih in pristopih, ki 

otroku niso v breme (Jazbec, 2009). 

Učenje tujih jezikov v prvo vzgojno-izobraževalnem obdobju je za slovenske šole zaenkrat še 

neobvezno in ni del enotnega obveznega osnovnošolskega vzgojno-izobraževalnega 

programa. Šole se morajo pri tem znajti po svoje in tako si tretjina šol pri financiranju teh 

dejavnosti pomaga s sredstvi Ministrstva za šolstvo in šport, tretjina s sredstvi lokalne 

skupnosti in tretjina s sredstvi staršev. Zelo malo se jih financira iz lastnih sredstev (Pevec 

Semec, Pižorn, 2011). Kljub takšni sliki je znano dejstvo, da so ponujeni tečaji oz. interesne 

dejavnosti tujih jezikov na šolah cenejše od tečajev, ki jih ponujajo jezikovne šole.  

Omeniti je potrebno, da ravno v zadnjih letih (od leta 2008 naprej) potekajo ključne raziskave 

in spremembe na področju poučevanja tujega jezika v 1. VIO. Leta 2010 se je zaključil 

obsežen projekt o zgodnji večjezičnosti, izšla je nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

2011, ki na novo opredeljuje vrednost uvajanja tujega jezika v 1. VIO. Prvič je bil predlagan 

tudi osnutek učnega načrta za poučevanje tujega jezika v 1. VIO. V danem trenutku (maj 

2012), pa trenutna vlada določa uvajanje tujega jezika kot obveznega predmeta v prvi razred 

osnovne šole. »V šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015 se uvede postopno uvajanje prvega 

tujega jezika v 1. razred v osnovnih šolah, katerim izvajanje programa določi minister s 

sklepom. Načrt in pogoje uvajanja podrobneje določi minister najkasneje do 28. februarja 

2013. V šolskem letu 2015/2016 se prične izvajati prvi tuji jezik kot obvezen predmet v 

skladu s predmetnikom za vse učence, ki so vpisani v 1. razred.« (http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700). 

 

2.4   BELA KNJIGA O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 2011 

V pomladnih mesecih 2011 je izšla nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju za področje 

osnovne šole, ki opredeljuje tudi načela, pomembna za poučevanje tujega jezika v osnovni 

šoli. Pri tem je vredno omeniti Načelo razvijanja komunikacijskih sposobnosti učencev, saj so 

»za uspešno delovanje v družbi zelo pomembne komunikacijske sposobnosti. Učenci morajo 

razviti sposobnost sporočanja in izražanja v slovenskem jeziku. Poleg znanja maternega 

jezika morajo razviti tudi sposobnosti komuniciranja v tujih jezikih. Učenje tujih jezikov je 

potrebno omogočiti zgodaj; ob upoštevanju individualnih razlik med učenci pa mora šola 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
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zagotoviti možnosti, da se učno zmožnejši učenci učijo več tujih jezikov. Učenci morajo imeti 

možnost izbire učenja različnih tujih jezikov. Posebno mesto morajo imeti tudi materni jeziki 

učencev, katerih materinščina ni slovenščina.« (Bela knjiga, 2011: 10) 

 

2.4.1   Predlogi bele knjige 2011 na področju poučevanja tujih jezikov na zgodnji 

stopnji 

Tedenska obveznost ur učenk in učencev po obveznem programu 

V 2. in 3. razredu se v primerjavi z obstoječim stanjem poveča tedenska obveznost učencev in 

učenk za 2 uri. V 1. razredu predlagajo ohranjanje obstoječe tedenske obveznosti učencev (20 

ur), sicer pa se tedenska obveznost za učenke in učence postopoma povečuje do 24 ur v 3. 

razredu, kar omogoča uvajanje obveznega pouka prvega tujega jezika v obsegu dveh ur (na 

teden) od 2. razreda. Na ta način se bomo približali mednarodnemu povprečju tedenske 

obveznosti učenk in učencev (Bela knjiga, 2011: 19).  

Začetno opismenjevanje v slovenskem jeziku 

Predlagatelji Bele knjige predlagajo, da učenci začetno branje in pisanje (prvega jezika, op. 

avt.) obvladujejo do zaključka drugega razreda osnovne šole, v tretjem razredu pa predvsem 

utrjujejo branje zahtevnejših besedil z razumevanjem in samostojno pišejo daljša raznovrstna 

besedila (Bela knjiga, 2011: 19). Ta podatek je pomemben zaradi načina zgodnjega 

opismenjevanja v tujem jeziku. 

Prvi tuji jezik 

Avtorji Bele knjige predlagajo, da postane prvi tuji jezik obvezen za vse učence od 2. razreda, 

torej od 8. leta, dalje in sicer naj v 2. in 3. razredu obsega 2 uri tedensko. Prvi tuji jezik naj bo 

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

pomena in jih na predlog lokalnih skupnosti določi pristojno ministrstvo (Odločitev o 

nemščini kot prvem tujem jeziku sprejme svet šole na predlog učiteljskega zbora.).  

Šole morajo ponuditi prvi tuji jezik (v obsegu 2 uri tedensko) učencem že v 1. razredu kot 

neobvezni izbirni predmet. Učenci se zanj odločajo prostovoljno. Kot razloge, zakaj naj bo 

prvi tuji jezik v 1. razredu za učence izbirni in ne obvezni predmet, navajajo: da tako ne bi 
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povečevali tedenske obveznosti učencev; da se različni učenci različno prilagajajo na nove 

zahteve šole; da naj bo taka izbirnost tudi nadgradnja izbirnega učenja tujega jezika v vrtcu in 

da učenci, ki se v predšolskem obdobju niso učili tujega jezika dobijo možnost v 1. razredu 

pridobiti osnovno znanje. Pouk mora omogočati individualizacijo (stremeti k stvarnim učnim 

dosežkom, posvečati se mora učencem s posebnimi potrebami: nadarjenim in učencem s 

primanjkljaji). Od 4. do 9. razreda pa naj šola obvezno ponudi učencem 2 uri tedensko za 

neobvezne izbirne predmete, med katerimi mora obvezno ponuditi tudi 2. tuji jezik. 

Nadaljevanje učenja prvega tujega jezika iz prvega v drugo in tretje vzgojno-izobraževalno 

obdobje je zagotovljeno z vzgojno-izobraževalnim programom (kurikulum) in predmetnikom. 

Učni načrt za prvi tuji jezik mora v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju zagotoviti in 

omogočiti visoko stopnjo individualizacije pri oblikovanju učnih poti za doseganje 

zastavljenih ciljev in standardov znanja. 

V 1. triletju lahko tuji jezik poučuje profesor tujega jezika z dodatnim izobraževanjem za 

zgodnje poučevanje oz. razredni učitelj z dodatnim izobraževanjem iz tujega jezika. V 2. 

triletju pa ga lahko poučuje profesor tujega jezika oz. razredni učitelj z dodatnim 

izobraževanjem iz tujega jezika (Bela knjiga, 2011: 22, 23). 

 

2.4.2   Kritike bele knjige o vzgoji in izobraževanju 2011 

Nekateri učitelji, ki so sodelovali pri projektu zgodnjega učenja tujih jezikov (2008-2010) se s 

predlogi bele knjige o vzgoji in izobraževanju v zvezi s tujejezikovno politiko ne strinjajo 

(Žolnir, 2011). Želijo si, da bi bil prvi tuji jezik obvezen že v prvem razredu. Predlagajo 

metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning), ki ne bi povečala števila ur 

tedenske obveznosti otrok. Pravijo, da je taka ponudba neobveznega pouka v 1. razredu zgolj 

nadaljevanje sistemsko neustrezno urejenega stanja in poudarja razlike med šolami, s tem pa 

še naprej prepušča zaposlovanje učiteljev iznajdljivosti ravnateljev. Kritiki predloga bele 

knjige izpostavijo tudi, da se učenci različno prilagajajo na zahteve šole pri vseh predmetih in 

ne samo pri tujem jeziku.  

Predlagajo, da bi v poučevanje tujega jezika uvedli metodo CLIL, ki predstavlja timsko delo 

med učiteljem razrednega pouka in jezikovnim učiteljem pri obravnavi snovi in uresničevanje 
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učnih ciljev nejezikovnega predmeta. Tako dodatne ure za pouk tujega jezika niso potrebne 

(Žolnir, 2011). 

Učitelje, ki so sodelovali v projektu, je zmotil tudi predlog, da je prvi tuji jezik praviloma 

angleščina. Le na območjih, kjer ima posebni pomen, je to lahko tudi nemščina, ko na predlog 

lokalne skupnosti to določi šolsko ministrstvo, odloči pa svet šole. Kritiki pravijo, da je tu 

odločno preveč korakov v postopku izbire prvega tujega jezika in da naj bo ta bolj preprost. 

Menijo, da bi morale biti na voljo različne možnosti in kombinacije (Žolnir, 2011). 

 

2.5   PREDLOG UČNEGA NAČRTA ZA ZGODNJE POUČEVANJE 

TUJIH JEZIKOV V 1. VIO 

V okviru projekta Evropskega Socialnega Sklada (v nadaljevanju ESS) in za potrebe le tega, 

so različni avtorji leta 2010 pripravili osnutek učnega načrta za pouk tujega jezika v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju (1.VIO) v osnovni šoli. Predlog temelji na prenovljenih 

učnih načrtih za tuje jezike v osnovni šoli (2008), naslanja pa se tudi na ostale prenovljene 

učne načrte za posamezne predmete v 1. VIO (2008) in na Učni načrt za drugi tuji jezik iz leta 

2008. 

Osnutek na novo umesti pouk tujega jezika, kot obveznega predmeta, že v prve tri razrede 

osnovne šole in sicer predvidi 2 uri tedensko za vsak razred (70 ur na leto). Tako se starostna 

meja učenja tujega jezika zniža iz 9 na 6 let (Jazbec idr., 2010). 

Povzetek splošnih ciljev in kompetenc 

Glavni cilj pouka tujega jezika v 1. VIO je, da mora učencem omogočiti razvoj njihovih 

jezikovnih in spoznavnih zmožnosti, uresničitev in nadgradnjo zanimanj ter osebnostno rast. 

Pripomore tudi k večjezičnosti in razumevanju večkulturnosti. 

Učenci tako pri pouku tujega jezika pridobivajo in razvijajo: jezikovna in nejezikovna znanja, 

jezikovne in spoznavne zmožnosti, spretnosti, stališča in vrednote ter ključne kompetence za 

vseživljenjsko učenje. 

Splošni cilji učenja tujega jezika v 1. VIO so (Jazbec idr., 2010: 8): 
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1. senzibilizacija za tuji in posledično tudi prvi jezik, 

2. doseganje dobrih rezultatov zlasti na področju razvijanja otrokovih receptivnih, receptivno-

produktivnih in tudi produktivnih zmožnosti, 

3. posredovanje in razvoj zmožnosti za vseživljenjsko učenje, v prvi vrsti jezikov, 

4. oblikovanje posameznikove ali družbene večjezičnosti in dvig jezikovne zavesti v ožjem 

pomenu (npr. v družini, v razredu) in v širšem pomenu (npr. dvojezično področje). 

Osnutek novega učnega načrta za pouk tujega jezika za 1. VIO še posebej poudarja, da mora 

ta potekati celostno, približati se mora naravnemu usvajanju jezika, ter da mora biti 

osredotočen na izbrano vsebino in ne na jezikovne strukture. Slednje je novost v obravnavi 

tujega jezika, ki je bil do sedaj osredotočen le na doseganje ciljev, ki se nanašajo na jezikovne 

strukture. Tak način osredinjenosti na vsebino pri obravnavi tujega jezika zahteva od učitelja, 

da s skrbno izbranimi didaktičnimi gradivi in pripomočki pričara prijetno, zanimivo, pestro in 

učinkovito vzdušje za učenje. Učencem pa mora obenem nuditi tudi jezikovni vzor, saj je 

posnemanje eden izmed pomembnih načinov usvajanja tujega jezika v zgodnjem obdobju. 

Jezikovni vnos (ang. input) mora biti večji od iznosa (ang. output), saj bodo le tako po 

določenem obdobju začeli z lastno tvorbo jezika. To je t. i. tiho obdobje, ki traja približno 6 

mesecev in je sestavni del procesa učenja tujega jezika, ko otrok ne tvori ničesar in jezik samo 

sprejema. Tega se mora učitelj zavedati. 

Učenje tujega jezika naj poteka v okviru ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki so 

(Jazbec idr., 2010: 9-11): 

- Sporazumevanje v maternem oz. prvem jeziku, kot pogoj za razvoj sporazumevalnih 

zmožnosti v tujem jeziku. Na začetku vzamemo v zakup, da se učenci zaradi omejene 

zmožnosti komuniciranja v tujem jeziku spontano odzivajo v prvem jeziku. 

- Sporazumevanje v tujih jezikih, ki jih učenci pridobivajo iz okolja nehote in nezavedno 

(tuji, sosedski, uradni jeziki). Pri učenju teh uporabljajo znanja, veščine in strategije 

pridobljene pri prvem jeziku. 

- Kompetenca za pridobivanje novih znanj (Učenje učenja.) se razvija na podlagi 

nadgradnje svojih izkušenj pridobljenih v učnem procesu učenja tujega jezika v 1. VIO in 

s tem uporabo tega znanja v okolici. 
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- Digitalna kompetenca, ki jo učenci razvijajo s sodelovanjem pri iskanju želenih podatkov 

v različnih virih. 

- Socialne in državljanske kompetence se razvijajo z upoštevanjem dogovorov, 

sprejemanjem drugačnih in drugače mislečih, ozaveščanjem o lastni kulturi in državi in 

zavedanjem lastne vloge v mednarodni skupnosti. 

- Samoiniciativnost in podjetnost se gradita s prenašanjem znanja v vsakdanjik ter 

razvijanjem spretnosti načrtovanja, sporočanja, izvajanja, vrednotenja in sodelovanja v 

timu. 

- (Med)kulturna kompetenca in (med)kulturna zavest se razvijata s spoznavanjem kultur in 

jezikov v svojem neposrednem okolju, v Evropi in širše. Do njih razvijajo pozitiven 

odnos. Učitelj ob tem omogoča izkušenjsko učenje. 

- Matematična pismenost in osnovne kompetence v znanosti ter tehnologiji, ki pri učencu 

razvijajo zmožnost razumevanja in raziskovanja temeljnih konceptov in pojmov. 

Cilji in vsebine 

Sporazumevanje v tujem jeziku kot cilj učenja tujega jezika uresničujemo z obravnavo 

določenih nejezikovnih vsebin. Pri izbiri učnih vsebin moramo upoštevati kriterij ustreznosti 

ter kriterij aktualnosti in zanimivosti za učenca. V prvem triletju se tuji jezik tesno povezuje s 

cilji, vsebinami in dejavnostmi učencev pri drugih predmetih. To velja tudi za t. i. začetno 

opismenjevanje, ki se pri pouku tujega jezika v prvem triletju šele začenja. Učenci v tem 

obdobju vstopajo v svet branja in pisanja, sodelujejo v pogovorih, podoživljajo besedila, se 

(po)ustvarjalno odzivajo nanje ter razvijajo svojo poimenovalno, skladenjsko, pravorečno, 

slogovno, metajezikovno zmožnost in zmožnost nebesednega sporazumevanja. 

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti (zmožnost sprejemanja, tvorjenja in 

posredovanja) 

Cilji so na področjih (Jazbec idr., 2010: 12-16): 

 poslušanja in slušnega razumevanja: učenci razumejo besedna sporočila v tujem jeziku v 

znanih kontekstih in situacijah. Ob nebesedni podpori (slike, mimika) poslušajo krajša 

besedila. Razvijajo svojo medkulturno občutljivost. Primeri dejavnosti: poslušanje pesmi, 
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rim, izštevank, pravljic in zgodb; gibalne dejavnosti, likovno ustvarjanje ob poslušanju 

ipd.; 

 govornega sporočanja in sporazumevanja: učenci se govorno sporazumevajo v okviru 

svoje (omejene) govorne zmožnosti. Tvorijo kratka besedila in dialoge, uporabljajo 

pogosto rabljeno besedišče, razvijajo izgovorjavo in intonacijo besed. Spoznavajo razlike 

v kulturah in  različnih govornih sporazumevanjih ipd. Primeri dejavnosti: pesmi, rime, 

izštevanke, igre vlog, igre s kocko, socialne igre; 

 branja in bralnega razumevanja: učenci berejo posamezne besede in povedi v tujem 

jeziku. Tema zmožnostma je namenjena večja pozornost proti koncu 1. VIO, ko učenci že 

znajo brati v maternem jeziku. Učenci spoznajo zapis posameznih besed in povedi, berejo 

kratka besedila, spoznavajo osnovna razmerja med glasovi in črkami. Primeri dejavnosti: 

zgodbe ob knjigi, igra spomin, lutke, povezovanje besed in krajših povedi s slikami, 

sestavljanke ipd.; 

 pisanja, pisnega sporočanja in sporazumevanja: učenci prepišejo in zapišejo nekatere 

besede in povedi v tujem jeziku. Spoznavajo osnovna načela za zapisovanje v tujem 

jeziku in razmerja med glasovi in zapisom. Primeri dejavnosti: preslikovanje črk in besed, 

dopolnjevanje krajših besedil, piktogrami, označevanje stvari v razredu; 

 posredovanja ali mediacije: učenci govorno povzemajo in posredujejo govorna besedila 

pretežno nebesedno ali s pomočjo prvega jezika.  

Zgoraj našteti cilji so prepleteni, soodvisni in se največkrat razvijajo integrirano in v 

celostnem didaktičnem pristopu. 

Vsebine učenja/poučevanja tujih jezikov v zgodnjem otroštvu  

Vsebine morajo biti čustveno in kognitivno sprejemljive, privlačne in zabavne, spodbujati 

morajo otroke k vključevanju, razvijanju njihove domišljije in ustvarjalnosti, saj si otroci  

pridobijo prva znanja o svetu s prvim jezikom, medtem ko tuji jeziki širijo in spodbujajo 

otroke k bolj kompleksnemu razmišljanju. Ustreznost, zanimivost in uporabnost besedišča so 

glavni kriteriji za izbiro vsebin, medtem ko so jezikovne strukture, zlasti v zgodnjem obdobju 

na intuitivni ravni dojemanja, drugotnega pomena. Vsebine naj izhajajo iz otrokovega 

predznanja, kulture, dežele ter značilnosti drugače govorečih skupnosti in ga smiselno širijo in 
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nadgrajujejo. Izbira vsebin je seveda odvisna od tega, katera so tista področja, ki pri otrocih v 

določenem okolju in ob določenem času zbudijo največ zanimanja. Prioriteta je poučevanje 

pedagoško osmišljenih vsebin in ne jezika v osami, kar pa dosežemo z integriranim, 

vsebinsko naravnanim poukom, torej s poukom povezanim z drugimi predmeti. Otroci naj 

izkusijo, razumejo in uporabijo jezik v kontekstu, simuliranih situacijah in medsebojni 

komunikaciji. Glavni poudarek na začetku učenja je na poslušanju in govorjenju, nekoliko 

kasneje pa se hkrati vključujeta tudi branje in pisanje kot podporni zmožnosti v tem obdobju.  

Teme naj bodo obravnavane ciklično, kar pomeni, da se ves čas vračamo k že naučeni temi in 

jo ponovimo ter poglobimo. Obenem razširimo nabor besedišča in uvedemo kompleksnejša 

jezikovna sredstva. 

Tako osnutek UN predlaga naslednje splošne vsebine (Jazbec idr., 2010: 16) za razvijanje 

začetnih sporazumevalnih, medkulturnih in drugih zmožnosti: 

JAZ – predstavitev sebe, videza, oblačil, svojih interesov in konjičkov; 

MOJ DOM – prostor, družina, dejavnosti, odnosi; 

MOJA ŠOLA – šola, učenje, šolski predmeti, učilnica; 

MOJ SVET – prijatelji, vzorniki, domišljijski svet; 

MOJE OKOLJE – prevozna sredstva, živali, rastline, naravni pojavi; 

MOJA DRŽAVA TER SOSEDSKE IN DRUGE DRŽAVE – prebivalci in jeziki, moji 

sosedje. 

Predlaga pa tudi vsebine, ki se povezujejo z drugimi predmeti, kjer učenci jezik pridobivajo 

intuitivno (Jazbec idr., 2010: 17): 

MATEMATIKA – Računske operacije (seštevanje in odštevanje števil do 100, množenje in 

deljenje); Geometrija (tehtanje in primerjanje mas); Obdelava podatkov (kombinatorične 

situacije); 

NARAVOSLOVJE – Kaj zmorem narediti (plovnost, iz česa je kaj, izdelajmo robota);Jaz in 

narava (živali in njihova življenjska okolja, živa bitja, letni časi); Orientacija v prostoru (strani 

neba, igre s padalom); 



Hrastnik, K. (2012). Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole s pomočjo elementov pedagogike 

Montessori. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

-18- 

DUŽBOSLOVJE – Kje živimo (svet, živim v Sloveniji, življenje v različnih oblikah naselij); 

Jaz in zdravje (sadje je zdravo, sadni krožnik); 

GLASBA – Zvočnost glasbil; 

ŠPORT – Naravne oblike gibanja (skupinske igre). 

In vsebine, s katerimi uvajamo medkulturno razsežnost (Jazbec idr., 2010: 18): 

VSAKDANJE ŽIVLJENJE – hrana, pijača, prosti čas, praznovanja; 

DRUŽBENO/KULTURNO/NARAVNO OKOLJE – šola, prazniki; 

DRUŽBENI DOGOVORI – pozdravljanje, naslavljanje; 

DRUŽBENE VREDNOTE – medosebni odnosi, družina. 

Pričakovani rezultati 

V 1. VIO težimo k temu, da učenci čim bolj celostno začutijo jezik, njegovo melodijo in ritem 

ter ga vzljubijo. Obenem pa se moramo zavedati, da vsi učenci ne napredujejo enako hitro ali 

na enak način. Ob koncu 1. VIO obdobja tako učenčeve ravni znanja še ne moremo označiti z 

A1 glede na SEJO (Skupni evropski jezikovni okvir za učenje, poučevanje in 

vrednotenje/ocenjevanje jezikov). Kljub temu so določljivi nekateri dosežki, ki naj bi jih 

učenec po treh letih učenja tujega jezika dosegel. 

Na posameznih področjih so to (Jazbec idr., 2010): 

Poslušanje in slušno razumevanje: 

Učenec: 

 razume pogosto rabljene besede in besedne zveze, vezane na obravnavano temo; 

 loči med osnovnimi sporazumevalnimi funkcijami (npr. vprašanja, pozdravi, ukazi); 

 razume večino pogosto rabljenih navodil za delo pri pouku z nebesedno podporo (slikami, 

mimiko, kretnjami ipd.); 

 zna poiskati določene podatke v ustrezno zahtevnem slušnem besedilu in se zna nanje 

nebesedno odzvati (npr. z dvigom roke, risanjem ipd.); 

 razume glavne misli in nekatere podobnosti slušnega sporočila ter jih povzame nebesedno 

ali s pomočjo prvega jezika. 
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Govorno sporočanje in sporazumevanje: 

Učenec:  

 poimenuje, poizveduje in pove nekaj o sebi in svetu okrog sebe v okviru obravnavanih 

tem; 

 se sporazumeva v znanih situacijah (npr. pove telefonsko številko, čestita za rojstni dan); 

 zapoje ali pove določena besedila (rime, izštevanke ali pesmi); 

 uporablja osnovne sporazumevalne strategije (npr. nebesedno podporo, geste, mimiko); 

 pozna in uporablja nekatere jezikovne označevalce družbenih razmerij in nekatere 

vljudnostne dogovore; 

 zazna nekatere kulturne razlike pri govornem sporazumevanju. 

 

  Branje in bralno razumevanje: 

Učenec:  

 pozna črke tuje abecede in posebnosti glasov; 

 prepozna zapis osnovnega, pogosto rabljenega besedišča ter pomen besednih zvez v 

okviru znanih tem; 

 razlikuje med zapisom in izgovorom njemu znanega, pogosto rabljenega besedišča; 

 pozna nekatere osnovne značilnosti izbranih pisnih besedil (npr. razglednica, čestitka); 

 zna prebrati in razumeti posamezne znane povedi, ki jih spremlja nejezikovna podpora 

(npr. slikovno gradivo); 

 zna prebrati kratka in ustrezno zahtevna pisna navodila z nejezikovno podporo (npr. 

sliko). 

Pisanje in pisno sporočanje ter sporazumevanje: 

Učenec:  

 zapiše črke tujega jezika; 

 prepiše oz. dopolni povedi ali zelo kratka besedila v okviru obravnavanih tem. 

Medpredmetne povezave 

Medpredmetne povezave je mogoče izvesti z vsakim predmetom v 1. VIO, kar je razvidno 

tudi iz zgornjega seznama predlaganih tem. 
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Primeri didaktičnih priporočil za poučevanje angleščine 

Pouk mora potekati po načelih, značilnih za zgodnje učenje: prilagojenost starosti učencev, 

naravnanost na življenjsko okolje učencev in celostnost, usmerjenost v komunikacijo, teme in 

situacije, doživljanje in igro, (spo)razumevanje in integriranje pouka tujega jezika v druge 

predmete. Predlagatelji UN govorijo o poučevanju po metodi CLIL, ki je oblika integriranega 

učenja tujih jezikov.  

Pouk mora biti situacijsko, doživljajsko in komunikacijsko naravnan. Osredotočimo se 

predvsem na otrokovo razumevanje jezika in posledično velik 'input'.Učenci naj razumejo 

izjave in besedila v tujem jeziku. 

Metode in vsebine naj bodo prilagojene starosti otrok. Pouk mora ponujati bogate situacijske 

učne priložnosti, tuji jezik pa mora biti avtentično uporabljen, torej v najrazličnejših 

funkcijah. 

Vrednotenje učenja in poučevanja tujih jezikov v zgodnjem otroštvu  

Jasnost poučevanja in brezskrbno ozračje sta nujen predpogoj za izpolnitev otrokovih potreb 

po informacijah o njihovem napredku. Pomembno je, da zbiramo podatke o otrokovem 

napredku oz. formativno preverjamo njegovo znanje. 

Materialni pogoji 

Če je le mogoče, naj pouk tujega jezika v 1. VIO poteka v učilnici za tuji jezik, dobro 

opremljeni s komunikacijsko tehnologijo in različnimi didaktičnimi pripomočki. 

Kjer pa posebna učilnica ni na razpolago, naj ima ta vsaj tujejezikovni kotiček. Učitelj naj tudi 

izkoristi že prisotne pripomočke. 

Znanja izvajalcev 

V 1. VIO obdobju naj bi poučevali le učitelji: 

- ki imajo naziv profesor (ali magister profesor) angleškega/nemškega/… jezika in 

književnosti z opravljeno dodatno pedagoško izobrazbo ali višješolsko diplomo 

pedagoške smeri in so opravili dodatno strokovno usposabljanje; 
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- razredni učitelj z dodatnim usposabljanjem za zgodnje poučevanje in učenje tujega jezika. 

Na tem mestu je potrebno omeniti, da prenovljen program študija razrednega pouka na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ki poteka na dveh stopnjah (4 + 1), na drugi stopnji ponuja 

usmeritev v poučevanje angleškega pouka na razredni stopnji (http://www.pef.uni-

lj.si/index.php?id=151). Pedagoška fakulteta v Kopru pa svojim študentom že v času 1. 

stopnje prenovljenega študija razrednega pouka kot izbirni predmet ponuja predmet Zgodnje 

poučevanje italijanskega jezika (http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/dodiplomski_studij 

_1%20_stopnje/razredni_pouk_%28un%29/). 

 

2.6   KRATEK PREGLED SODOBNIH MODELOV POUČEVANJA 

TUJIH JEZIKOV 

Rodriguez Lopez in Varela Mendez v svojem članku o modelih zgodnjega poučevanja tujih 

jezikov (2004) opredelita splošne dejavnike, ki vplivajo na učiteljev način poučevanja. Na 

primer, veliko učiteljev se opira na pretekle izkušnje in tako poučujejo na isti način, kot so bili 

sami poučevani, drugi poučujejo tako, kot so jih učili na fakulteti, spet tretji poučujejo tako, 

kot se od njih zahteva od drugih in prilagodijo svoje poučevanje šoli ali starosti učencev, kjer 

delujejo (Rodriguez Lopez, Varela Mendez, 2004). Tudi učiteljeva osebna prepričanja o tem, 

kako otroci usvajajo jezik, lahko vplivajo na način poučevanja (Brewster, Ellis, Girard, 2002). 

Poučevanje maternega jezika je skozi čas vplivalo tudi na poučevanje tujih jezikov, ki se je 

nato osredotočilo na dve obliki dejavnikov pouka: zunanje (vpliv okolja) in notranje (v 

učenčevi notranjosti). Na osnovi teh dveh dejavnikov, pa lahko posamezne metode razvoja 

pouka tujih jezikov združimo v tri sklope (Čok, 1999: 174-176): 

a) Sklop mehanističnih in strukturalno-globalnih metod na katere vplivajo zunanji 

dejavniki in poudarjajo mehansko urjenje uporabnih komunikacijskih vzorcev. 

b) Od situacijskih sintetično-analitičnih metod do celostnega pristopa. Pri teh 

metodah so bile učne enote osredotočene na sporazumevalne potrebe, vendar so redko 

upoštevale razvojno stopnjo govorca in njegovo usvajanje ter učenje jezika. 

c) Sklop metod komunikacijskega pristopa katerih osnova so preučevanje 

komunikacijskega konteksta, jezikovnih in sporočanjskih funkcij ter vloga jezika v 

http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=151
http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=151
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/
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družbi in življenju posameznika. Ti pristopi v svoje strategije poučevanja vključujejo 

načela sociolingvistike, etnolingvistike, funkcijskega jezikoslovja in teorije 

komunikacij. 

Ne bi bilo zmotno trditi, da pouk tujega jezika dandanes vsebuje predvsem komunikacijski 

pristop poučevanja, vendar pa je ta v praksi dobil različne interpretacije (Skela, Dagarin 

Fojkar, 2009). 

Glede na to, kako pri učencih razvijamo komunikacijsko sposobnost, je bilo predlagano 

veliko različnih metodičnih rešitev. Howatt (Skela, Dagarin Fojkar, 2009: 56) je definiral t. i. 

»trdi« in »mehki« pristop v komunikacijskem poučevanju jezikov. Mehka verzija pomeni 

poučevanje jezika kot komunikacije in za komunikacijo, kjer je jezik razbit na koščke in se ga 

po koščkih tudi poučuje. Ta pristop poudarja pravila oblike jezika, pravila rabe jezika in 

utrjuje komunikacijske procese. Trda verzija, kjer gre za poučevanje jezika prek 

komunikacije, pa se pojavlja v različnih oblikah. Osredotoča se na proces komunikacije, 

pravila oblike in rabe pa so stranski proizvod.  

Sodobni trendi nakazujejo, da se tuje jezike na zgodnji stopnji vedno pogosteje poučuje tako, 

da se jih povezuje z drugimi predmeti in predmetni področji ter vključuje v otrokov vsakdan. 

Na podlagi tega so se razvili naslednji modeli poučevanja na zgodnji stopnji: jezikovna kopel, 

integrirano poučevanje ali 'zasidranje' in vsebinsko in jezikovno celostno poučevanje (ang. 

CLIL - Content and language Integrated Learning). V osnovi so si podobni, saj pristopajo k 

poučevanju celostno, ne ločujejo jezikovnih vsebin od vsebin pri drugih predmetih, jezik 

uporabljajo naravno (za vsakdanjo komunikacijo) in vsebujejo veliko medkulturnih elementov 

(Dagarin Fojkar, 2009). Značilnosti in razlike med njimi pa so: 

Jezikovna kopel (ang. Immersion model) – Pri jezikovni kopeli se vsebina pouka povezuje z 

drugimi predmeti in poleg komunikacijskih dejavnikov, jezika, kulture in splošnega 

jezikovnega izobraževanja vključuje pet osnovnih dimenzij: fizično, družbeno, državljansko, 

prosti čas in intelektualno (Dagarin Fojkar, 2009). Značilno za to metodo je, da je tu jezik 

uporabljen le kot sredstvo za učenje in ne kot cilj učenja. Ločimo tri modele jezikovne kopeli 

za učenje tujega jezika (Dagarin Fojkar, 2009: 164):  

- zgodnji (v predšolskem obdobju), ko poteka ves pouk v tujem jeziku; 

- pozni (od sedmega leta naprej), ko je 80% pouka v tujem jeziku in  

- osnovna stopnja, kjer se učenci učijo tujega jezika od 20 do 50 minut na dan. 
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Integrirano poučevanje ali 'zasidranje' (ang. Embedding) – je metoda dela, pri kateri se tuji 

jezik zasidra v druga področja osnovnošolskega kurikuluma. Tudi ta metoda se uporablja na 

različne načine (trdi in mehki način). Pri mehki različici se tuji jezik uporablja med pogovori 

o vsakdanjih stvareh ali za podajanje navodil, pri trdi različici pa se ga skuša vključiti v druge 

predmete (Dagarin Fojkar, 2009). »Pouk tujega jezika se sicer vsebinsko povezuje z drugimi 

predmeti, a je v ospredju pridobivanje jezikovnih ciljev.«  (Jazbec, Lipavec Oštir, Pižorn idr., 

2010: 39) 

CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning) – izhaja iz integriranega pouka, 

vendar ni vsak integriran pouk tudi CLIL. Pri tem  pristopu gre za to, da so v ospredju 

nejezikovni cilji (npr. cilji pri matematiki, naravoslovju ipd.). Ob tem otroci, ko so 

izpostavljeni tujemu jeziku, pridobivajo tudi tujejezikovne spretnosti (Jazbec, Lipavec Oštir, 

Pižorn idr., 2010). CLIL je tako mešanica jezikovne kopeli in  'zasidranja'. 

Pri izbiri metod poučevanja tujega jezika v 1.VIO moramo upoštevati naslednje kriterije 

(Pižorn, Pevec Semec, 2011: 36):  

• učitelj izbere sodobne in ustrezne metode/pristope poučevanja, kateri ustvarjajo ozračje, ki 

spodbuja duha raziskovanja, svobodnega izražanja lastnih uvidov in spoznanj ter v katerem 

se otroci počutijo varne in sprejete;  

• izbrane metode/pristopi so osredinjeni na otroka kot celoto in vsem otrokom omogočajo 

(upo)rabo vseh čutil ter sprotno odpravljajo individualne učne ovire, značilne za otroke ob 

vstopu v šolo;  

• izbrane metode/pristopi otrokom omogočajo rabo jezika, ki zagotavlja sporočilni namen; pri 

tem sta didaktična igra in pripovedovanje (narativni pristop) najboljši naravni okolji za 

otrokovo rabo jezika;  

• izbrane metode/pristopi otroke spodbujajo k lastnemu odločanju, izbiranju in sodelovanju z 

drugimi otroki; s tem učitelji prevzemajo nove vloge (so opazovalci, soorganizatorji in 

sodelujoči pri igri ter drugih dejavnostih);  

• izbrane metode/pristopi izrabljajo možne organizacijske vzorce, kot na primer individualno 

delo, delo v majhnih skupinah, delo v paru in po potrebi tudi frontalno delo. 
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Če povzamemo, če »je komunikacija eden izmed glavnih ciljev učenja tujega jezika, potem 

moramo z njo seznaniti učence že od samega začetka njihovega stika s tujim jezikom.« 

(Dagarin Fojkar, 2008: 279) Kljub temu, da je tuje jezikovno znanje mlajših učencev na 

začetku še šibko, si želijo sporazumevanja v tujem jeziku. Tako je potrebno v razredu 

ustvarjati situacije, ki ne glede na otrokovo stopnjo znanja, omogočajo njegovo uporabo 

tujega jezika. Z udejstvovanjem v komunikacijskih situacijah učenci preizkušajo jezikovni 

sistem med samim procesom učenja in ga po potrebi popravljajo in izpopolnjujejo. V 

različnih kontekstih slišano besedo lažje razumejo in shranijo med svoj besedni zaklad. 

Dejavnosti komuniciranja morajo pritegniti učenčevo pozornost, »tako da postane želja po 

sporazumevanju podobna naravni, pri tem pa jih moramo opremiti s sredstvi za lažje 

sporazumevanje, kot je poznavanje ustaljenih izrazov ali jim nuditi ostale strategije za pomoč 

pri govoru (npr. nebesedna izrazna sredstva ali raba komunikacijskih strategij).« (Dagarin 

Fojkar, 2008: 280) 

Nekaj strategij: Pomembno je, da učenci že po nekaj začetnih urah učenja tujega jezika (npr. 

angleščine) pridobijo neko znanje, ki jim bo dalo občutek, da napredujejo in jih bo še bolj 

motiviralo za učenje. Učenci se lahko naučijo pozdravov, predstaviti se, števila ipd. Rime in 

pesmi so tudi dober način za nadaljnje motiviranje. Usvojijo lahko tudi vljudnostne izraze v 

tujem jeziku, rutine in splošna navodila ipd. Nekaj dejavnosti poslušanja: poslušaj in ponovi / 

izloči / izvedi / nariši / pobarvaj / predvidi / ugani / označi / poveži / razvrsti / razporedi / 

posreduj; poglej, poslušaj in ponovi; poslušaj in sodeluj; glasno branje; spominske igre; 

dramatizacija; rime, akcijske igre, pesmi in uganke; obnova zgodbe; uporaba prikaznih kartic; 

igre ugibanja; dopolnjevaje; dialogi in igre vlog (Brewster, Ellis, Girard, 2002). 

 

2.7   OPISMENJEVANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU NA ZGODNJI 

STOPNJI 

Pri opismenjevanju v maternem jeziku se učenec najprej nauči govoriti in nato brati ter pisati, 

pri čemer je govorno-slušni jezik ključnega pomena pri uspešnem razvijanju bralne zmožnosti 

(Dagarin Fojkar, Sešek, Skela, 2011). Pri tem se učenec nauči govoriti po popolnoma naravni 

poti poslušanja in posnemanja, medtem ko mu je pisanje priučeno. Učenec, ki se uči 

angleščine kot nematernega jezika ne razpolaga z enakimi pogoji, kot je to v primeru 

materinščine. Do sedaj še ni slišal (in videl zapisa) veliko besed v angleščini, zato še ni vajen 
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pisnih simbolov, ki predstavljajo glasovni sistem. Učence, ki se učijo (branja in pisanja) 

angleščine kot tujega jezika, lahko razdelimo v dve skupini: predopismenjeni učenci (tj. 

učenci, ki še niso opismenjeni v maternem jeziku) in učenci, ki so opismenjeni v materinščini 

(Dagarin Fojkar, Sešek, Skela, 2011).  

Učenci, ki še ne znajo brati in pisati v slovenščini in se učijo tujega jezika, bodo najprej 

obravnavali ustni jezik, kar imenujemo obdobje »glasovne oz. jezikovne kopeli«. V tem času 

bodo izpostavljeni poslušanju angleških glasov, slušnega razumevanja in eksperimentiranja z 

govorjenjem angleščine. Novim glasovom in strukturi tujega jezika bodo morali podati nek 

pomen. Postopek usvajanja novega jezikovnega sistema bo podoben tistemu pri usvajanju 

materinščine (Dagarin Fojkar, Sešek, Skela, 2011). Učenec, ki že zna brati v maternem jeziku 

in ima tudi že dobro razvit govorjeni materni jezik (ga razume, zna govoriti in ima pomene 

uskladiščene), ve, da pisana beseda predstavlja govor in da določeni simboli predstavljajo 

določene glasovne simbole. Se pravi, da ima pri procesu opismenjevanja pomembno vlogo 

ujemanje glasov in njihovih pisnih ustreznic. Pri angleščini se ujemanje glasov (44) in črk 

(26) zapisuje kar na 2501 način, kar je za razliko od slovenščine, kjer se glasovi v veliki 

večini ujemajo, zelo zapleteno (Dagarin Fojkar, Sešek, Skela, 2011). Prav zaradi te 

zapletenosti, ki se pojavi pri sistematičnem poučevanju glasov in črk (fonetičen pristop), stopi 

to v ozadje in se zato veliko učiteljev raje odloči za celostni pristop poučevanja, ki od učencev 

pričakuje, da si bodo zapomnili in znali dekodirati nešteto celih besed. 

Na tem mestu velja omeniti glavna pristopa v opismenjevanju angleščine: fonetični (črka – 

glas; glas – črka) in celostni. Tako učbeniki kot učni načrti se izogibajo fonetičnega pristopa, 

češ da je prezapleten in se raje poslužujejo celostnega. Vendar v praksi še vedno najdemo 

veliko učiteljev, ki se poslužujejo obeh. Tudi avtorji Dagarin Fojkar in drugi (2011) v svojem 

delu Sounds and Letters predlagajo združitev obeh pristopov, tako »da po eni strani 

poskušamo pri učencih z izborom zanimivih besedil in dejavnosti vzbuditi potrebo po branju 

in jih z izborom zanimivih besedil in dejavnosti motivirati za branje in pisanje, po drugi strani 

pa se posvečamo poučevanju različnih spretnosti in znanj, ki so potrebna za učinkovito branje 

in pisanje.« (Dagarin Fojkar, Sešek, Skela, 2011: 20) 

Pedagogika Marie Montessori pa uporablja celostni in fonetični pristop istočasno. 
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3   PEDAGOGIKA MARIE MONTESSORI 

Stoletje nazaj so se mnoga pedagoška gibanja zavzemala za temeljito prenovo šole. Reformna 

pedagogika se je zavedala, da bi svoje ideje lahko uveljavila le skozi alternativne vzgojne 

zavode. Zaradi različnih pogledov na vzgojo otroka se je razvilo več konceptov, med katerimi 

najdemo tudi pedagogiko Marie Montessori. 

 

3.1   O MARII MONTESSORI 

Maria Montessori (od tu naprej MM) se je rodila 31. 8. 1870 v mestecu Chiaravalle v Italiji. 

Bila je edini otrok dobro izobraženih staršev Alessandra in Renilde. Različni avtorji njenih 

biografij so jo opisali, kot otroka z močno voljo, živahnostjo, odločnostjo in samostojnostjo, 

lastnostmi, kakršne še danes opazimo v Montessori šolah (Feez, 2010). Kmalu po njenem 

rojstvu se je družina preselila v Rim, kjer je Maria dokončala eno od javnih osnovnih šol.  

Zelo rada se je učila, vendar pa je že kot mlado dekle izjavila, da ji način učenja na pamet in 

urjenje, ki se je v takratnem času pojavljal v Italiji, ni všeč. Takrat naj bi celo trdila, da ne bo 

nikoli učiteljica in da ne bo nikoli slavna, saj noče, da bi se otroci v prihodnosti učili njene 

biografije na pamet (Feez, 2010). Njeno zanimanje za matematiko je družino prepričalo, da so 

jo vpisali na srednjo šolo za dečke, z namenom, da bi postala inženirka. Takšna pot v 

takratnem času ni bila vsakdanja za mlado žensko, vendar je bilo okolje v glavnem mestu 

bogato z novimi in zelo privlačnimi idejami (Opera Nazionale Montessori, 1996), kar jo je 

spodbudilo, da je nenavadno odločitev sprejela. Malo pred tem je bila namreč ustanovljena 

združena Italija. Uveljavljale in razvijale so se nove demokratične inštitucije, predvsem pa so 

se pojavile nove politične in socialne ideje, ki so povzročile razkroj dveh svetov: starega, 

tradicionalnega, nenaklonjenega izobraževanju žensk in novega, prenovljenega in socialno 

naravnanega (Opera Nazionale Montessori, 1996). Slednji je bil blizu tudi MM. Pozneje si je, 

na veliko presenečenje družine, premislila in se odločila za študij medicine. Do takrat se še 

nobena ženska v Italiji ni odločila za vpis na Medicinsko fakulteto in kot prva »ženska v 

moškem svetu« je naletela na veliko ovir in obsojanj. Kljub temu je leta 1896 diplomirala z 

visokim odličjem in postala zdravnica (Lawrence, 1998). Leto pozneje je postala asistentka na 

Psihiatrični kliniki Univerze v Rimu. Tam se je vsakodnevno srečevala z duševno bolnimi in 

umsko zaostalimi, med katerimi je bilo tudi veliko otrok. Ko jih je opazovala, je bila »vse bolj 
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prepričana, da je umska zaostalost v prvi vrsti pedagoški, ne pa medicinski problem in da bi 

se ob pravi pomoči njihovo stanje lahko zelo izboljšalo.« (Montessori, 2006: 21).  Z odločno 

željo, da tem ljudem pomaga, da postanejo samostojni, je predavala na različnih pedagoških 

kongresih in navduševala poslušalce s svojimi idejami in metodo poučevanja. Kmalu je bila 

ustanovljena katedra za pouk umsko zaostalih, ki ji je na začetku predsedovala prav Maria 

Montessori (Montessori, 2006). Tako je delovala hkrati kot zdravnica, učiteljica in 

vzgojiteljica.  

Okoli leta 1900 je Maria rodila nezakonskega sina. Dolgo ga je skrivala pod pretvezo, da je 

njen nečak, vse dokler ni prišel živet k njej, ko je bil že adolescent. Mario Montessori je 

kasneje postal Mariin najbližji sodelavec. Veliko je prispeval k razvoju kurikuluma v 

Montessori šolah in kasneje postal vodilna oseba Montessori gibanja (Feez, 2010). 

Maria se je leta 1901 lotila poglobljenega študija eksperimentalne psihologije, pedagogike in 

antropologije, saj je glede na izkušnje menila, da je njena metoda primerna tudi za pouk 

zdravih otrok oz. je celo primernejša kot metode, ki so bile takrat v splošni rabi. Preizkusila jo 

je, ko so ji leta 1907 v eni najrevnejših četrti rimskega predmestja, San Lorenzo, ponudili delo 

nadzornice prej samih sebi prepuščenih, podhranjenih in asocialnih otrok, katerih starši so bili 

po ves dan na delu. V takem okolju je odprla t.i. Hišo otrok (»Casa dei Bambini«). V njej je 

za potrebe otrok preoblikovala nekaj pisarniškega pohištva, ki ga je imela na voljo in začela 

izpopolnjevati gradiva (čutne pripomočke), ki jih je prej uporabljala na psihiatrični kliniki. 

Prav to je bil začetek vzpona pedagogike MM, njene nesmrtnosti, hkrati pa je pomenil tudi 

revolucijo v svetovni izobraževalni skupnosti (Montessori, 2006). Potek dela v prvi Hiši otrok 

je Maria zelo dobro opisala v svoji knjigi The Montessori method. Rezultati metode so bili 

neverjetni. Otroci so v zelo kratkem času postali družabni, vljudni in samostojni. Šola je 

postala nacionalna senzacija in ljudje iz vsega sveta so si prihajali ogledovat ta nenavaden 

način poučevanja. Maria Montessori je postala svetovno znana osebnost, kar je bilo zelo 

nenavadno za tisti čas. Začele so se odpirati nove Montessori šole in organizirati 

izobraževanja v pedagogiki Montessori (Feez, 2010). Leta 1916 se je odločila, da zapusti 

zdravniški poklic in se popolnoma posveti izpopolnjevanju in širjenju svoje metode 

(Montessori, 2006). 

Do leta 1939, začetka druge svetovne vojne, se je Montessori pedagogika razširila že v 

številne države sveta. Takrat se je Maria odpravila tudi v Indijo, od koder se zaradi vojne v 

Evropi ni mogla vrniti celih sedem let. Tudi v tem času je vse svoje napore usmerila v 
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izpopolnitev svoje pedagogike (Feez, 2010). Leta 1948 je bila celo nominirana za Nobelovo 

nagrado za mir. Umrla je leta 1952 na Nizozemskem, stara 81 let. Njeno delo pa je še naprej 

nadaljeval sin Mario. 

 

3.2   PEDAGOGIKA MARIE MONTESSORI V SLOVENIJI 

Zanimivo je, da čeprav Slovenija meji na Italijo, državo od koder prihaja Maria Montessori in 

kjer najdemo korenine njene pedagogike, da se je pri nas prvi Montessori vrtec odprl šele 

slabih sto let po tem, ko je ustanoviteljica odprla svoj prvi vrtec (Casa dei bambini) leta 1907. 

Razlog za to je pripisati predvsem takratnemu drugačnemu političnemu interesu naše države, 

ki Montessori vrtcu ni bil naklonjen. Šele po osamosvojitvi Slovenije so se pojavile 

priložnosti za seminarje, hospitacije in izobraževanja v pedagogiki Montessori. Možno je bilo 

sodelovanje z Italijo, Avstrijo in Nemčijo (http://www.montessori-institut.si/pedagogikaslo. 

html).  

Vpeljava načel pedagogike Montessori v slovenske državne šole in vrtce je bila v prvih 15 

letih samostojne Slovenije skoraj nemogoča. Tudi sicer je večina Montessori vrtcev in šol v 

svetu zasebnih. Kot posebnost pa lahko navedemo primer gospe Brede Bedina, ki je uspešno 

uvedla načela Montessori pedagogike na OŠ Helene Puhar v Kranju v oddelku z otroki s 

posebnimi potrebami. Že približno 15 let pa elemente pedagogike Montessori uvajajo tudi na 

OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani (Montessori, 2006). Do danes so si nabrali že veliko zalogo 

Montessori gradiv.  

Prva ustanova, ki je v celoti začela z delom po načelih pedagogike Montessori pri nas, je 

Angelin vrtec, ki deluje znotraj Uršulinskega zavoda v Ljubljani. Vrtec je bil ustanovljen 

januarja 2002 in ima sedaj skupine otrok v starosti od 1 do 3 let ter starosti od 3 do 6 let. 

Drugi Montessori vrtec v Sloveniji deluje od leta 2006 znotraj zavoda Antona Martina 

Slomška v Mariboru. Imenuje se Hiša otrok, vrtec Montessori, kjer imajo otroke v starosti od 

1 leta do 6 let. Septembra 2008 je začel delovati tudi Rahelin vrtec v Medvodah s tremi 

skupinami otrok od 1 leta do 6 let, novembra 2008 pa vrtec Hiša otrok Dravlje pri Montessori 

inštitutu v Ljubljani z dvema skupinama otrok. Jeseni 2010 je v okviru Montessori inštituta 

začela delovati tudi prva osnovna šola Montessori. 25. aprila 2008 je bilo ustanovljeno 

Združenje Montessori Slovenije, ki je 1. februarja 2009 pripravilo prvi kongres pedagogike 

Montessori pri nas. (http://www.montessori.si/pedagogika-montessori/povezave/)  

http://www.montessori-institut.si/pedagogikaslo.%20html
http://www.montessori-institut.si/pedagogikaslo.%20html
http://www.ursulinski-zavod.si/
http://vrtec.skofijska.si/
http://rahela.si/
http://www.zdruzenje-montessori.si/
http://www.montessori.si/pedagogika-montessori/povezave/
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Še nekatere druge ustanove, ki v celoti ali delno delujejo po načelih pedagogike Marie 

Montessori: 

- Hiša otrok pod planino na Vrhniki, ki ponuja zasebno varstvo; 

- Zakladnica Montessori; 

- Hiša otrok Mali princ v Domžalah; 

- Hiša otrok Frančiška Sedeja Nova Gorica; 

- Hiša otrok (Istrabenz – Gorenje) Nova Gorica; 

- Hiša otrok Antonina; 

- Hiša otrok ABC, akademija Montessori  (http://www.montessori.si/pedagogika-

montessori/povezave/). 

Za izvajanje programa Montessori je potrebna diploma učitelja/vzgojitelja Montessori, ki jo je 

mogoče pridobiti v tujini, mednarodna izobraževanja pa se dandanes intenzivno izvajajo tudi 

že pri nas. Ker je sistem poučevanja drugačen od sistema v naših javnih šolah, opravljena 

diploma iz predšolske vzgoje ali razrednega pouka na pedagoški fakulteti ne zadostuje za 

uradno izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa po tej metodi. Posameznik mora opraviti 

temeljit, vsebinsko in časovno zahteven študij, ki je pogoj za kasnejše kakovostno delo. Študij 

traja približno 16 do 24 mesecev (Glede na starostno stopnjo za katero se posameznik 

izobražuje.). Prijavljeni (v Sloveniji) morajo ob prijavi skozi niz intervjujev in krogov izborov 

za sprejetje na študij. Prednost pri sprejemu pa naj bi imeli kandidati z univerzitetno 

izobrazbo katerekoli smeri (nekaj mest pa je na voljo tudi za kandidate s V. stopnjo, vendar so 

v tem primeru potrebne izkušnje z otroki) (http://www.montessoriinstitut.si/ 

dejavnostiizobrazevanjadaljsa.html). 

Montessori inštitut (Slovenije) je v sodelovanju s Seton Montessori Institutom iz Chicaga 

(ZDA) že organiziral in še namerava organizirati naslednja izobraževanja (http://www. 

montessori-institut.si/dejavnostiizobrazevanjadaljsa.html): 

- 2007-2008 izobraževanje v Montessori pedagogiki za vzgojitelja od 0 do 3 leta; 

- 2009-2010 izobraževanje v Montessori pedagogiki za vzgojitelja od 3 do 6 leta; 

- 2011-2012 poteka izobraževanje v Montessori pedagogiki za vzgojitelja od 0 do 3 leta; 

- 2012-2013 poteka izobraževanje v Montessori pedagogiki za vzgojitelje od 3 do 6 leta; 

- 2013-2015 načrtujejo izobraževanje v Montessori pedagogiki za učitelje od 6 do 12 leta. 

http://www.montessori.si/pedagogika-montessori/povezave/
http://www.montessori.si/pedagogika-montessori/povezave/
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- Organizirajo tudi krajša osnovna izobraževanja za pedagoge (paraprofesionalno izobr.), ki 

trajajo 32 ur. V šolskem letu 2010/2011 je bilo organiziranih 6 takih tridnevnih 

izobraževanj. V šolskem letu 2011/2012 tri. 

Montessori učitelj je del pripravljenega okolja in del tega so tudi gradiva, ki so izjemno draga. 

Vendar pa dejstvo, da ima ustanova popolno strukturo originalnih gradiv še ne pomeni, da 

deluje po načelih Montessori (Kordeš Demšar, 2007). 

Še pred nekaj leti smo se študentje razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 

seznanili z Montessori pedagogiko le pri seminarju Teorije vzgoje in pri predavanjih 

naravoslovja profesorice dr. Darje Skribe Dimec, ki ima opravljeno izobraževanje v 

Montessori pedagogiki. Danes je s prenovljenim študijskim programom razrednega pouka 

študentom ponujena možnost, da o tej pedagogiki izvejo več v okviru izbirnega strokovnega 

predmeta (Pedagogika Marie Montessori za učitelje razrednega pouka) in izbirnega splošnega 

predmeta (Pedagogika Marie Montessori) (http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=169). 

 

3.3   TEORETSKI KONCEPTI PEDAGOGIKE MONTESSORI 

Maria Montessori (1870-1952) je črpala svoje teoretske ideje in potrditve njenega koncepta 

pri svetovno znanih mislecih in snovalcih konceptov kot so Rousseau (1712-1778), Locke 

(1632-1704), Itard (1774-1838), Seguin (1812-1880) in Piaget (1896-1980).  

Z Rousseaujem imata skupno prepoznavanje otroštva kot pomembnega obdobja. Oba sta 

trdila, da je otrok po naravi dober in gojila upanje, da se bo miselnost družbe spremenila s 

tem, da otroke pravilno usmerimo in vzgajamo, namesto, da izvajamo socialne revolucije. 

Pomembno se jima je zdelo tudi fizično in socialno okolje, ki obdaja otroka in sta ga videla 

kot metodo izbire za spremembe, namesto neposrednega vodenja, kar je bila klasična metoda 

poučevanja. Tudi Rousseau je videl razred kot skupnost pomembno za svobodo otroka 

(Chattin-McNichols, 1992). 

Montessorijin koncept učenja preko čutov izhaja neposredno iz Lockovega modela uma. 

Locke je trdil, da je otroški um ob rojstvu kakor omara s praznimi predali, ki jih je potrebno 

napolniti s čutnimi izkušnjami. Tako je poudarjal pomembnost zgodnjih čutnih izkušenj in 

vlogo odraslega pri pripravi pogojev za pridobivanje teh. Tako jima je skupna težnja po redu 

http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=169
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v procesu pridobivanja čutnih izkušenj. Maria gre na tej točki še dlje, ko trdi, da zunanji red v 

zgodnjem otroštvu ustvarja tudi red v otrokovem umu (Chattin-McNichols, 1992). 

V Montessori pedagogiki najdemo veliko vzporednic tudi z Itardom in Seguinom. Itard in 

MM sta se strinjala glede tega, kako pomembno je otrokovo okolje v procesu poučevanja. 

Seguinova gradiva za učenje pa je Maria uporabila in izpopolnila v svojih učilnicah (Chattin-

McNichols, 1992). 

Montessori in Piaget, ki sta živela tako rekoč v istem času in ob enakih družbenih 

spremembah, pa imata skupno teorijo o procesu razvoja otroka. Obe njuni teoriji temeljita na 

bioloških konceptih (genetska vrojenost ipd.) in dejstvu, da se otrokov razvoj telesa in uma 

kvalitativno razlikuje od razvoja odraslega. Zagovarjata transformacijo otrokovih mentalnih 

izkušenj skozi dejavnike okolja, vendar sta otroka še vedno videla kot zelo notranje 

motiviranega. V svojem delovanju se je Montessorijeva usmerila v edukacijski vidik, Piaget 

pa se je bolj strogo držal konstruktivizma (Chattin-McNichols, 1992). 

 

3.4   TEMELJI MONTESSORI PEDAGOGIKE 

 »Pomagaj mi, da naredim sam« (Opera Nazionale Montessori 1996: 19), je eden glavnih in 

vodilnih motivov Montessori pedagogike. Njena teorija je nastala po induktivni poti. 

Ugotovila je, da se otrok popolnoma drugače uči kot odrasel in da v svojem razvoju prehodi 

nekaj faz po točno določenem zaporedju ter da se uči s povezovanjem. Opazila je tudi, da 

imajo otroci zelo močno notranjo motivacijo za samooblikovanje in za organiziranost. 

Maria Montessori je imela velik dar opazovanja otrok, prepoznavanja njihovih potreb in 

sposobnost, da je našla sredstva, predmete in gradiva, s katerimi je otrok lahko zadovoljeval te 

potrebe. »Zato je opazovanje ključ in prvi pogoj vsakega dobrega pedagoga Montessori.« 

(Kordeš Demšar, 2007: 82) Njen pristop je bil za takraten čas (začetek 20. stoletja) zelo 

nenavaden, saj je uporabljal popolnoma spremenjen pogled na otroka. 

Za pedagogiko Montessori je v splošnem znano to, da so v oddelkih otroci različnih starosti, 

ki si sami izbirajo delo, to pa poteka v dolgih časovnih sklopih. Pristop je poznan tudi po tem, 

da otroci med seboj sodelujejo in da vzgojitelji/učitelji ne uporabljajo ocenjevanja in testov. 
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Učitelj podaja napotke za učno snov individualno ali v majhnih skupinah (Kordeš Demšar, 

2007). 

 

 3.4.1   Temeljni pojmi 

Srkajoči um. Maria Montessori je trdila, da je za otroke od rojstva do šestega leta starosti 

značilno, da lahko z lahkoto, kakor ''gobice'' vpijajo stvari iz okolja. Gre za nezavedno srkanje 

izkušenj, vtisov in znanj, ki se vanj trajno vtisnejo (Montessori, 2006). Srkajoči um je 

operativen in ustvarjalen. Ima zmožnost, da predeljuje podatke iz realnosti in ustvarja 

originalen pogled na svet (Opera Nazionale Montessori, 1996). 

Občutljiva obdobja. Maria Montessori je bila med prvimi, ki so dokazovali občutljiva ali 

kritična obdobja v otrokovem razvoju (Kordeš Demšar, 2007). »Gre za ljubezen med otrokom 

in okoljem. Kot nekdo, ki med množico naenkrat prepozna obraz ljubljenega ali med množico 

glasov glas ljubljenega, tako otrok prepozna intelektualno dejavnost v okolju, ki je odgovor 

na njegovo notranjo potrebo. Vanjo se usmeri z neustavljivimi impulzi in s posebno 

aktivnostjo. Čustveno navdušenje najprej raste iz globin nezavednega in se nato kaže v 

čudoviti ustvarjalni aktivnosti, v povezavi z zunanjim svetom, tako da gradi zavest. Namen 

občutljivega obdobja je pomagati organizmu, da pridobi določene funkcije ali posebne 

značilnosti. Pojavi se v določenem obdobju življenja, kasneje pa nikoli več.« (Blagotinšek, 

2011: 6) 

MM je razločila naslednja občutljiva obdobja:  

- za jezik (od rojstva do 6. leta),  

- za red (od rojstva do 3. leta),  

- za izostritev čutov (od rojstva do 6. leta), 

- za male predmete (med prvim in drugim letom),  

- za gibanje (med 1. in 4. letom) in 

- socialno vedenje (med 3. in 6. letom).  

Pri zaznavanju teh obdobij je zelo pomembno učiteljevo opazovanje in prepoznavanje 

otrokovega zanimanja za določene teme in dejavnosti na katere odgovarja z ustrezno pripravo 

okolja in didaktičnih gradiv. Torej je otrok tisti, ki narekuje izbor tem, področij delovanja in 

zanimanja (Lawrence, 1998). Določena obdobja, ki so značilna predvsem za predšolsko 

obdobje, je mogoče natančno zaznati, medtem ko se tista, ki se pojavljajo v drugem 
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razvojnem obdobju, kažejo kot zanimanje za posamezne teme, vsebine in spretnosti. MM je 

na primer za otroke starosti od 6 do 12 let razločila obdobje domišljijske občutljivosti in 

vsaka dejavnost povezana z domišljijsko aktivnostjo v tem obdobju otroke še dodatno 

motivira (Chattin-McNichols, 1992). 

Polarizacija pozornosti je stanje, ko je otrok popolnoma osredotočen (zbran in pozoren) na 

neko delo. Po takem načinu dela, čeprav napornem, je otrok še vedno miren in srečen. Gre za 

normalizacijo otroka oz. za prehod od motenj k spontani disciplini (Montessori, 2006). Taka 

koncentracija pa se lahko izniči, če otrok ostaja brez kontinuitete občutkov in je podvržen 

pretiranim ali preveč spremenljivim dražljajem, kot so na primer spodbujanje k poslušnosti, 

prekinjanje igre, hitro spreminjajoče se podobe ipd. (Opera Nazionale Montessori, 1996). 

Fazo polarizacije naj bi dosegli v treh stopnjah, in sicer (Fisgus in Kraft, 1994):  

1. Faza priprave, kjer se otrok odloča, s čim se bo ukvarjal. Pripravi si delovni prostor in 

pripomočke. 

2. Faza resnega dela, pri čemer se otrok in gradivo poistovetita. Otroka se med delom ne 

moti. Pri tem ta izpopolnjuje svoje sposobnosti. 

3. Faza miru in počitka, s čimer se polarizacija tudi konča. 

Pripravljeno okolje je pripravljeno na podlagi zavedanja otrokovih značilnosti in potreb. 

Otrokom nudi možnost zbranega dela in notranjega nadzora oz. samokontrole (Montessori, 

2006). Učilnica je ponavadi velik prostor z občutkom odprtosti. V njem so nizke odprte omare 

s policami, mize različnih velikosti, pri katerih lahko udobno sedijo eden do štirje otroci. 

Tradicionalni Montessori oddelki imajo vedno kombinirane vsaj tri starostne skupine. Razred 

je razdeljen na področja, ki jih pogosto razmejujejo omare. Na vsakem področju so gradiva, ki 

spodbujajo čutilne in organizirane gibalne izkušnje (Pollard, 1997). Gradiva otroci vedno 

pospravljajo na svoje mesto, da so tam pripravljeni za drugega otroka (http://www. 

montessori-institut.si/pedagogikaosnove.html).  

Razvojna gradiva: Najdemo jih v pripravljenem okolju, razstavljene na poličkah, nizkih 

mizah (in v predalih). Oblikovani so tako, da pomagajo razvoju razuma, zbranosti, 

koordinacije, samostojnosti, socializacije in občutka za red. Montessori gradivo daje otroku 

osnovo za red in preko njega otroci spoznavajo odnose in zakone, ki so prisotni v življenju. 

Vsa gradiva so narejena iz naravnih snovi in z določenim namenom in so v večini 

samopreverljiva. V učilnici se nahaja samo ena vrsta enega gradiva. Tako se otroci naučijo 

čakati, da pridejo do želenega gradiva.  
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Montessori gradivo se deli na pet osnovnih področij:  

- gradivo za praktično življenje,  

- gradivo za občutek,  

- gradivo za matematiko,  

- gradivo za jezik,  

- gradivo za vesoljsko vzgojo (Krese, 1996). 

Učitelj: »Učiteljeva funkcija je, da omogoča odnos med otrokom in razporeditvijo v okolju, 

da pospešuje interakcijo med otrokom in gradivom.« (Opera Nazionale Montessori 1996: 24) 

To naredi tako, da pripravlja okolje in ne posreduje znanja otrokom na frontalen način. Je 

pasiven in s tem naj bi otroka osvobajal zaprek. Otrok je aktiven v raziskovanju sveta, učitelj 

pa je njegov vodič. Učitelj ima nalogo, da vsakemu otroku pomaga pri razvojnem projektu in 

ga pripelje k neodvisnosti. V celoti izučen Montessori učitelj je vložil veliko časa, da se je 

naučil podajati individualno snov vsakega akademskega področja in voditi otroka v načine, da 

sam raziskuje in odkriva stvari. Občasno poteka delo v skupinah z učiteljem ali z učenci 

samimi, še vedno pa prevladuje individualno delo. Tak način dela, kjer se zagotavlja otroku 

čas koncentracije in osredotočenosti, z občasnimi, načrtovanimi skupinskimi dejavnostmi, je 

zaščitni znak Montessori pedagogike (Olaf, 2010).  

Štiri obdobja otrokovega razvoja izobraževanja po MM:  

- Od 0 do 6 let,  

- od 6 do 12 let,  

- od 12 do 18 let in  

- od 18 do 24 let. 

 

3.4.2   Značilnosti otrokovega razvoja od 6. do 12. leta starosti  

Leta 1910 je MM razširila svojo metodo tudi na otroke od starosti šest do dvanajst let. To 

obdobje imenuje OTROŠTVO. Otrok, ki je že od rojstva odraščal v Montessori okolju, se je 

do te starosti normaliziral, zna že brati in pisati, deluje neodvisno od odraslega in je sposoben 

sprejeti odgovorne odločitve (O'Donnell, 2007). Maria je trdila, da otrok v času starosti šestih 

let doživi fizično in psihološko preobrazbo. Fizični znaki so očitni: izpadanje mlečnih zob, 

telo postane bolj suho, kodrasti lasje se zravnajo in potemnijo. To je obdobje, ko je otrok 

miren in zadovoljen, saj je dosegel neko stopnjo mentalne stabilnosti. V tem času otrok 
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pokaže tudi zanimanje za različne kulture in moralno delovanje ter želi ocenjevati stvari po 

lastni presoji. MM je opazila, da se otrok trudi, da ne bi koga užalil in da ima težnjo po 

delovanju v skupini. Otroci, ki so se nekaterih moralnih načel priučili že v zgodnjem otroštvu, 

sedaj pokažejo težnjo po nudenju pomoči drugim (šibkejšim, starejšim, bolnim). Na tem 

mestu Maria Montessori izpostavi kot primer skavtstvo, ki nudi bolj organizirano strukturo 

otrokovega življenja, saj temelji na praktičnem delu in izkušnjah. Otroku ponuja široko 

socialno mrežo, potrebno neodvisnost od družine in stik z naravo. Psihološke spremembe pa 

se kažejo v nenasitnosti otrokove inteligence in odpiranju polj znanj, ki kar čakajo, da se jih 

razišče. Iz tega razloga je Maria predlagala, da bi večina pouka potekalo zunaj učilnic 

(O'Donnell, 2007). 

Po MM naj bi otrok pri šestih letih v sebi doživel nek velik prehod, kot nek preporod. Na tej 

stopnji je že osvojil stopnje lastnega razvoja in sedaj ga zanimajo značilnosti kulture, ki ga 

obdaja. Njegove želje se usmerijo v raziskovanje družbe in sveta. Želi se naučiti, kaj je prav in 

kaj narobe ter raziskati pomembne vloge v družbi. Zanima ga, kako so stvari nastale, 

zgodovina vesolja, sveta in ljudi. Zanimati ga začne tudi, zakaj se ljudje obnašajo tako kot se. 

Zastavlja tako imenovana VELIKA vprašanja in želi odgovore (Olaf, 2010). Občutljiva 

obdobja se pojavljajo tudi pri otrocih starejših od 6 let. Na primer občutljivost za domišljijo. 

Čeprav v tej starosti otrok ni več toliko spodbujen k lastnemu razvoju, ga bo vsaka tema, ki 

bo istočasno spodbudila tudi njegovo domišljijsko razmišljanje, še dodatno motivirala. Po 

Montessori kurikulumu je to čas za vpeljavo tem in izkušenj o zgodovini, geografiji in 

znanosti, ki jih je Maria združila v en sklop imenovan Kulturni predmeti (ang. Cultural 

Subjects) (Chattin-McNichols, 1992). 

Značilnosti in smernice, ki jih je Montessorijeva glede razvoja v tej starosti odkrila, se ne 

razlikujejo od smernic, ki jih upoštevamo v slovenski javni šoli, saj tudi predlog učnega 

načrta za poučevanje angleščine v 1. VIO opredeljuje cilje in teme, ki spodbujajo medsebojno 

sodelovanje in socializacijo otrok. Razlika je morda le v tem, da Montessorijeva izrecno 

poudarja, da je v otrocih prisotna notranja težnja po odkrivanju sveta in drugih kultur, medtem 

ko UN notranje motivacije izrazito ne poudarja, vendar predvideva, da se učence senzibilizira 

za jezik in, da učenci »ponotranjijo potrebo, da znajo in hočejo širiti že usvojena znanja tujih 

jezikov« (Jazbec idr. 2010: 9) ter spoznavati nove kulture. 
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3.4.3   Kakšna je osnovna razlika med Montessori in tradicionalno metodo 

poučevanja? 

V Montessori šoli je otrok viden kot oseba, ki se uči dinamično, je polna ustvarjalnega 

potenciala ter ima potrebo po največji možni svobodi in kjer mu je dovoljeno, da se razvije v 

srečnega, samozavestnega posameznika. Montessori šole tako dajejo poudarek na postopek 

učenja (Ryan, 2005). Montessori sistem niso samo gradiva, gre za filozofijo oz. način 

življenja, ki ga živiš. 

V tradicionalni šoli pa se kaže, da otrok potrebuje navodila in kontrolo odraslega, saj ni 

zaupanja v otrokove lastne sposobnosti, poudarek pa je na doseganju rezultatov. Montessori 

šole so usmerjene v dejavnosti učenca, tradicionalne šole pa so bile v osnovi osredotočene na 

dejavnosti učitelja (Ryan, 2005). Morda se to počasi spreminja. 

 

3.4.4   Marijina zapuščina 

Maria je po svoji smrti za seboj zapustila mnogo novih dognanj o vzgoji otrok:  

 otroci imajo svoj svet, v katerem imajo pravico živeti, pri tem pa je potrebno spoštovati 

njihovo videnje sveta; 

 boljše razumevanje tega, kako se otroci učijo (sproščeno, veselo ozračje) in kako si sami 

svobodno odmerjajo svojo dejavnost; 

 nujnost vzgojnih igric, pohištva po meri otrok, učenja z raziskovanjem in odkrivanjem. 

Kljub vsem oviram, ki jih je na svoji poti pedagoškega vzgojnega dela doživela Maria 

Montessori, je za seboj zapustila trajno zapuščino, ki je v praksi pedagoškega dela vidna še 

danes. Vplivi pedagogike MM na današnje šole so: vzgojne igrice, učenje z raziskovanjem in 

odkrivanjem, svetle učilnice, učitelji, ki imajo čas poslušati ter tudi prostor, ki je prilagojen 

otroku. Njeni čutni pripomočki so v marsikaterem pogledu dosegli svoj namen - izoblikovati 

otroka v samostojno, neodvisno osebnost, ki bo znala racionalno ter kritično razglabljati o 

vsakdanjih problemih. 

Morda se je ravno s svojo nevsiljivo vzgojo približala sodobnemu človeku, ki je dandanes 

preobremenjen s hitrim tempom življenja v družbi. S pomočjo tega koncepta, zasnovanega 
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pred dobrimi sto leti, si lahko vsak vzame dovolj časa, da se posveti temi, ki ga zares zanima, 

se ob tem marsikaj nauči in spozna pomen razvijanja danih talentov in sposobnosti. 

Res pa je tudi, da se nam kar nekaj stvari na prvi pogled zdi skoraj nemogočih. Pomislite na 

otroka, ki se v vrtcu želi predvsem igrati, razživeti svoje potenciale, se dokazati pred 

sovrstniki. Vse to lahko opazimo pri skoraj vsakemu malčku. Maria Montessori pa je 

zagovarjala ravno nasprotno - otrok že globoko v sebi nosi potrebo po tišini in miru, ki ga 

zadovolji in pomiri. 

Še zanimiva anekdota, ki se je pripetila Marii Montessori na enem izmed mnogih obiskov v 

svojih Otroških domovih. Deklica je prišla v njeno šolo in vprašala prvega dečka na poti: »Ali 

je res, da v tej šoli lahko delate, kar vam je všeč?« »Tega ne vem,« je odvrnil deček in po 

krajšem premisleku dodal: »Vem pa, da nam je všeč tisto, kar delamo.« 

 

3.5   MISLI MARIE MONTESSORI O JEZIKU  

Iz tega poglavja bo razvidno, da je bil način razmišljanja Marie Montessori o jeziku zelo 

podoben današnjim pogledom na usvajanje jezika. Ob branju se moramo zavedati, da so bile 

vse te misli izrečene in zapisane do leta 1952, časa njene smrti. Tako nas šokira dejstvo, da je 

bila to oseba, katere način razmišljanja je bil zelo napreden. Na žalost pa še vedno ostaja 

neznana ali vsaj neomenjena, kot ena izmed prodornih mislecev, ki so poleg npr. Piageta 

močno vplivali na pedagoške poglede današnjega časa in posledično na poglede na jezik. 

Maria Montessori je v svoji knjigi Srkajoči um (2006) zapisala, da jezik povezuje ljudi v 

skupine in narode in da je to ena osnovnih stvari, ki človeško vrsto razlikuje od ostalih vrst. 

Jezik ni nekaj, kar bi nam dala narava, ampak je ustvarjen, se razvije, je inteligenten proizvod 

razuma množic, je orodje kolektivne misli. Glasovi, ki pripadajo nekemu predmetu in ga 

poimenujejo, imajo svoj pomen samo zato, ker so se ljudje sporazumeli, da jim bodo dali 

določen pomen. MM označi kot presenetljivo dejstvo, kako malo glasov je v resnici potrebno, 

da sestavljamo besede. Izpostavi tudi, da se človek mora sporazumevati in zato potrebuje 

skupni jezik (Montessori, 2006). 

Otrokovo razmišljanje v prvih šestih letih življenja je popolnoma drugačno od razmišljanja 

odrasle osebe. Zdi se, kot da vpije velike količine informacij brez velikega napora. Kako je 

mogoče, da otrok v pičlih treh letih usvoji vse osnove maternega jezika? Ob rojstvu ne more 
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govoriti in vendar do tretjega leta že tvori smiselne stavke in do šestega leta pozna enormno 

velik slovar besed. Seveda se bo jezik po šestem letu še razvijal, vendar ne v enaki obliki kot 

do tedaj (Lawrence, 1998). 

MM pravi, da se jezik pri otroku razvije in se ga le ta ne uči na ekspliciten način, saj na 

primer mati otroka jezika ne poučuje. Jezik se razvija spontano, naravno. Res pa je, da razvoj 

jezika poteka po ustaljenih zakonih, ki so enaki za vse otroke sveta, saj otroci ne glede na 

prostor, kulturo, vrsto jezika itd. v določenem obdobju (obdobje izgovarjanja zlogov, nato 

besed in na koncu obvladovanje sintaktičnih in slovničnih pravil) dosežejo enako stopnjo 

znanja jezika. Znajo ločevati med moškim in ženskim spolom, uporabljati ednino in množino, 

čase, naklone ipd. (Montessori, 2006). 

Glasove, ki jih izgovarjamo s pomočjo posebnih mehanizmov, proizvajamo na podlagi 

določenih zakonov. »Nihče, razen otroka, ne more izgraditi jezikovnega mehanizma in se 

popolno naučiti kateregakoli jezika, ki se govori v okolici. To ni posledica zavestnega dela, 

ampak nekaj, kar se dogaja na nezavedni ravni.« (Montessori 2006: 140) Na zunaj  se to kaže 

v t.i. skokih ali eksplozijah jezika do katerih pride spontano. Tako imata pri razvoju jezika 

največji pomen dva centra v možganih: center za poslušanje govora (audio-receptivni center) 

in center za njegovo proizvodnjo oz. gibe, ki so potrebni za vokalizacijo besed. Slednji se 

razvije kasneje, saj um zaznava glasove veliko prej kot jih tvori (Montessori, 2006). Zanimivo 

je tudi, da otrok že od začetka izmed množice vseh glasov, ki ga obdajajo, še posebej zazna in 

vsrka človeško govorico. M. Montessori poda kot primerjavo otroka, ki je odrasel v džungli 

med volkovi in je bil popolnoma nem, saj ni oponašal niti zvokov živali. Šele ko je bil 

izpostavljen govorici človeka, je začel tvoriti glasove. Samo človeška govorica ima moč, da 

spravi v tek mehanizem govora, ki je v otroku (Montessori, 2006).  

Zanimiv je citat, da se v otroku »skriva droben učitelj. Deluje tako kot staromodni učitelji, ki 

so otroke najprej navadili recitirati abecedo, potem izgovarjati zloge in nazadnje besede. 

Razlika je v tem, da je učitelj to delal ob nepravem času (po 6. letu starosti), ko se je otrok že 

vsega naučil sam in je jezik že dobro znal. Notranji učitelj pa vse dela ob pravem času. Otrok 

se najprej nauči glasov, potem zlogov in pri tem postopoma sledi nekemu procesu, ki je tako 

logičen kot jezik sam. Sledijo besede in končno slovnica. Najprej se nauči imena stvari, to je 

samostalnike.« (Montessori, 2006: 149) 
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Vloga odraslega pri razvoju jezika je med drugim tudi v tem, da pripravi okolje in pusti 

otroku svobodno izbiro izraza. Obenem mora razumeti občasne otrokove jezikovne frustracije 

in ga razumeti kot sogovornika (Montessori, 2006). 

Znano je tudi, da če je otroku dana možnost, da sliši jezik v čim bolj zgodnjem obdobju, se ga 

je sposoben naučiti in to ne glede na število jezikov, ki jim je izpostavljen. Za primer 

vzemimo otroke plemena v Keniji. Pri treh letih znajo govoriti plemenski jezik Kikuyu, 

afriški jezik svahili in angleški jezik. Ali je možno, da se odrasel človek v treh letih nauči 

toliko jezikov (Lawrence, 1998)? 

 

3.6   UČENJE JEZIKA 

 

3.6.1   Montessorijin jezikovni kurikulum 

Dobro poznavanje jezikov je pomembna lastnost, ki jo poudarja tudi MM. Center za jezik v 

naših možganih je v levi cerebralni hemisferi za desničarje in v desni cerebralni hemisferi za 

levičarje. Ta razdelitev na ''levo-desno'' delovanje se imenuje lateralizacija oz. stranskost, kar 

pomeni, da »dimenzija povezuje levo in desno polovico možganov, za prehod čez sredinsko 

linijo telesa ter aktivnosti v vizualnem, avditivnem in kinestetičnem sredinskem polju. Ta 

spretnost je temelj za sposobnosti branja, pisanja in komunikacijo.« (http://www2.arnes.si/ 

~mbdas/Pdf/Brain%20gym.pdf) Genska zasnova za jezikovno razlikovanje je v naših 

možganih prisotna že od rojstva. 

Razvoj človekovih možganov in razvoj njihovih funkcionalnih zmožnosti oz. občutljivih 

obdobji poteka po nekem individualnem notranjem časovnem zaporedju, ki pa ga je potrebno 

upoštevati, če želimo pomagati otrokom uporabiti njihov ogromen potencial, ki ga imajo na 

področju učenja različnih jezikov (International Montessori School – Handbook, 2011). Po 

Montessorijevi se občutljivo obdobje za jezik konča pri šestem letu. Posebnost pri njeni 

metodi v primerjavi s tradicionalnim (slovenskim) poučevanjem jezika je, da dejansko 

spodbuja razvoj jezikovnih zmožnosti v tem času. Ob tem uporablja različna gradiva. Spodnja 

tabela (tabela 1) po obdobjih prikazuje podobdobja v prvih šestih letih otrokovega življenja in 

kakšna občutljiva doba za razvoj jezika se v določenem podobdobju pojavlja. Zraven so 

navedena tudi gradiva, ki jih v tem času učitelj predstavi otroku. Nekatera izmed teh gradiv 

bodo podrobneje opisana v nadaljevanju. Poleg dejavnosti, ki potekajo v maternem 

(slovenskem) jeziku, so zapisani tudi poteki dejavnosti v tujem (angleškem) jeziku za 

http://www2.arnes.si/%20~mbdas/Pdf/Brain%20gym.pdf
http://www2.arnes.si/%20~mbdas/Pdf/Brain%20gym.pdf
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kasnejšo podrobnejšo primerjavo. Pri tem je potrebno poudariti, da se pri predstavitvi 

določenega gradiva otroku, vzgojiteljica na podlagi opazovanja otroka in opazovanja njegove 

pripravljenosti, odloči, kdaj mu bo določeno gradivo predstavila, zato spodaj zapisane 

starostne meje lahko odstopajo in variirajo glede na posameznika. 

Tabela 1: Shema razvoja otrokovih razvojnih zmožnosti in predstavljena gradiva za slovenski (Place, 

2011) in angleški (Lawrence, 1998; Polk Lillard, Lillard Jessen, 2003; Feez, 2010) jezik. 

Obdobje 

Značilnosti pri 

razvoju jezikovnih 

zmožnosti 

Dejavnosti za govor, pisanje in branje* 

V slovenskem jeziku kot prvem 

jeziku 

V angleškem jeziku kot tujem 

jeziku 

Od 0 do 

1 leta 

Otrok je občutljiv za 

zvoke (posluša in 

opazuje). 

Uporaba slovnično pravilne 

komunikacije. Zavesten, 

direkten pogovor z otrokom 

(brez otroških izrazov). Igranje 

z resničnimi predmeti 

(dejavnost z miniaturami 

predmetov). Branje knjig. 

Prijemanje in poimenovanje 

miniatur predmetov (po 

kategorijah). 

V otrokovem vsakdanu in pri 

njegovem delu z gradivi je 

prisotna oseba, ki uporablja 

izključno angleški jezik (lahko 

domači govorec ali neodvisno 

od narodnosti). Delo na 

posameznem gradivu je najprej 

predstavljeno v slovenščini, 

nato tudi v angleščini. 

Poudarek je na vnosu slovarja 

besed tujega/drugega jezika 

(ang. Input). Posledično pa 

lahko otrok opravlja delo z 

obema odraslima, v skupini ali 

individualno, saj razume 

navodila v obeh jezikih. 

Od 1 do 

2 leta 

Otrok je občutljiv za 

besede, ki jih tudi 

(preprostejše oblike) 

začne namerno 

uporabljati in kasneje 

sestavljati v stavke. 

Od 2 do 

3 leta 

Otrokov besedni zaklad 

se zelo poveča (od 

približno 300 do 1000 

besed), sestavlja 

kompleksnejše stavke. 

Igre: igra vprašanj, karte 

zaporedja, razporejanje 

predmetov, uporaba rime, igra 

o zaznavanju glasov (I spy), 

Peščene črke (ang. Sandpaper 

letters) za učenje glasov. 

Okoli 4 

leta 

Občutljivo obdobje za 

pisanje. 

Igre: Ugani predmet, ugani 

besedo, škatle o glasovih, igra z 

glasovi (I spy) 

Peščene črke (ang. Sandpaper 

Letters) za učenje glasov. Ko 

otrok spozna okoli 8 do 10 

zapisov glasov, se mu predstavi 

premična abeceda (ang. 

Movable alphabet). Prvi zapisi. 

Prisotna oseba, ki uporablja 

izključno angleški jezik v 

otrokovem vsakdanu in pri 

njegovem delu z gradivi.  

Od 4 ½  

do 5 leta 

Otrok začne razporejati 

besede in brati. 

Igra z glasovi (I spy) 

Zapisovanje in kasneje pisanje. 

Branje lastnih zapisov. 

Prisotna oseba, ki uporablja 

izključno angleški jezik v 

otrokovem vsakdanu in pri 

njegovem delu z gradivi.  

Od 5 do 

6 leta 

Občutljivo obdobje za 

razločevanje delov 

govora in uporabo 

besed. 

Igra z glasovi (I spy) 

Predstavitev gradiv o slovnični 

sestavi jezika. 

Prisotna oseba, ki uporablja 

izključno angleški jezik v 

otrokovem vsakdanu in pri 

njegovem delu z gradivi. 

Otroku je predstavljen zapis v 

tujem jeziku glede na stopnjo 

govorne sposobnosti, ki jo je 

dosegel pri drugem jeziku in 

glede na stopnjo tekočnosti 

branja v maternem jeziku. 

6 do 7 let - Vstop v prvi razred OŠ (Končevanje občutljivega obdobja 

za jezik.) 

Branje preprostih knjig v 

angleškem jeziku in 

seznanjanje z osnovnimi 

slovničnimi pravili angleškega 

jezika. 

 Nekatere dejavnosti so navedene večkrat, saj se Montessori gradiva nadgrajujejo in stopnjujejo. 
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Otrok, ki je odraščal v Montessori vrtcu in že zna brati in pisati, pokaže zanimanje za 

strukturo stvari, za slovnico. Kritiki, ki to dejstvo primerjajo s svojim otroštvom, si ne 

predstavljajo, da bi se otrok želel naučiti slovnice. Vendar pa bi ob opazovanju Montessori 

razreda opazili, kako otroci zagreto rešujejo slovnične dejavnosti (Chattin-McNichols, 1992). 

Montessorijeva označuje tri vidike usvajanja jezika: bogatitev besednega zaklada, pisanje in 

branje. Vsi ti dejavniki morajo postati v okolici otroka živi in nobenega izmed njih ne smemo 

izpustiti, saj sestavljajo celoto (Bedina, 2002). 

Pedagogika Montessori je zelo znana po peščenih črkah (ang. Sandpaper Letters), s katerimi 

otroci na določeni stopnji poimenujejo glasove (fonetika). Prav zaradi tega pa nekateri 

sklepajo, da je Montessorijina metoda poučevanja jezika izključno fonetična ter da je taka 

metoda primerna za učenje jezikov (plitkih jezikov, na primer italijanščine, slovenščine), kjer 

ima vsak glas svoj znak in ne za učenje angleščine, pri kateri ima več glasov en znak (Chattin-

McNichols, 1992). A Montessorijeva je že leta 1916 predstavila gradiva za poučevanje 

angleškega jezika kot tujega jezika in predlagala, da bi otroci, ki se učijo angleščine poleg 

svoje materinščine, morali začeti izvajati aktivnosti z besedami, katerih glas in črka se 

ujemata, tako da se sploh naučijo črkovati oz. glaskovati. Šele nato, ko zna otrok uspešno 

črkovati (glaskovati) besede z več kot tremi črkami, se mu predstavi besede, kjer se črke in 

glasovi ne ujemajo (O'Donnell, 2007). 

Vendar je zmotno trditi, da je Montessori metoda zgolj fonetična. Maria Montessori je zelo 

poudarjala, da je potrebno biti osredotočen tudi na otrokovo izpostavljenost (in rabo) jeziku. 

Govor, ki je uporabljen v razredu mora biti bogat in pravilen (Chattin-McNichols, 1992). 

Tako zagovarja celostni pristop poučevanja jezika, kar uporablja tudi pri usvajanju tujega 

jezika. 

Veliko tradicionalnih učiteljev jezika želi otroku pri šestih letih razviti zbranost in v njem 

zbuditi interes za jezik, čeprav otrok ni več v občutljivem obdobju za jezik. Bogata čutna 

izkušnja, ki jo otrok potrebuje pri razvoju jezika in inteligence, pa razloži tudi vzrok, zakaj 

metoda poučevanja tujega jezika, ki je značilna za osnovno šolo »ne deluje« (V tem primeru 

avtorica govori o tradicionalnem poučevanju jezika in o tem, da se otroci najbolj pogosto ne 

srečajo s tujim jezikom pred šestim letom starosti.) (Polk Lillard, Lillard Jessen, 2003). 

Učenec bi moral na primer besedo »water« (voda) povezati na različne načine: kako deluje, 

kakšna je na otip, kako se naliva, njena temperatura, tekstura, kaj si otrok misli o njeni 
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uporabi, katere občutke in čustva vzbudi v njem. Samo skozi take izkušnje lahko popolnoma 

razume in usvoji besedo »water« in jo uporablja na smiseln, kreativen in edinstven način, ki 

predstavlja ustrezno tvorjenje jezika. Take stopnje tekočnosti govora pa ne more usvojiti, če je 

pred njega postavljen seznam tujih besed, njihova definicija in pravila uporabe, ki se jih mora 

naučiti na pamet (Polk Lillard, Lillard Jessen, 2003). 

Montessori učitelj le nadgrajuje že usvojeno znanje. Paziti pa mora, da vključi široko 

jezikovno izkušnjo. Chattin-McNichols (1992) namreč opaža, da veliko Montessori učiteljev 

zanemarja uporabo govora. To bi lahko v skupinskem delu spodbudili s prstnimi igricami, 

pesmicami, pogovori o koledarju in dnevih v tednu, pripovedmi otrok ipd. (Chattin-

McNichols, 1992). 

 

3.6.2   Montessorijin »model« poučevanja tujih jezikov  

Poznavanje drugega (ali tretjega) jezika ima veliko pozitivnih lastnosti. Tudi vpijanje drugega 

jezika, ne da bi ga v veliki meri uporabljali, je blagodejno. Naš um izgradi nov okvir, v 

katerem lahko shrani novo znanje in izkušnje, ki jih lahko zavestno uporabi v kasnejši stopnji 

razvoja. Uspeh drugega jezika v dvojezičnem okolju je bolj pogost tam, kjer je ta družbeno 

zaželen in ga dojemajo kot dragocenega. Pozitiven odnos, možnost zadostne uporabe in 

sledenje interesom ter motiviranosti otroka, so ključni pogoji za uspeh. Še več, glede na dober 

začetek otrok izboljšuje svoj materni in tuji jezik skozi celo življenje (International 

Montessori School – Handbook, 2011). 

Govor 

Tuji/drugi jezik (ali tretji in četrti) je potrebno uporabiti in uporabljati v otrokovem okolju že 

v njegovem prvem letu življenja. To pa tako, da je v njegovem okolju vedno prisotna oseba, 

ki se z njim in v njegovi prisotnosti sporazumeva izključno v tujem jeziku (International 

Montessori School – Handbook, 2011). 

Če bi lahko imeli dve, tri ali štiri osebe v otrokovem okolju in bi vsaka govorila svoj jezik, bi 

jih otrok prav vse z lahkoto vsrkal vase. Seveda bi te osebe morale vedno uporabljati 

izključno določeni jezik. V takem primeru učenje ni težko, saj imajo otroci možgane, ki 

delujejo na zelo poseben način in imajo preklopni mehanizem, ki jim omogoči preskok od 

enega jezika k drugemu brez zmedenosti, brez prevoda in brez problema pri izgovarjavi. Vse 
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to pa je mogoče le v prvih letih otrokovega življenja, saj je v tem času otrok »genij v učenju 

jezikov.« (International Montessori School – Handbook, 2011) 

Celo pred rojstvom so otrokovi možgani pripravljeni na tako delo. Novorojenčki, ki so 

neprestano izpostavljeni drugim jezikom, se bodo teh veliko lažje naučili, kot pa drugi otroci, 

ki se začnejo učiti tujega jezika veliko kasneje. Ta fenomen ima fiziološko razlago: center za 

jezik v možganih je vsrkal značilnosti izgovorjave določenega jezika oz. jezikov. 

Pri delu z otroki mlajšimi od treh let, je najbolj pomembno, da vsak tuji jezik vedno govori 

ista oseba. Jezik je element celotne predstave, ki si jo otrok ustvari o določeni osebi. Če oseba 

z njim komunicira v dveh različnih jezikih, to lahko v otroku ustvari občutek negotovosti in 

posledično oteži komunikacijo (International Montessori School – Handbook, 2011). 

(Mednarodna) Montessori šola vzpostavlja dvojezično okolje tako, da ima v eni učilnici 

prisotna dva odrasla. En govori materni jezik, drugi pa izključno tuji jezik. Tako tudi 

predstavitev gradiv poteka najprej v maternem in kasneje še v tujem jeziku. Otrok na tak 

način obogati slovar besed drugega jezika. Posledično pa lahko opravlja delo z obema 

odraslima, v skupini ali individualno, saj razume navodila v obeh jezikih. 

Znotraj Montessori gradiv je vsaka stopnja predstavljena korak za korakom. Vsaka prejšnja 

stopnja predstavlja indirektno pripravo otroka na naslednjo stopnjo. Ko je bila otroku prva 

stopnja rokovanja z določenim gradivom enkrat predstavljena, je ta pripravljen narediti 

naslednji korak. Pogosto ob tem dobimo odziv: »O, saj je kot, da bi to že vedel.« Znanja, ki 

ga je otrok pridobil na nezavedni ravni, se začne sedaj (zavestno) zavedati. Ta teorija vzdrži 

tudi pri učenju drugega jezika. Otrok razume osnovni koncept rokovanja z gradivom in tako je 

z dodatno predstavitvijo izpostavljen drugemu jeziku. Otrok se ne čuti ogroženega ob 

prisotnosti drugega jezika, saj mu je del predstavitve znan (International Montessori School – 

Handbook, 2011). 

V Montessori šoli ima otrok možnost prisotnosti drugega jezika. Otroci bodo potrebovali 

tuji/drugi jezik v različnih obdobjih svojega življenja. Pri tem so potrebne dodatne skupinske 

aktivnosti. Otroci pojejo pesmi, recitirajo verze, se pogovarjajo ob slikah narave in živali ter 

berejo knjige. Obravnavajo tudi vljudnostne izraze, npr. kako izgovoriti »oprostite«, »vam 

lahko pomagam« ipd. Jezik, ki je konkretno povezan z otrokovim delom in mislimi, ima nek 

pomen in to je tudi bistvo pri učenju tujega jezika. Se pravi, interakcija med odraslim in 
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otrokom ali med otroci, ki ima nek namen in pomen. Samo take interakcije se bodo lahko 

vtisnile v otrokov dolgoročni spomin (International Montessori School – Handbook, 2011). 

Montessori okolje že v osnovi ponuja taka soočanja, ali učiteljica-otrok ali otrok-otrok, kar je 

zelo pomembno za vsestransko pridobitev znanj. Seveda pa situacije učenja, ki niso stresne in 

ponujajo vzpostavitev visoke samozavesti, pripomorejo k uspešnemu usvajanju drugega 

jezika. 

Prav tako pomemben element, ki je potreben za doseganje določene stopnje usvajanja drugega 

jezika, pa je količina jezika, ki otroka obdaja. Več kot je je, bolje je. Dva odrasla, s tem, ko sta 

otrokom ves dan na razpolago, omogočata zelo veliko jezikovnega vnosa. Ob tem je 

priporočljivo, da sta jezika uporabljena tudi v zelo različnih okoliščinah, npr. po pouku, ko se 

otroci igrajo skupaj, na igrišču, v bazenu ali v muzeju. Tako je otrok izpostavljen različnemu 

slovarju besed v različnih okoliščinah (International Montessori School – Handbook, 2011). 

Pisanje in branje 

Najprej otrok spozna pisanje v maternem jeziku. Učijo se na primer s pomočjo peščenih črk, 

dvojnih peščenih črk, velike premične abecede in z začetnimi bralnimi aktivnostmi v 

maternem jeziku. Tudi s črkovanjem se otrok najprej sreča v maternem jeziku. Otrok je 

predstavljen zapisom v tujem jeziku glede na stopnjo govorne sposobnosti, ki jo je dosegel pri 

drugem jeziku in glede na stopnjo tekočnosti branja v maternem jeziku. 

Če je v razredu prisotnih več tujih jezikov, se starši sami odločijo, katerega bi želeli, da otrok 

najprej usvoji. Vendar pogosto otroci sami pokažejo večje zanimanje za enega od dveh ali več 

jezikov. Glede na to, da bo otroku jezik predstavljen skozi stvari, ki ga zanimajo in ga 

motivirajo, mu je pisanje predstavljeno v izbranem jeziku (International Montessori School – 

Handbook, 2011). 

Otroci se naučijo pisati in brati s pomočjo sosledja aktivnosti in s tem povezanimi gradivi, ki 

so prisotna tako v maternem kot tudi tujem jeziku. Veliko gradiv za aktivnosti je ročno 

izdelanih. Različne aktivnosti otroka vodijo skozi učenje posameznih glasov do učenja 

fonetičnih znakov, besed s tremi in štirimi črkami in nato do popolnega branja in črkovanja. 

Otroci začnejo brati glasoslovne besede, se naučijo analizirati in sintetizirati besede in so ob 

tem izpostavljeni celostnemu besednemu pristopu (ang. The whole word approach) za tiste 

besede, ki jih je težje črkovati. Od tu naprej nadaljujejo z analizami, sintezami in 
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prepoznavanjem vedno večih podobnih si besed (International Montessori School – 

Handbook, 2011). 

Črkovanje je najprej predstavljeno s črkami iz brusilnega papirja (ang. Sandpaper Letters), ki 

predstavljajo fonetične znake (glasove). S pomočjo pravopisnih map otroci vidijo različne 

načine, kako uporabiti glasove v slovenščini in kako v tujem jeziku. Pravopisnim mapam 

sledijo slovnične škatle, nato pa aktivnosti zaporedja besed in študije besed. Istočasno je otrok 

spodbujen, da piše, kar je kasneje uporabljeno kot podlaga za nadaljnje dejavnosti črkovanja. 

Isti način predstavitve je uporabljen tako za slovenski kot tudi tuji jezik, razlikuje se le 

vsebina dejavnosti, ki je prirejena pravilom posameznega jezika. 

 

3.7   JEZIKOVNE DEJAVNOSTI IN GRADIVA, PRIMERNA TUDI ZA 

USVAJANJE IN UČENJE ANGLEŠKEGA JEZIKA 

Jezikovne aktivnosti po Montessorijevi so zasnovane tako, da pri otroku spodbudijo spontan 

razvoj pripisovanja pomena različnim besedam. V večini je namen njenih jezikovnih 

aktivnosti in gradiv, da spodbudijo pisanje in branje. Glede na to, da pisanje in branje izhajata 

iz govora, metoda, ki jo Montessorijeva uporablja za razvoj teh veščin, temelji na izgradnji 

glasov, ki ustvarjajo govor (Gettman, 1987). Gradiva, ki pomagajo pri usvajanju tujega jezika, 

so popolnoma enaka gradivom, ki jih učenci uporabljajo v maternem jeziku, le da so otroku 

predstavljena v angleškem (ali katerem drugem) jeziku in tako so v nadaljevanju tudi 

fonetična in slovnična pravila prirejena ciljnemu jeziku. 

3.7.1   Govorica 

Najzgodnejše jezikovne aktivnosti, ki so predpriprava na otrokovo učenje pisanja in branja, 

temeljijo na povečevanju otrokovih obstoječih govornih sposobnosti. Tako je potrebno vsak 

dan skrbeti za pravilen govor učitelja (pravilna artikulacija, izrazi, tvorba stavkov, načini 

komuniciranja), skrbeti, da jezik razvijamo s komunikacijo v realnih jezikovnih položajih (z 

igrami vlog, pesmimi, rimami, skupnim opazovanjem slikanic, pripovedovanjem, 

poslušanjem, skupinskimi pogovori) in vodimo razne igre z jezikovnimi elementi (Bedina, 

2002).  
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Ključne dejavnosti so tako:  

I. Učna ura s tremi stopnjami; 

II. Govorne dejavnosti; 

III. Igranje z glasovi in razvoj poslušanja. 

I. Učna ura s tremi stopnjami (ang. Three-period Lesson) 

Otrok se uči jezika skozi vsakdanje aktivnosti, vendar mora prepoznati imena predmetov, 

obliko znaka, ki ga ima glas, besedo ipd. V primeru, ko moramo pomagati učencu, da poveže 

ime predmeta z dejanskim predmetom, sledimo točno določenim korakom, ki se imenujejo 

»Ura s tremi stopnjami«. To tehniko učenja izrazov je Maria Montessori prevzela od 

francoskega zdravnika Itarda. Čas, ki ga porabimo za posamezno stopnjo, je odvisen od 

posameznega učenca, vendar pa je znano, da se največ časa nameni drugi stopnji, saj v njej 

poteka dejavno učenje oz. simultano angažiranje učenčevega intelekta in mišic (Lawrence, 

1998).  

Denimo, da želimo učencem predstaviti angleško besedišče delov telesa. Na začetku si vedno 

izberemo tri dele, ki pa naj bodo na različnih »koncih telesa«, na primer: »head« (glava), 

»foot« (stopalo) in »elbow« (komolec). Stopnje potekajo tako (Lawrence, 1998: 37-38): 

1. stopnja izpostavi dejavnost, ki se jo bo učenec naučil. Pokažemo na predmete/dele/ ipd. in 

rečemo: »To je …« 

Primer: Pokažemo na svojo glavo in rečemo: »This is my head, my head.« (Beseda je 

ponovljena dvakrat, vendar to ni obvezno.) Nato pokažemo na stopalo in rečemo: »This is my 

foot, my foot.« Nazadnje pa komolec: »This is my elbow, my elbow.« 

2. stopnjo lahko nadaljujemo še v isti učni uri. Tukaj je učencu ponujen čas, da aktivno 

poveže novo informacijo z lastno izkušnjo. Pri tem procesu je potrebno učenca opazovati 

ali razume besedo in če je ne, mu damo namig, na primer, da se dotaknemo svojega 

komolca ali prosimo drugega sošolca, da pokaže predmet za iskano besedo. Poiščemo 

nove, zanimive načine ponavljanja, dokler učenec besed ne obvlada,  šele nato sledi tretja 

stopnja. Tu se vključuje tudi gibanje. Značilni stavki za to stopnjo so: »Pokaži mi …«, 

»Prinesi mi …«, »Daj mi …«, »Postavi …«, »Dotakni se …« ipd. 
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Primer: Učencu rečemo: »Show me your elbow, your elbow.« in ta pokaže komolec. Nato: 

»Show me your foot, your foot« in na koncu: »Show me your head, your head.«  

Obratni vrstni red je tukaj uporabljen zaradi tega, ker naj bi bil tretji predmet najbolj prisoten 

v učenčevem spominu in je večja možnost, da ga bo priklical.  

3. stopnja lahko poteka v isti uri ali pa kakšen drug dan, odvisno od tega, kdaj učenec 

obvlada drugo stopnjo. Pomagamo mu razločiti, kaj se je naučil. Ta stopnja je podobna 

kvizu, ko pokažemo na predmet in vprašamo: »Kaj je to? Kaj je to?« 

Pokažemo na glavo in vprašamo: »What is this? What is this?« 

Če se učencu v tretji ali celo drugi stopnji zatika, se preprosto vrnemo eno stopnjo nazaj ali 

začnemo znova. 

Seveda je uporaba tristopenjske učne ure v Montessori okolju mišljena pri individualnem delu 

z otrokom. Lahko pa bi jo uporabili tudi pri večji skupini otrok, vendar bi bilo v takem 

primeru veliko težje ugotoviti posameznikovo razumevanje in bi se bilo potrebno odzvati na 

stopnjo, ki jo dosega velika večina učencev ter presoditi ali nadaljujemo na naslednjo stopnjo 

ali ne. 

II. Govorne dejavnosti 

Zelo je pomembno, da pomagamo učencu, da razvije dober besedni zaklad. Prav tako je 

pomembna pravilna oblika jezika, ki ga uporabljamo. Učenci si bodo zapomnili le besede, ki 

imajo za njih določen pomen pa četudi to pomeni, da jih morajo spoznati skozi čute. 

Primeri načinov izpostavitve učenca govorjenemu jeziku (Lawrence, 1998): 

(1) Jezik uporabljamo kreativno in dobro. Za opis dogodka, občutka, okusa skušajmo 

uporabiti čim več izrazov, ki to opisujejo. 

(2) Že v zgodnjem otroštvu vključimo otroka v pogovore; Opisujmo mu, kaj počnemo, ga 

sprašujmo. Uporabljajmo logična vprašanja: »What shall we do next? What do you need?« 

(Dejavnost Speech) 
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Natančneje opisana dejavnost GOVOR (ang. SPEECH): 

Ta dejavnost poveča učenčevo pozornost na besede in njihovo uporabo v vsakdanjem 

življenju.  

Različne oblike dejavnosti Govora (Gettman, 1987): Tukaj upoštevamo načelo postopnosti 

(od lažjega k težjemu). 

 Vprašanja 

- Skupini učencev povemo stavek, ki vsebuje osebek, povedek in predmet in se nanaša 

na nek njim poznan, pretekli dogodek. (npr. »Paul (Mojca) washed the dishes.«)  

- Nato učencem postavljamo vprašanja tako, da bo odgovor ali povedek ali osebek ali 

predmet (npr. za povedek: »Paul(Mojca) did what to the dishes?« – Washed them; za 

osebek: »Who washed the dishes?« - Paul (Mojca); za predmet: »Paul (Mojca) 

washed what?« - The dishes). Svoja vprašanja stopnjujemo glede na učenčevo 

govorno zmožnost. Skušamo postavljati vprašanja, ki ne zahtevajo le »yes« ali »no« 

odgovorov. Upoštevamo vse smiselne odgovore na vprašanja. Kadar pa se pojavijo 

nesmiselni ali norčavi odgovori, lahko preprosto odvrnemo: »I doubt it.« Dialog 

vprašanj (in odgovorov) naj poteka tekoče in dokler so učenci zainteresirani. 

 Novice dneva: Vsi sedimo v krogu - po želji učenci pripovedujejo, poročajo ipd. Lahko 

poteka tudi diskusija na neko temo. 

 »Storytelling« - pripovedovanje zgodb. 

 Poezija in pesmi. 

(3) Poimenujmo nove izkušnje. 

(4) Igranje iger, ki spodbujajo razvoj jezika: 

 Poimenovanje predmetov (ang. Naming objects): Učitelj poimenuje predmet, učenec pa 

mu ga mora prinesti. 

 Poimenovanje delov telesa (ang. Naming body parts). 

 »Simon Says«: Učitelj poda navodilo, pred njim pa reče »Simon says«. Če tega ne 

izgovori, učenec navodil ne upošteva in stoji pri miru (Npr.: »Simon says close your 

eyes,« in učenci zaprejo oči ali: »Close your eyes,« in učenci ne smejo zapreti oči.). 
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 Poimenovanje delov predmeta (ang. Naming the parts of objects): Izberemo si en 

predmet in skušamo na njem poimenovati čim več delov. 

 Ugani predmet (ang. Guess the object): Npr. Imamo skrivnostno vrečo, v katero učenec 

seže z roko in na podlagi otipa ugiba ime predmeta ali ga opisuje, ostali učenci pa 

ugibajo ime. 

 Ugani besedo (ang. Guess the word): Naredimo nek gib, ki ga učenec skuša 

poimenovati in če ugane se zamenjamo (pri poimenovanjih v materinščini in tudi v 

angleščini je potrebna postopnost: od lažjega k težjemu – jump, smile, … close you eyes 

and jump). 

 Igra vprašanj (ang. The question game): Tudi tukaj je pomembno načelo postopnosti, 

glede na učenčevo stopnjo razvitosti govora in razumevanja jezika. 

 Karte zaporedja (ang. Making a storyboard): Učenca prosimo, da slike postavi v 

zaporedje in nato pripovedujemo zgodbo, pri čemer nam učenec lahko pomaga. 

(5) Poimenovanje in razvrščanje (ang. Classifiying): 

 Razvrščanje predmetov (ang. Sorting objects) glede na eno ali več lastnosti 

(potone/plava, magnetno/ni magnetno, trdo/mehko ipd.).  

 Razporejanje (klasificiranje) slik (ang. Classified cards) k veliki sliki (npr. slika 

kuhinje in slike predmetov v kuhinji). 

Natančneje razložena dejavnost klasifikacijskih slik: 

Jezikovna aktivnost, poimenovana klasifikacijske slike (ang. Classified Pictures) pomaga 

učencu, da definira in organizira mnoge vtise v možganih, tako da jih poveže z neko jasno in 

preprosto kategorijo. Tako jih je učenec sposoben poimenovati, razločevati in povezovati. 

Taka zgodnja priprava je ključna pri učenju branja in pisanja iz dveh razlogov. Prvič, svet 

mora izgledati urejen še preden lahko otrok izraža ali prejema zapisane ideje o njem. Kot 

drugo pa je bil do te točke v njegovem življenju jezik uporabljen le za dosego in zadovoljitev 

lastnih potreb. Klasifikacijske slike pokažejo učencu, da imajo stvari na tem svetu svoj obstoj 

in namen in ne obstajajo le v povezavi z njim (Gettman, 1987). Tako v Montessori ustanovah 

izvajajo individualne dejavnosti klasifikacije za razvoj jezika in govora, ki si sledijo po 

sledečih stopnjah do približno šestega leta starosti (Vidmar 2007: 59): 
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1. stopnja: predmet – predmet (dva kompleta predmetov, ki se ujemata); 

2. stopnja: predmet – slika (ang. Classified cards) (komplet predmetov in komplet 

ujemajočih se slik predmetov); 

3. stopnja: slika – slika (dva kompleta slik, ki se ujemata); 

4. stopnja: knjiga (knjiga s slikami na desni strani za »branje«); 

5. stopnja nastopi v otrokovem obdobju učenja pisanja in branja: karte besedišča ali 

tridelne karte (ang. Numenclature cards) (kompleti so sestavljeni iz kart s sliko in 

besedo, kart samo s sliko in kart samo z besedo); 

6. stopnja: knjiga (knjiga s sliko na eni strani in ujemajočo se besedo na drugi strani); 

7. stopnja: predmet – beseda (komplet predmetov in komplet ujemajočih se kart z 

besedo); 

8. stopnja: slika – beseda (komplet kart s slikami in komplet kart z ujemajočo se besedo); 

9. stopnja: beseda – beseda (dva kompleta ujemajočih se kart z besedami); 

10. stopnja: knjiga (knjiga z eno besedo na vsaki strani). 

Primer načina uporabe kompleta klasifikacijskih kart (Gettman, 1987): 

Komplet vsebuje od 10 do 12 slik (npr. pri učenju besed angleščine je na začetku lahko tudi 

manj slik, ki jih kasneje dodajamo),  ki imajo na hrbtni strani majhen in enak znak. Zgornja, 

prva slika prikazuje celoten prostor ali situacijo (kuhinja, železniška postaja, ulica, 

rojstnodnevna zabava, uniforme, vozila ipd.), vsaka naslednja slika pa prikazuje posamezen 

predmet, ki se nahaja v prvi sliki (npr. set »kuhinja« - hladilnik, umivalnik ipd.).  

Postopek predstavitve gradiva:  

- V Montessori učilnici ima to gradivo svoje mesto. Učitelj/ica ga ustrezno poimenuje in 

predstavi. Nato ga položi na mizo. 

- Najprej predstavi začetno sliko in nato poimenuje vse slike oz. predmete na njih, ki 

sledijo. Ko pride do karte, kjer učenec ne prepozna besede, jo vseeno poimenuje in si jo 

zapomni. Ko konča, reče: »To so stvari, ki jih najdeš/srečaš/vidiš v …« 

- Učitelj/ica učencu pokaže, kako pospravi komplet z začetno sliko na vrhu. 
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- Naslednjo uro (oz. nekoliko kasneje) z metodo poučevanja po treh stopnjah (ang. The 

Three-period Lesson) učencu predstavi besede, ki jih prejšnjo uro ni prepoznal. 

Iz tega je možno izpeljati veliko dodatnih vaj. Pri vseh je pomembno, da učenec na glas 

poimenuje predmete, ki jih pozna: 

a) Na podlagi učenčevih interesov je mogoče izdelati veliko število klasifikacijskih 

setov. 

b) Učenec lahko pregleduje set sam ali v paru. 

c) Karte iz dveh ali treh setov učitelj zmeša in razporedi po mizi. Učenec razporedi 

posamezne karte h glavnim kartam. Pravilnost preveri z znaki na hrbtni strani kartic. 

d) V nadaljevanju lahko učitelj sprašuje: »Can you see something found in a kitchen/in 

an airport? Yes, what is it?« 

III. Dejavnosti igranja z glasovi in razvoja poslušanja 

(1) Igranje z jezikom: 

 Izmislimo si rime in pesmi. 

 Ploskanje na zloge družinskih članov ali sošolcev. 

 Ugibanje besede, ki se začne na začetni glas (npr. 'b' … bed, ipd.). 

 Ugibanje besed, ki se rimajo na določeno besedo. 

(2) Poslušanje: 

 Poslušanje in prepoznavanje zvokov. 

 Poslušanje zgodbic. 

 

3.7.2   Branje in pisanje 

Učenje branja in pisanja poteka preko naslednjih dejavnosti: 

I. Dejavnosti zavedanja glasov; 

II. Dejavnosti ustvarjanja besed (pisanja) in 

III. Dejavnosti branja. 
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I. Dejavnosti zavedanja glasov 

Zavedanje glasov se prične z otrokovim poznavanjem le-teh. Razviti mora sposobnost, da v 

določeni besedi sliši glasove, ki jo sestavljajo. Montessori pedagogika predstavi tri ključna 

gradiva v predopismenjevalni dobi, ki temeljijo na izgradnji tega zavedanja in se 

dopolnjujejo: igra z glasovi (ang. The sound game ali »I spy«), peščene črke (ang. Sandpaper 

Letters) in premična abeceda (ang. Movable Alphabet). Pomembni pa so tudi roza, modri in 

zeleni kompleti slovničnega usvajanja angleščine (ang. Pink, blue and green series) 

(Lawrence: 1998). S pomočjo teh ključnih dejavnosti se učenci naučijo oblikovati črke, 

primerjati glasove in črke, analizirati govorico v glasove, sestaviti zapis jezika in nadzorovati 

pisalo v roki (Feez, 2010). Te predvaje tako predstavljajo most med izgovorjeno besedo in 

zapisano besedo, saj so glasovi v izgovorjenih besedah individualno navezani na določeno 

vidno in otipljivo podobo, to je na črko. Nadalje pripravljalne motorične vaje za pisanje niso 

opisane in razčlenjene, saj se pri učenju pisanja v tujem jeziku te nanašajo na vaje usvojene 

pri maternem jeziku. Še nekatere druge dejavnosti zavedanja glasov so: 

- Povezovanje slik, ki se rimajo ali začnejo z istim glasom; 

- Izločevanje slike, ki ne sodi v določeno skupino slik (ang. Odd one out) - npr. 

izločanje slike predmeta, ki se ne rima z ostalimi predmeti ali izločanje predmeta, 

katerega prvi glas ni enak ostalim; 

- Knjige: igranje igre I spy s pomočjo ilustracij v knjigah. 

V nadaljevanju so natančneje opisane aktivnosti I spy, peščene črke, premična abeceda in 

slovnični komplet. 

Natančneje opisana dejavnost I SPY (Gettman, 1987): 

Pri tej dejavnosti moramo poznati osnovne glasove (ang. Phonograms) v angleščini (44) in 

njihove zapise. Učitelj mora biti pozoren, da ne izgovarja imen črk, ampak glasove, ki si jih je 

najlažje zapomniti, če poznaš vsaj eno besedo, ki vsebuje ta glas. Zelo nazoren prikaz 

angleških glasov je zapisan v delu Mateje Dagarin Fojkar, Urške Sešek in Janeza Skele 

imenovanem Sounds and Letters – Priročnik k delovnemu zvezku za razvijanje 

opismenjevanja v angleščini kot tujem jeziku (2011) na strani 54. Na spletni strani 

http://jollylearning.co.uk pa je glasove mogoče tudi slišati. 
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Dejavnost je sestavljena iz več stopenj skozi katere gre učenec v določenem času. V 

Montessori okolju navadno to traja eno do dve leti. Igro naj bi se igralo najmanj enkrat na 

dan, vsak dan. Vsako stopnjo se obravnava po več mesecev. Kadar so v skupini učenci 

različnih starosti, lahko preskakujemo med stopnjami. 

(1) V roko primemo poznan predmet (npr. pero – ang. pen) in ga držimo tako, da ga 

učenci lahko vidijo. Pogledamo predmet in rečemo: »I spy with my little eye something 

that begins with …«. Na tem mestu izgovorimo prvi glas (ne ime črke) v besedi tega 

predmeta (npr. 'p'). Ko učenci povedo pravilen odgovor, ga potrdimo s ponovitvijo 

besede in glasu (npr. »Pen begins with 'p'.«). Ta postopek ponovimo še z drugimi 

znanimi predmeti v prostoru. 

(2) Enako kot pri prvi stopnji, pridržimo pred učenci dva predmeta, katerih imena se ne 

začnejo na isti glas. Pogledamo oba, vendar samo za enega rečemo: »I spy …« in 

njegov prvi glas. Ko učenci pravilno odgovorijo, ponovimo besedo in njen glas. 

Postopek ponovimo tudi z drugim parom predmetov. Kasneje lahko uporabimo tri ali 

več predmetov, katerih glas, ki je poklican se razlikuje od ostalih. 

(3) Nadgradnja prejšnje stopnje je, ko se na primer osredotočimo na en kot v prostoru. Vsi 

odgovori, ki se ujemajo z danim glasom naj bodo upoštevani in, ki jih potrdimo z že 

utečenim stavkom (»…. begins with '…'.«). Prostor opazovanja postopno povečujemo. 

(4) Na tej stopnji uvedemo tudi zadnji glas, in rečemo: »I spy with my little eye something 

that begins with '…' and ends with '…'.« Pravilne odgovore potrdimo z že znanim 

stavkom. 

(5) Ta stopnja se začne s ponovitvijo četrte stopnje, ko si izberemo besedo s samo tremi 

glasovi (npr. book). Učencu omejimo število predmetov, da je rešitev beseda, ki si jo  

želimo, da jo ta pokaže. Ko zaslišimo pravilen odgovor, ponovimo besedo in njen prvi 

ter zadnji glas. Nato pa pozornost usmerimo na srednji glas ('oo') in izgovorimo vse tri 

glasove posebej, vendar v zaporedju. Povabimo učenca, da izgovori z nami. 

Postopoma, glede na učenčevo hitrost napredovanja v zaznavi posameznih glasov, 

izbiramo besede z več glasovi. Vsakič, ko učenec ugane predmet, z njim analiziramo 

srednji glas in nato še vse glasove po vrsti. Počasi tudi umikamo besedno zvezo »I spy 

…«. 

(6) Učenca vprašamo: »Can you think of a word with the sound '…' in it?« In pri tem ne 

uporabljamo več predmeta. 
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Natančneje opisana dejavnost peščene črke (ang. Sandpaper Letters): 

Pri peščenih črkah oz. črkah iz hrapavega papirja gre za zbirko 44 glasov angleškega jezika, 

nalepljenih na moder (samoglasniki), rdeč (soglasniki) in zelen (dvoglasniki) les ali karton. 

Njihov osnovni namen je, da pripravljajo učenčevo roko na pravilno sledenje obrisom črk in 

da učenec istočasni vidi določeno črko in sliši njen glas. Pri tem so aktivna čutila za vid, tip in 

sluh. 

Postopek:  

(1) Učencu natančno prikažemo, kako mora s prsti slediti vsaki črki in istočasno izgovoriti 

njen glas. Navadno predstavimo učencu tri črke zaporedoma.  

(2) Nato učenca sprašujemo: »I spy with my little eye something that begins with …«, ta pa 

pokaže na slišan glas. Enako ponovimo še z drugima dvema glasovoma. 

(3) Učencu lahko predstavimo črke tudi po metodi tri-stopenjske ure in na koncu vaje 

povemo nekaj besed, ki se začnejo na naučeno črko oz. glas. Pri tem si moramo sproti 

beležiti, katere črke je učenec že usvojil. 

Natančneje opisana dejavnost premične abecede (ang. Movable Alphabet): 

Z njo učenec pretvori svojo sposobnost prepoznavanja glasov in njim pripadajočih podob, ki 

jo je pridobil z aktivnostjo peščenih črk, v ustvarjanje  besed (Gettman, 1987).  

Gibljivo abecedo predstavljajo iz trdega papirja izrezane črke, iz katerih učenec sestavlja 

svoje prve besede. Zraven pa je tudi majhna preproga, na kateri so črte. Preprogo si učenec 

položi na tla, na njo postavlja črke in sestavlja besede. Pri tem ni pomembno, da sledi 

pravopisu, ampak da zna ločevati posamezne glasove, ki sestavljajo besede. Prve kratke 

besede lahko začne pisati že takrat, ko obvlada okoli 8 angleških glasov in simbolov zanje. 

Postopek: 

(1) Najprej učenca seznanimo s tako obliko črk. Nato se nekaj časa z njim igramo igro I spy, 

dokler nam sam ne ponudi besede s tremi glasovi in ujemajočimi se tremi črkami, ki jo 

glaskuje. 

(2) Nato ga vprašamo, če bi želel to besedo zapisati in mu pomagamo pri iskanju črk h 

glasovom ter mu pokažemo, kako se pravilno položijo na podlago. 

(3) Dejavnosti ponavljamo z drugimi besedami. 
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(4) Če učenec izbere napačno črko, ga ne popravljamo, ampak si napako le zapomnimo in 

mu kasneje s pomočjo peščenih črk in tri-stopenjske ure glas še enkrat predstavimo. 

Natančnejši opis Roza, modrega in zelenega kompleta: 

Ena izmed aktivnosti se imenuje tudi Roza, moder in zelen komplet (ang. Pink, blue and 

green series), ki predstavlja škatle različnih stopenj usvajanja jezika, predvsem pisanja in 

branja. Montessorijeva jih je uvedla leta 1916 (O'Donnell, 2007), ko se je njena metoda 

razširila tudi v Združenih državah Amerike (www.montessoriforeveryone.com) in je zaradi 

toliko neujemajočih se glasov in črk v angleškem jeziku, morala prilagoditi gradivo potrebam 

tega jezika. 

V tem kompletu je angleška fonetika razdeljena v tri skupine: kratki samoglasniki (ang. short 

vowel sound), soglasniki (ang. consonant blends) in fonetične kombinacije (ang. phonetic 

combinations). S postopnim usvajanjem gradiv v vsaki skupini, lahko otrok z lahkoto usvoji 

branje in pisanje v angleščini. 

Skupina gradiv roza barve predstavlja začetno stopnjo učenja. Vsebuje besede sestavljene iz 

treh črk: soglasnik + kratki samoglasnik + soglasnik (npr. cat, bed, pig, hot, bus). Ta skupina 

ne vsebuje črke 'y'. Ko učenec obvlada aktivnosti iz tega kompleta, nadaljuje na besede iz 

modrega kompleta. 

Besede v modrem kompletu so sestavljene iz soglasnikov (na začetku, koncu ali na obeh 

straneh) in kratkega samoglasnika (npr. flag, mend, clock). Obstaja približno 20 različnih, če 

vključujemo tudi dvojne črke (npr. ll, ss). Ta stopnja lahko traja kar nekaj časa, preden jo 

učenec obvlada, saj vsebuje na stotine besed. 

Ko učenec obvlada vse besede iz tega kompleta, je pripravljen na zeleni komplet. Tu se šele 

uri tekočnost branja. Komplet vsebuje vse dvoglasniške glasove (foneme) v angleškem jeziku 

(npr. ai, ou, ie, ow…) in vse kombinacije besed, ki vsebujejo zaporedje samoglasnik + 

soglasnik + samoglasnik (npr. a_e, i_e – cake, mice). Komplet vsebuje tudi neme črke, trde in 

mehke črke in mnoge druge posebnosti. Tu se nahaja okoli 40 do 50 različnih kombinacij 

glasov. 

Obstaja veliko različic takih kompletov. Najbolj pogosti vsebujejo kartice za primerjanje, 

kartice za rimanje, uporaba premične abecede za črkovanje besed, sezname z besedami za 

http://www.montessoriforeveryone.com/
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vajo črkovanja in branja, kartice besed z ujemajočimi se predmeti. Te komplete je mogoče 

izdelati tudi doma (www.montessoriforeveryone.com). 

II. Dejavnosti ustvarjanja besed (pisanje) 

Ko pomislimo na pisanje, si predstavljamo, kako s pisalom pišemo po papirju, vendar pa 

proces pisanja predstavlja veliko več. Še preden otrok uspešno zapiše besedo na papir, si jo 

mora najprej izgraditi v umu. To predstavlja intelektualno komponento pisanja 

(http://www.maitrilearning.com/langdevelop.html), ki se nanaša na otrokovo sposobnost 

sestavljanja črk v besedo. Tega je otrok lahko sposoben še preden je njegova roka pripravljena 

držati pisalo. Na tej stopnji (in tudi že prej) učenci v Montessori razredih urijo tudi svoje 

finomotorične sposobnosti, ki jim bodo pomagale pri pisanju, vendar naj bi pri učenju 

zapisovanja besed v angleškem jeziku, učenci iz slovenskih javnih šol že osvojili te 

sposobnosti in tudi znali pisati v maternem jeziku, zato se na te vaje v tem razdelku ne bomo 

osredotočali. 

Pri pouku angleščine ni dovolj od učenca zahtevati, da piše v tem jeziku. Stremeti moramo k 

temu, da je učenec notranje motiviran in ima željo po zapisovanju besed v angleščini. En 

izmed načinov spodbujanja notranje motiviranosti je ta, da na podlagi opazovanja in 

spraševanja posameznika ali skupine odkrijemo, kaj ga/jih pritegne in zanima ter ga/jih 

spodbudimo, da o tem zapišejo v angleščini. To lahko na začetku naredijo z premično 

abecedo, kasneje pa z zapisom na papir.  

Na tem mestu je potrebno opozoriti, da se pri nekaterih slovenski učencih pojavlja zapis 

angleških besed na način »piši, kot govoriš« (npr. besedo »blue« zapišejo »blu« ali »fish« 

zapišejo kot »fiš« ipd.). Učitelj naj bi na tak zapis ne gledal kot na napako, ki jo je potrebno 

izpostavljati, saj otrok pozna govorno besedo, ni pa še osvojil zapisa zanjo.  

III. Branje 

Prvi korak oz. most med procesom pisanja in branja je premična abeceda. Dejavnosti, ki 

spodbujajo branje so: 

  Branje imen znanih predmetov (ang. Sounding out): učitelj ima številne listke,  na katerih 

so napisane učencem dobro poznane besede (predmetov, gibov ipd.). Pomagamo si lahko 

tudi s konkretnim predmetom, ki ga položimo poleg listka. Učenec lahko najprej napisano 

http://www.montessoriforeveryone.com/
http://www.maitrilearning.com/langdevelop.html
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besedo počasi prevede v glasove. Če je njegova interpretacija natančna, ga spodbudimo, 

da prebere besedo hitreje, ne glede na to, ali razume njen pomen, saj bo verjetno po nekaj 

ponovitvah uganil pomen skupine glasov (besede). Vaja je končana, ko učenec prebere 

karto in jo postavi nasproti predmeta, ki ga je poimenoval (Montessori 1972; v: Vidmar, 

2007); 

 Akcijske kartice (ang. Action Cards) – učenec prebere besedo na kartici (npr. clap, jump 

ipd.) brez pomoči predmeta in jo izvede; 

 Razvrščanje kartic z imeni predmetov po prostoru; 

 Igra z ustreznim/veselim/logičnim pridevnikom – učenci združujejo kartončke 

samostalnikov s kartončki pridevnikov, možne so ustrezne/smešne/logične rešitve; 

 Prepoznavanje besed, ki jih v angleščini ni mogoče glaskovati (ang. Puzzle Words) – 

besede, ki ne sledijo nobenim fonetičnim pravilom in si jih je potrebno zapomniti (npr. 

you, as, were, though).  

 Branje preprostih knjig; 

 Škatle s predmeti (ang. Object Boxes) – Ta dejavnost zelo nazorno predstavlja idejo, da je 

namen branja ugotoviti, kaj je ideja nekoga drugega. Taka predstavitev branja predmetov 

za učenca ni stresna, saj je le določeno število predmetov, na katere lahko drugi mislijo in 

še ti so razstavljeni na mizi (Gettman, 1987). 

Natančneje opisana dejavnost škatel s predmeti: 

Potrebujemo: Dve škatli s predmeti, ki naj bosta podobno okrašeni in vsebujeta miniature 

predmetov, ki jih učenci poznajo. Najbolj primerno je imeti predmete v miniaturni verziji in 

ne dejanske predmete naravne velikosti. Sete miniatur redno menjavamo. Potrebujemo tudi 

kartice, na katerih so zapisana imena vseh predmetov v setih in kuverte za shranjevanje le-teh, 

papir, svinčnik, škarje, premično abecedo in seznam besed, ki vsebujejo poudarjeni dve črki, 

ki tvorita en glas. 

Prva škatla predmetov - Škatla 1 naj vsebuje osem majhnih predmetov, katerih imena naj 

bodo kratka in vsaka črka mora imeti en glas (npr. jug, bed, hen, pan, cat, bus, fan, pig, cup, 



Hrastnik, K. (2012). Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole s pomočjo elementov pedagogike 

Montessori. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

-58- 

bug, pot, can, jar, tag, hat, box ipd.). Poleg škatle naj bo kuverta, v kateri je shranjeno osem 

kartic z imeni izbranih predmetov. 

Druga škatla predmetov – Škatla 2 naj vsebuje petnajst majhnih predmetov, katerih imena naj 

bodo kratka in vsaka črka mora imeti en glas, en predmet pa naj vsebuje črko, ki označuje 

dvojen glas (npr. pail, boy, car, ship, goat, cloth). Poleg škatle naj bo kuverta, v kateri je 

shranjeno petnajst kartic z imeni izbranih predmetov.  

Potek dela s škatlo 1 (Feez, 2010): 

1. Na mizo prinesemo škatlo 1, svinčnik in listke papirja. 

2. Povabimo učenca, da vsak predmet previdno vzame iz škatle, ga poimenuje in postavi 

na mizo. 

3. Počasi na listek napišemo ime enega izmed predmetov, učenec pa nas pri tem opazuje. 

4. Učenca spodbudimo, da odkrije, kateri predmet smo zapisali, tako da črkuje (prebere) 

zapisano besedo. 

5. Če je potrebno, učencu pomagamo, da glasove izgovori hitreje in tako lažje razloči, kaj 

pomenijo. 

6. Ko učenec prebere ime, položi listek poleg predmeta. To je pomemben trenutek, saj je 

odkril, katero besedo smo imeli v mislih, ne da bi jo izgovoril na glas. 

7. Na enak način učenec prebere in označi ostale predmete. 

8. Učenec nato premeša predmete in jih ponovno označi z listki. 

Dejavnost se lahko stopnjuje z zamenjavo predmetov v škatli in težavnostjo besed. 

Potek dela s škatlo 2 (Feez, 2010): 

1. Na listke zapišemo vsa imena predmetov, ki jih učenec postavi k pravim predmetom. 

2. Besedo z enojnim glasom pri dveh črkah zapišemo zadnjo in po potrebi opomnimo 

učenca, da obstajajo tudi besede, kjer dve črki tvorita en glas. 

3. Učenca vprašamo, če se lahko domisli še kakšne besede s tem glasom. 

4. Za zapis njegove besede uporabimo črke iz premične abecede. Za zapis dvojnih črk 

uporabimo drugo barvo. 

5. Nadaljujemo z izmišljevanjem besed s tem glasom in zapisovanja le-teh. 
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4   HOSPITACIJE PRI UČNIH URAH ANGLEŠČINE V JAVNIH 

OSNOVNIH ŠOLAH IN PRI DEJAVNOSTIH POVEZANIH S 

POUČEVANJEM ANGLEŠČINE V MONTESSORI 

PRIPRAVLJENEM OKOLJU 

 

4.1   VZROKI IN CILJI HOSPITACIJ 

V diplomski nalogi sem si zadala, da bom teoretično ugotovila, zakaj je poučevanje 

angleščine kot tujega jezika že v zgodnjem otroštvu koristno. Na podlagi dostopnih raziskav v 

slovenskem prostoru sem ugotovila trenutno stanje poučevanja angleščine v 1. triletju 

osnovne šole. Pri tem sem preučila tudi Belo knjigo 2011 o vzgoji in izobraževanju za 

osnovno šolo in najnovejši predlog učnega načrta za poučevanje angleškega jezika v 1.VIO 

ter povzela cilje in standarde znanja, ki naj bi jih učenec dosegel pri učenju angleščine po 

zaključku prvega triletja. Predstavila sem tudi najbolj razširjene didaktične pristope k 

poučevanju tujih jezikov na zgodnji stopnji, predvsem tiste, ki se pojavljajo v slovenskem 

prostoru. Na drugi strani sem predstavila temelje in načela pedagogike MM in njeno 

razširjenost pri nas. Posebej sem predstavila njen kurikulum za poučevanju jezika in 

natančneje opisala gradiva za poučevanje (tujega) jezika, ki jih pedagogika MM uporablja.  

Pri raziskovalnem vprašanju, kako uporabiti elemente pedagogike MM pri poučevanju 

angleškega jezika v prvem triletju osnovne šole, sem naletela na oviro, saj v literaturi nisem 

zasledila konkretnih odgovorov. Zato sem se odločila, da jih poskusim najti s pomočjo metode 

opazovanja različnih učnih ur in razgovorov s pedagogi. Ker se mi je ponudila prilika 

hospitirati v različnih (javnih in zasebnih) vzgojno-izobraževalnih ustanovah, sem opazovala 

tudi trenutno stanje poučevanja angleščine v 1. triletju javne osnovne šole in najbolj razširjene 

pristope k poučevanju tujih jezikov na zgodnji stopnji. Tako sem se povezala s štirimi 

vzgojno-izobraževalnimi ustanovami: tri javne osnovne šole, od katerih v eni uporabljajo 

elemente in gradiva pedagogike Marie Montessori in Montessori vrtec. 

Za opazovanje načinov poučevanja tujega jezika v javnih osnovnih šolah sem se odločila, 

predvsem zaradi tega, da bi poleg ugotovitev raziskovalcev v projektu Sporazumevanje v tujih 

jezikih / Uvajanje tujega jezika (UTJ) in jezikovnega / medkulturnega uzaveščanja (JiMU) v 



Hrastnik, K. (2012). Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole s pomočjo elementov pedagogike 

Montessori. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

-60- 

prvo vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ (2008 – 2010), dodala tudi svoja opažanja in, da bi 

ugotovila na kakšne načine bi bilo možno v učne ure vključiti elemente pedagogike 

Montessori.  

Javno osnovno šolo A sem si izbrala z namenom, da bi opazovala učne ure angleščine pri 

učiteljici z diplomo iz Razrednega pouka in narejenim dodatnim izobraževanjem za 

poučevanje angleščine v nižjih razredih (PIAOŠ). Na žalost je bila učiteljica takrat na 

porodniškem dopustu, vendar sem vseeno imela možnost opazovati učne ure pri učiteljicah 

razrednega pouka, ki sta jo nadomeščali in, ki nista imeli zaključenega  dodatnega 

izobraževanja. Javno osnovno šolo B sem izbrala zaradi tega, ker v njej angleščino v 1. VIO 

poučuje profesorica angleščine.  

Logično bi bilo, da bi si na drugi strani za vzorec opazovanja izbrala Montessori osnovno 

šolo, vendar sem se raje odločila za opazovanje v vrtcu, saj je bil predmet moje raziskave 

zgodnje poučevanje tujega jezika oz. načini, kako se otroci v Montessori okolju (in tudi v 

javnih šolah) prvič načrtno srečajo s tujim jezikom. To v Montessori pripravljenem okolju 

pomeni, da se otrok sreča s tujim jezikom že okoli prvega leta starosti. V Montessori vrtcu 

sem imela priložnost opazovati, kako vključujejo tuji jezik v svoje dejavnosti. Na osnovni 

šoli, ki uporablja elemente in gradiva Montessori, pa sem imela priložnost opazovati, kako je 

potrebno ravnati z gradivom, namenjenim jezikovnim dejavnostmi. 

 

4.2   METODA RAZISKOVANJA   

Za pisanje diplomske naloge sem uporabila metodo študije primera, predmet raziskave sta bili 

dve področji:  

 proučevanje različne literature o zgodnji večjezičnosti, predvsem o poučevanju 

angleškega jezika v 1. triletju in opazovanje različnih učnih ur angleškega jezika na 

javnih osnovnih šolah;  

 proučevanje literature o Montessori pedagogiki, predvsem s področja poučevanja 

jezika in opazovanje učnih ur oz. poteka dejavnosti v Montessori pripravljenem 

okolju.  
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Metoda raziskovanja, ki se nanaša na hospitacije 

V moj sklop opazovanj so bile vključene štiri vzgojno-izobraževalne ustanove: tri javne 

osnovne šole, od katerih v eni uporabljajo elemente in gradiva pedagogike Marie Montessori 

in Montessori vrtec. Ker je diplomsko delo teoretične narave, ni bilo potrebno izvesti 

opazovanj na večjem vzorcu. Moji obiski v izobraževalnih ustanovah so potekali v maju in 

juniju 2011. Hospitirala sem v enajstih razredih oz. starostnih skupinah. 

Spodnja tabela (tabela 2) prikazuje datume hospitacij, razrede oz. starostne skupine, ki sem jih 

opazovala, prisotnost elementov pedagogike Montessori in kratek opis načinov izvajanja 

programov za zgodnje poučevanje angleščine.  

Tabela 2: Vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer sem hospitirala 

Vzgojno-

izobraževalna 

ustanova 

Datum 

obiska 

Razred oz. starostna 

skupina 

Montessori 

pedagogika 

Program zgodnjega 

poučevanja tujega jezika 

Javna osnovna 

šola A 

13. 6. 2011  4. razred 
NE DA (V 2. in 3. razredu kot 

projekt, ki je plačljiv.) 26. 5. 2011 5. razred 

Javna osnovna 

šola B 
2. 6. 2011 

3. razred na podružnični 

šoli  

NE 
DA (V 2. in 3. razredu kot 

projekt, ki je plačljiv.) 

3. razred na matični šoli 

5. razred 

pouk v 6. & 7. razredu 

(in dopolnilni pouk za 6. 

razred) 

Montessori 

vrtec 
25. 5. 2011 

Starostna skupina  

od 0 do 3 let 
DA 

DA (Vseskozi je prisotna 

oseba, ki z otroki med 

vsakodnevnim delom in v 

njihovi prisotnosti komunicira 

izključno v tujem jeziku.) 

Starostna skupina  

od 3 do 6 let 

Javna osnovna 

šola z elementi 

pedagogike 

Montessori. 

 

9. 6. 2011 

1. razred 

DA 
DA (Od 1. do 3. razreda kot 

projekt.) 
2. razred 

Podatke sem pridobivala na več načinov: s proučevanjem različne literature in gradiv (objave 

avdio posnetkov na internetu, fotografije ipd.), z opazovanjem učnih ur in z nestrukturiranimi 

intervjuji s pedagoškimi delavci. V kontakt z vzgojiteljicami in učiteljicami sem stopila sama 

in se dogovorila za dan in uro hospitacij. Po opazovanju sem izvedla tudi pogovor z učiteljico 

ali vzgojiteljico, v katerem sem imela priliko povprašati o morebitnih nejasnostih in o 

informacijah, ki jih ni bilo mogoče razbrati pri sami učni uri (število ur pouka na teden / leto, 
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financiranje, gradivo za delo itd.). Pri opazovanju sem si pomagala tudi z (prirejenim) 

opazovalnim listom, katerega so uporabili raziskovalci v projektu Sporazumevanje v tujih 

jezikih / Uvajanje tujega jezika (UTJ) in jezikovnega / medkulturnega uzaveščanja (JiMU) v 

prvo vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ (2008 – 2010) (http://skupnost.sio.si/file.php/ 

4579/Projekt_UTJ-JIMU_2008-2010/Metodologija/opazovalni_list_14_11_08.pdf). 

Pri svojem opazovanju učnih ur in dejavnosti, sem iskala konkretne odgovore na:  

- Ali pri poučevanju uporabljajo elemente pedagogike Marie Montessori?; 

- Ali šola izvaja program zgodnjega poučevanja angleščine in kako?; 

- Razred; 

- Število učencev; 

- Število učnih ur angleščine na teden / leto; 

- Izobrazba učitelja; 

- Tema učne ure; 

- Didaktična opremljenost prostora s tujejezikovnim gradivom (predvsem z gradivom za 

poučevanje angleščine); 

- Uporaba gradiv in pripomočkov; 

- Učna klima; 

- Učni cilji; 

- Potek učne ure:  

 pristop k poučevanju (oblike in metode dela),  

 aktivnost učencev med učno uro, njihova motiviranost za delo in uporaba znanja, 

 navezovanje na predznanje in izkušnje učencev, 

 posredovanje navodil in uporaba učnega jezika učitelja (ang. input) med učno uro, 

 učiteljevi odzivi na napake učencev, 

 učiteljevo spodbujanje učencev h komunikaciji v tujem jeziku (ang. output), 

 povratna informacija učitelja, preverjanje in ocenjevanje, 

 individualizacija in diferenciacija. 

Pri primerjavi opazovanj v javnih osnovnih šolah in Montessori ustanovah, sem povzela tudi 

ugotovitve raziskovalcev iz zgoraj omenjenega projekta. Raziskovalci so namreč opazovali 

učne ure pri učenju različnih tujih jezikov v 1. VIO in opravili razgovore z učitelji. Opisala 

bom tudi lastna opažanja pri hospitiranju v različnih razredih in razgovore z učiteljicami in 

vzgojiteljicami. 

http://skupnost.sio.si/file.php/%204579/Projekt_UTJ-JIMU_2008-2010/Metodologija/opazovalni_list_14_11_08.pdf
http://skupnost.sio.si/file.php/%204579/Projekt_UTJ-JIMU_2008-2010/Metodologija/opazovalni_list_14_11_08.pdf
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4.3   OPIS IN ANALIZA HOSPITACIJ PRI URAH ANGLEŠČINE V 

JAVNIH   OSNOVNIH ŠOLAH A IN B 

V spodnji tabeli (tabela 3) so opisani dejavniki poučevanja, ki sem jih opazovala na dveh 

javnih osnovnih šolah. 

Tabela 3: Opazovani dejavniki poučevanja, ki sem jih opazovala na dveh javnih osnovnih šolah 

Vzgojno-

izobraževalna 

ustanova 
Javna osnovna šola A Javna osnovna šola B 

Datum 

opazovanja 

učne ure 

13. 6. 2011 26. 5. 2011 2. 6. 2011 

Montessori 

pedagogika 
NE NE 

Program 

zgodnjega 

poučevanja 

angleščine 

DA (V 2. in 3. razredu kot 

projekt, ki je plačljiv.) 
DA (V 2. in 3. razredu kot projekt, ki je plačljiv.) 

Razred 4. razred 5. razred 

3. razred 

na 
podružnični 
šoli 

3. razred 

na 

matični 

šoli 

5. razred 

pouk v 6. & 

7. razredu (in 

dopolnilni 

pouk za 6. 

razred) 

Število 

učencev 
6 9 2 16 17 5 16 19 

Število učnih 

ur angleščine 

na teden 

2 3 1 1 3 1 4 4 

Izobrazba 

učitelja 

Učiteljici razrednega pouka 

brez opravljenega dodatnega 

izobraževanje na področju 

zgodnjega učenja angleščine. 

Profesorica angleškega jezika 

Profesorica 

angleškega 

jezika 

Tema učne 

ure 
Hrana. Hrana. Živali Živali 

Pisno 

ocenjevanje 

znanja. 

Ustno 

ocenjevanje 

znanja. 

Didaktična 

opremljenost 

prostora s 

tujejezičnim 

gradivom 

Ni (Bili so v 

matični 

učilnici.) 

Na steni v 

matični 

učilnici 

izobešeni 

plakati v 

angleškem 

jeziku. 

Ni (Bili so v matični 

učilnici.) 

Ni (Bili so v 

učilnici za 

geografijo.) 

Učilnica za 

angleški 

jezik (Veliko 

plakatov v 

angleškem 

jeziku, 

slovarji.). 

Uporaba 

gradiv in 

pripomočkov 

Učbenik, 

delovni zvezek 

in učni listi. 

Učbenik, 

delovni 

zvezek, 

učni listi, 

slikovne 

kartice in 

avdio 

posnetek. 

Učni listi, slikovne 

kartice, plakati, lutke. 
Delovni listi. 

Med učno 

uro se niso 

posluževali 

gradiv in 

pripomočkov 
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Razred 4. razred 5. razred 3. razred PŠ 3. razred MŠ  5. razred 6. & 7. razred 

Učna klima 

Na začetku 

pozitivna 

delovna 

naravnanost, 

proti koncu 

nemirnost.  

Pozitivna 

delovna 
naravnanost 

Učenci so bili zelo 

motivirani in sproščeni. 

Opaziti je dinamičnost, 

igrivost in humornost v 

razredu. 

Pozitivno 

delovno 

naravnano 

vzdušje. 

Sproščeno 
komuniciranje 
v angleškem 

jeziku. 

Učni cilji 
Učni cilji na začetku učne ure niso bili jasno 

predstavljeni, vendar so bili doseženi. Učiteljice so 

uporabile element presenečenja. 

Učni cilji so 

bili 

predstavljeni 

na začetku 

učne ure in 

doseženi. 

 

Učni cilji 

(ustno 

ocenjevanje 

znanja) so 

bili jasno 

predstavljeni 

na začetku 

učne ure in 

tudi 

doseženi. 

Potek učne ure 

Pristop k 

poučevanju 

(Oblike in 

metode dela) 

Oblika dela je bila večinoma 

frontalna. Učiteljici sta 

uporabili metode razlage, 

pogovora in opisovanja. 

Učiteljica je uporabila 

oblike frontalnega, 

skupinskega in 

individualnega dela. 

Uporabljene metode so 

bile: grafična in pisna 

dela, didaktična igra, 

delo s slikovnim 

gradivom in uporaba 

lutke. 

Individualna 

oblika dela 

oz. 

samostojno 

delo v tišini. 

Individualna  

in skupinska 

oblika dela. 

Veliko 

pogovorov, 

opisovanj. 

Aktivnost 

učencev 

med učno 

uro, njihova 
motiviranost 

za delo in 

uporaba 

znanja 

Učenci so bili v večini 

motivirani za delo in so 

dosledno odgovarjali na 

učiteljičina vprašanja. Nove 

besede so uporabili v 

zapisanih stavkih.  

Učenci so bili med uro 

večji del aktivni. Bili 

so zelo dobro 

motivirani za delo, 

dosledno so 

odgovarjali na 

učiteljičina vprašanja 

in tudi sami ustvarjali 

preproste stavke v 

angleškem jeziku. 

Učenci so 

skozi 

celotno uro 

reševali 

naloge za 

pisno 

ocenjevanje 

znanja. 

V ospredju 

je bila 

učenčeva 

notranja 

motiviranost 

za delo, ki je 

bila pri 

nekaterih 

večja kot pri 

drugih in 

takšen je bil 

tudi rezultat 

njihovega 

dela. 

 

Navezovanje 

na 

predznanje 

in izkušnje 

učencev 

Preverjanje s konkretnimi 

vprašanji v slovenščini: »Ali 

veš, kako se po angleško 

reče …?« in s slikovnimi 

karticami. 

Predznanje preverila s 

pomočjo lutke, ki je pri 

vsakem otroku 

poslušala, kaj je bila 

skrivna beseda prejšnje 

ure, nato so temo z 

različnimi dejavnostmi 

ponovili in dopolnili. 

Ker je bila 

tema učne ure 

pisno 

ocenjevanje 

znanja, ni bilo 

poudarka na 

izpostavljanju 

predznanja in 

izkušenj. 

Ker so bile 

teme učnih 

ur ustno 

ocenjevanje 

znanja, ni 

bilo 

poudarka na 

predznanju 

in izkušnjah. 
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Razred 4. razred 5. razred 3. razred PŠ 3. razred MŠ  5. razred 6. & 7. razred 

Posredovanje 

navodil in 

uporaba 

učnega jezika 

učitelja med 

učno uro 

Navodila so bila ustrezno 

posredovana. Najprej so bila 

podana v angleščini in takoj 

nato še v slovenščini, brez da 

bi učiteljica preverila ali 

učenci razumejo angleška 

navodila ali ne. Očitno je 

bilo nenadzorovano 

»preklapljane« med obema 

jezikoma. 

Navodila so bila ustrezno posredovana 

večinoma v angleščini. Kratek prevod 

je bil uporabljen le, ko je učiteljica 

opazila, da nekateri učenci ne 

razumejo. 

 

Navodila so 

bila ustrezno 

posredovana 

večinoma v 

angleščini. 

Kratek 

prevod je bil 

uporabljen 

le, ko je 

učiteljica 

opazila, da 

nekateri 

učenci ne 

razumejo. 

Učiteljevi 

odzivi na 

napake 

učencev 

Vse opazovane učiteljice so konkretno popravljale napake učencev, 

tako ustne kot pisne. Nobena ni ponovila napačne rabe za učencem, 

ampak le izpostavila pravilno. 

Učiteljica 

učenčevih 

govornih 

napak ni 

popravljala, 

saj je bilo 

bolj 

pomembno, 

da učenec 

čim več 

govori v 

angleškem 

jeziku. 

Učiteljevo 

spodbujanje 

učencev h 

komunikaciji 

v tujem 

jeziku 

Učiteljica je na 

začetku učne 

ure spodbujala 

h komunikaciji 

v angleškem 

jeziku, vendar  

je proti koncu 

prevladoval 

slovenski 

jezik. 

Učiteljica 

je delno 

spodbujala 

komunika-

cijo v 

angleškem 

jeziku, 

učenci pa 

so ji v 

večini 

odgovarjali 

v slovensk-

em jeziku. 

Učiteljica je učence 

dosledno spodbujala k 

komunikacij, vendar ti 

pri odgovarjanju v 

večini  niso uporabljali 

tujega jezika.  

Učiteljica je 

spodbujala 

komunika-

cijo v 

angleškem 

jeziku, 

učenci pa so 

ji odgovar-

jali  ali v 

angleškem 

ali v 

slovenskem 

jeziku. 

Učenci so 

bili 

spodbujeni, 

da 

komunicirajo 

izključno v 

angleškem 

jeziku. 

Povratna 

informacija 

učitelja, 

preverjanje 

in 

ocenjevanje 

Učiteljica je s 

sprotno 

pohvalo ali 

popravki 

učencem 

podajala 

povratno 

informacijo. 

Učiteljica 

je s 

sprotno 

pohvalo ali 

popravki 

učencem 

podajala 

povratno 

informacij

o. 

Učenci so tekom ure 

dobili povratno 

informacijo o njihovih 

dosežkih (pohvala, 

popravek), vendar niso 

bili ocenjevani, saj je 

šlo za tečajno 

(projektno) obliko 

učenja tujega jezika. 

Učenci so 

naslednjo 

učno uro 

dobili 

rezultate 

testov in s 

tem 

povratno 

informacijo 

o svojem 

znanju. 

Po 

končanem 

ustnem 

ocenjevanje

m znanja je 

učiteljica 

vsakemu 

posamezniku 

dala 

povratno 

informacijo. 

Individualizacija 

in 

diferenciacija 
Nista bili zaznani. 

Vidni kot 

rezultat 

učenčeve 

samostojne 

iniciative. 
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4.2.1   Šola A 

Šola A je podružnična šola od 1. do 5. razreda. Pouk zgodnjega učenja angleščine je možen že 

v 2. in 3. razredu, vendar je plačljiv. Po pogovoru z učiteljico, ki je izvajala pouk zgodnjega 

učenja angleščine, naj bi se vsi učenci in starši iz teh dveh razredov odločili za zgodnje učenje 

angleščine. Na šoli sem hospitirala pri dveh učnih urah angleškega jezika, v 4. in 5. razredu. 

4. razred  

V 4. razredu je poučevala angleški jezik njihova razredna učiteljica. S pomočjo 

nestrukturiranega intervjuja sem izvedela, da nima opravljenega programa izpopolnjevanja 

izobraževanja za poučevanje zgodnje angleščine, ter da je njeno poučevanje tega predmeta le 

nadomeščanje odsotne učiteljice, ki to dodatno izobrazbo ima. Učiteljica je začasno poučevala 

angleščino tudi v 2. in 3. razredu, zato sem kasneje z njo opravila tudi razgovor o poučevanju 

angleščine v 1. VIO. 

V 4. razredu je bilo 6 učencev, od tega trije dečki in tri deklice. Angleščino so imeli dve uri na 

teden. Klopi v razredu so bile razporejene v obliki črke U. Pri urah angleščine so uporabljali 

učbenik in delovni zvezek Hi there! 4 in delovne liste. Učiteljica je povprašala učence, katera 

imena hrane, pijače ali jedi že poznajo. Učenci so odgovarjali: pizza, steak, cheese, pasta, 

pork (nekateri niso vedeli, kaj ta beseda pomeni, zato jim je najprej podala asociacijo 'pig', 

kasneje pa razložila v slovenščini), tea, water, apple juice, coffee, orange, milk, pineapple, 

potato, toast, hod dog, sendwich (ob tej besedi je razložila, od kod izvira in povedala 

zgodbico o lordu Sandwichu v slovenščini). Učiteljica jim je nato zavrtela posnetek, ob 

katerem so morali učenci za pripovedovalcem ponavljati izgovorjavo besed in jih oštevilčiti v 

delovnem zvezku. Te besede so bile enake že prej omenjenim. Nato so v delovnih zvezkih 

reševali nalogo, ki je vsebovala slike stvari, ki so jih učenci že prej ustno poimenovali. Pod 

vsako sliko so morali zapisati ime hrane. Enako nalogo so imeli tudi na delovnem listu, kjer je 

bilo ponovno 5 besed enakih kot že v delovnem zvezku. Učenci so imeli veliko težav pri 

zapisovanju besed, ki so jih v večini zapisovali po slovenski izgovorjavi. Učiteljica jim je 

pravilen zapis narekovala v slovenščini. Naj naštejem le nekaj primerov zapisov: fish – 'fiš', 

cheese – 'chis', water – 'woter', sendwich – 'sandyec', hamburger – 'hambarger'.  
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Po pogovoru z učiteljico 4. razreda, ki je prav tako poučevala angleščino v 2. in 3. razredu, 

sem izvedela, da so pri urah angleščine v 1. VIO uporabljali učbenik in delovni zvezek Happy 

House 1 & 2, ki so ga zelo dosledno izpolnjevali. Odgovorila je, da se metoda njenega 

poučevanja ne razlikuje veliko od metode, ki sem jo imela možnost opazovati v njenem 4. 

razredu. Pri nižjih razredih je uporabljala več igric in pesmic. Med uro se ni osredotočala na 

to, da bi med podajanjem navodil uporabljala angleški jezik, ampak ga je uporabljala 

priložnostno, predvsem za uvajanje besedišča in petja v angleščini.  

5. razred  

Tudi v 5. razredu je poučevala angleški jezik njihova razredna učiteljica. S pomočjo 

nestrukturiranega intervjuja sem izvedela, da ni imela opravljenega dodatnega fakultativnega 

izobraževanja za poučevanje angleščine, ter da je bilo njeno poučevanje tega predmeta le 

nadomeščanje odsotne učiteljice, ki to dodatno izobrazbo ima. Na vprašanje kakšno je njeno 

splošno znanje angleščine pa je omenila, da je imela angleščino na fakulteti kot izbirni 

predmet (IPUM), nekaj časa je tudi bivala v tujini in izpopolnila svoje znanje govorjene 

angleščine.  

V njenem razredu je bilo 9 učencev, od tega 4 dečki in 5 deklic. Angleščino so imeli 3 ure na 

teden, od tega dve uri združeni v blok uro. Učiteljica je bila namreč mnenja, da tako veliko 

več naredijo in da je ura bolj zaokrožena. Po pogovoru z učiteljico sem izvedela, da je pri 

angleščini organizirala »projekt« dopisovanja z učenci iz osnovne šole v tujini, nad katerim so 

bili učenci zelo navdušeni. Dopisovali so si pretežno preko navadne pošte, saj je to 

omogočalo lažje popravljanje napak v zapisu. Klopi v razredu so bile urejene v obliki 

piramide, kjer je v prvi vrsti sedelo večje število učencev kot v zadnji (5, 3, 1). Deček, ki je 

sedel zadaj sam, naj bi povzročal disciplinske težave. Pri urah angleščine so uporabljali 

učbenik in delovni zvezek Hi there! 5. 

Učiteljica je med potekom ure na temo hrane uporabila tudi slike hrane in računalnik za 

predvajanje avdio posnetka. Sam potek opazovane učne ure je bil zasnovan okoli dejavnosti 

poslušanja. Izvajali so dejavnosti pred, med in po poslušanju. Na začetku so uvedli novo 

besedišče, ko je učiteljica pokazala sliko in vprašala učence, če vedo, kaj je na sliki. Kadar 

niso vedeli, je izgovorila novo besedo, sliko pritrdila na tablo in ob njej zapisala ime hrane na 

sliki. Učenci so si vse to zapisovali v zvezke. Za nadaljnjo primerjavo s tematiko hrane v 4. 

razredu je zapisanih nekaj besed, ki so jih obravnavali in morebitne dileme, ki so se pojavile:  
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- pea – učenci so vedeli, da je to grah. Učiteljica je na tablo zapisala 'peas' in razložila to 

kot množinsko obliko besede pea; 

- watermelon, rice, spaghetti – so bile učencem že poznane besede; 

- salad and lettuce - učiteljica je razložila razliko med njima; 

- pear – učiteljica je to besedo (hruška) narobe izgovorila in namesto hruške rekla 

vrstnik (peer). Učenci so jo sami popravili. 

V obeh razredih (4. in 5. razredu) so v času mojih hospitacij obravnavali temo hrana. Besede, 

ki so se jih učenci učili v 4. in 5. razredu se niso ponavljale, ampak dopolnjevale. Verjetno 

zato, ker je bil tudi učbenik, ki sem ga pregledala, tako zasnovan (kot nadgradnja). Le v 4. 

razredu je bil jasno razviden problem, na katerega strokovnjaki venomer opozarjajo. Namreč, 

da ni bilo vidne nadgradnje na otrokovem predznanju. Vsi ti učenci so obiskovali pouk 

angleščine že v tretjem (nekateri celo v drugem) razredu in jim tako besede niso bile nove, 

česar pa učiteljica ni upoštevala. Načini poučevanja angleščine pri teh dveh učiteljicah so zelo 

spominjali na tradicionalne metode učenja jezika, ki so bile usmerjene v učenje in širjenje 

otrokovega besedišča. Izbiro takega pristopa si je moč razlagati tudi iz drugega vidika. 

Učiteljici sta namreč poučevali predmet pri katerem nista imeli zaupanja v svoje strokovno 

znanje in svoje sposobnosti, kar ju je »prisililo«, da sta se oklepali najbolj zanesljive poti in to 

je delo po učbeniku in dejavnostih, ki jih ta narekuje. Opazovanje takih ur pa potrjuje dejstvo, 

da mora angleščino poučevati nekdo, ki je za takšno delo ustrezno usposobljen. V primeru, ki 

se je pojavil na tej šoli, ko sta učiteljici nadomeščali, bi lahko šola vseeno poskrbela, da bi 

jima priporočili osnovno literaturo o zgodnjem poučevanju tujega jezika ali ponudili kratko 

izobraževanje o poučevanju tujega jezika, saj je potrebno stremeti k temu, da učenci 

pridobivajo kakovostno znanje in so ustrezno poučevani. 

 

4.2.2   Šola B 

Šola B je matična šola z najmanj dvema oddelkoma za posamezen razred. Tudi tu je bilo 

ponujeno učenje angleščine že v 2. in 3. razredu. Projekt je na šoli potekal šele prvo leto, zato 

sta oba razreda obravnavala enake vsebine. 

Hospitirala sem pri dveh učiteljicah, ki sta profesorici angleškega jezika. Prva je poučevala 

večinoma razrede tretjega triletja, druga pa razrede drugega triletja in drugi ter tretji razred 
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prvega triletja. Pri analizi opazovanj se bom naslanjala predvsem na opažanja ur prvega in 

drugega triletja, občasno pa bom tudi omenila kakšno zanimivost in  lastnosti, ki sem jih 

opazila med opazovanjem ur v tretjem triletju. Na šoli sem hospitirala celo dopoldne in tako 

imela možnost opazovati različne ure: dopolnilni pouk za 6. razred; uro ocenjevanja govorne 

spretnosti v 6. razredu; opazovanje pisanja testa v 5. razredu in vpogled v načine reševanja teh 

testov; opazovanje učne ure v 7. razredu po metodi »avtonomije učenca«; opazovanje ure 

angleščine na oddelku podružnične šole, kjer sta bila v 3. razredu le dva učenca (4. razred je 

bil v šoli v naravi, drugače poteka pouk kombinirano 3. in 4. razred.); opazovanje ure 

angleščine v 3. razredu na matični šoli. 

Kot najbolj relevantne za mojo temo proučevanja bom podrobneje opisala uro v 3. razredu na 

podružnični šoli in uro v 3. razredu na matični šoli. 3. razredi na tej šoli so imeli eno uro 

angleščine na teden. 

3. razred 

V 3. razredu na podružnični šoli sta bila le dva učenca. Učna ura je izjemoma potekala dve 

uri, saj je bil 4. razred v šoli v naravi. S pomočjo nestrukturiranega intervjuja sem izvedela, da 

pri urah angleščine v 3. razredu nimajo predpisanega nobenega učbenika. Učiteljica se tako 

lahko opira na več različnih virov. Naštela jih je le nekaj: Happy House 1 & 2, Angleščina za 

cicibane, Magic Advanture 1 & 2, Teaching with Bear, Nursery Rhymes, ESL igrice na 

internetu ipd. Iz njih lahko izbira dejavnosti za uresničevanje ciljev. Pri uri je uporabila veliko 

didaktičnega gradiva (slike živali, konkretne igrače živali) in pripomočkov (fotoaparat, 

plakati, flomastri ipd.). Učenca sta se konkretno srečala z živalmi in njihovimi imeni ter se z 

njimi tudi slikala. Vsak učenec je svojo fotografijo prilepil na plakat ter zraven v angleščini 

zapisal stavke, kot npr. This is a cat . It is big/small . It is brown/red ipd. Na koncu sta učenca 

svoja izdelka tudi govorno predstavila in razobesila v razredu. Učenca sta bila skozi celotno 

uro zelo motivirana za delo. 

Učna ura v 3. razredu na matični šoli je bila vsebinsko podobna uri na podružnični šoli, 

vendar prilagojena večjemu številu učencev. V razredu je bilo 16 učencev. Na začetku ure je 

učiteljica z lutko, imenovano Kvizi zaokrožila med učenci, ki so ji na uho prišepetavali, katera 

je bila skrivna beseda prejšnje ure. To je aktivnost, ki jo učiteljica izvede v vsakem razredu, 

ko na koncu ure poda skrivno besedo, ki si jo morajo zapomniti do naslednje ure. Navadno je 

ta beseda povezana s celotno temo ure in iztočnica, da ponovijo, o čem so se prejšnjo uro 
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pogovarjali. Nato je pred tablo prišlo nekaj otrok, ki so v angleščini povedali nekaj o sebi. Če 

je bilo potrebno, jim je učiteljica pomagala. Sledila je igrica How are you today?, ki so jo 

otroci že poznali, vendar so izvedli drugačno verzijo te igrice. Igrica je vzpodbudila otroke, da 

so nezavedno približno 5 minut govorili v angleščini s svojim sogovornikom. Recitirali in 

demonstrirali so tudi pesmico Two little dicky birds. Na koncu je vsak učenec iz vreče 

izvlekel model živali. Razdelili so se v dve skupini, glede na divjo ali domačo žival. Učiteljica 

je obe skupini slikala z namenom, da naslednjo uro prinese fotografije, ki jih bodo učenci v 

skupinah prilepili na plakate, dopisali enako, kot že v prejšnjem razredu in to tudi predstavili. 

Skozi celotno uro se je odvilo veliko dejavnosti, ki so potekale zelo tekoče. Učenci so ves čas 

sodelovali in bili zelo motivirani. 

5. razred 

Učenci v petem razredu so reševali pisne naloge ocenjevanja znanja. Skozi celotno uro so bili 

motivirani za delo in poslušanje. 

6. in 7. razred 

Še kratek opis metode poučevanja, ki jo je uporabljala profesorica angleščine v tretjem triletju 

– avtonomija učenca. Irena Šubic Jeločnik v svojem članku Avtonomija učenca pri pouku 

tujega jezika (Skela, 2008: 679-706) opisuje vidike in komponente avtonomije (učenca) in da 

termin avtonomija učenca pomeni »pripravljenost in sposobnost prevzeti odgovornost ter 

nadzor nad svojim učenjem, kar vključuje načrtovanje, izbiro metod in virov, spremljanje in 

vrednotenje.« (Skela, 2008: 679) Tako je potrebno uzaveščati učenca o tem, kakšen je, ga 

uzaveščati o možnostih učenja izven razreda, o razredni klimi in o odnosih ter pri njem 

razvijati veščino vrednotenja in podajanja utemeljenih pripomb. Pri pouku lahko tudi 

uzaveščamo o možnostih opredeljevanja ciljev in izbire gradiv. 

Vse to in še več je poskušala pri svojih urah v 6-ih, 7-ih, 8-ih in 9-ih razredih razvijati 

profesorica angleščine. Njene učne ure (ocenjevanja) so potekale tako, da so imeli na začetku 

dejavnost »2-minutes talk«, med katero so lahko učenci klepetali, kolikor so hoteli, le da je 

pogovor potekal v angleščini. S tem so pospešili preklop v mislih in se osredotočili na 

nadaljnjo uporabo angleščine skozi celotno uro. Na začetku ure jim je učiteljica razložila kaj 

morajo še dokončati in korake poteka ure zapisala na tablo. Učence je razdelila v skupine in 

nato krožila med njimi ter poslušala posameznikovo sposobnost sporazumevanja ali 

preverjala zapise v log book-ih ter ocenjevala. To je bil popolnoma drugačen način 
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ocenjevanja od tradicionalnega načina, ko učenca sprašujemo pred tablo in preverimo njegovo 

znanje.  

Po pogovoru z učenci, ki so bili na tak način poučevani že tretje leto, sem izvedela, da so v 

takih oblikah ure, kjer so bili sami odgovorni za svoje znanje in izdelke nekateri zelo uživali, 

nekateri pa ne (in po večini zaradi tega, ker se še niso znašli ali pa še niso znali biti 

»odgovorni za svoje znanje«). To je seveda dolgotrajen proces, ki bi ga morali razvijati na 

vseh področjih otrokovega življenja in ne samo pri urah angleščine. Ure so temeljile na 

komunikaciji in tako kot pri CLIL-u (ang. Content and Language Integrated Learning) je bilo 

učenje slovnice posredno. Učiteljica je po potrebi izpostavila kakšno slovnično posebnost, 

učenja na pamet pa ni zahtevala.  
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4.3   OPIS IN ANALIZA HOSPITACIJ PRI DEJAVNOSTIH POVEZANIH 

Z ANGLEŠKIM JEZIKOM V MONTESSORI VRTCU IN PRI URAH 

SLOVENŠČINE TER MATEMATIKE NA JAVNI OSNOVNI ŠOLI, KI 

UPORABLJA ELEMENTE PEDAGOGIKE MONTESSORI 

V spodnji tabeli (tabela 4) so opisani dejavniki, ki sem jih opazovala v Montessori vrtcu in v 

javni osnovni šoli, ki uporablja elemente pedagogike Montessori. 

Tabela 4: Opazovani dejavniki v Montessori vrtcu in v javni osnovni šoli, ki uporablja elemente 

pedagogike Montessori 

Vzgojno-

izobraževalna 

ustanova 
Montessori vrtec 

Javna osnovna šola, ki v nižjih 

razredih uvaja elemente 

pedagogike Montessori. 

(Vendar ne pri pouku 

angleščine.) 
Datum 

opazovanja učne 

ure 

25. 5. 2011 9. 6. 2011 

Montessori 

pedagogika 
DA DELOMA 

Program 

zgodnjega 

poučevanja 

angleščine 

DA (Vseskozi je prisotna oseba, ki z otroki 

med vsakodnevnim delom in v njihovi 

prisotnosti komunicira izključno v tujem 

jeziku.) 

DA (Od 1. do 3. razreda kot projekt.) 

Razred oz. 

starostna skupina 

Starostna skupina 

od 0 do 3 let 

Starostna skupina 

od 3 do 6 let 
1. razred 2. razred 

Število učencev 10 15 22 20 

Število učnih ur 

angleščine (oz. 

španščine) na 

teden 

Približno 20 ur. 

Približno 20 učnih 

ur izpostavljenosti 

španskemu jeziku in 

10 učnih ur 

angleškemu jeziku. 

Vsak drugi teden 1 učna ura. 

Izobrazba učitelja 

Sedma stopnja izobrazbe in opravljeno 

izobraževanje za Montessori 

vzgojitelja/-ico. 

Diplomirana 

učiteljica 

razrednega pouka 

z opravljenim 

izobraževanjem iz 

Montessori 

pedagogike. 

Diplomirana 

učiteljica 

razrednega pouka 

brez formalnega 

izobraževanja iz 

Montessori 

pedagogike. 

Tema učne ure 
Težko določljiva, saj je imel vsak otrok 

individualno delo. 

Utrjevanje snovi 

pri slovenščini in 

delo z Montessori 

gradivi.  

Utrjevanje snovi 

iz matematike in 

slovenščine in 

delo z M. gradivi. 

Didaktična 

opremljenost prostora 

z tujejezičnim 

gradivom 

Montessori gradivo, ki se ga lahko 

uporablja v slovenskem in v tujem 

jeziku. Knjige v tujem jeziku. 

Ni. (Načeloma bi lahko uporabljali 

Montessori gradiva, ki jih uporabljajo 

tudi pri poučevanju tujega jezika.) 



Hrastnik, K. (2012). Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole s pomočjo elementov pedagogike 

Montessori. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

-73- 

Razred oz. star. skp od 0 do 3 let od 3 do 6 let 1. razred 2. razred 

Uporaba gradiv 

in pripomočkov 

Neprekinjeno delo z različnimi 

Montessori gradivi. 

Uporaba 

Montessori 

gradiv. 

Učbenik, delovni 

zvezek, učni listi, 
Montessori gradiva. 

Učna klima Sproščena in vesela. Otroci kažejo spontanost. 

Učni cilji Individualni za vsakega učenca posebej. 

Utrjevanje snovi 

(fina motorika, 

vaja z 

zapisovanjem 

besed, zlogovanje) 

Slovenščina: 

Pravilna raba 

ločil. 

Matematika: 

Deljenje. 

Potek učne ure 

Pristop k 

poučevanju 

(Oblike in metode 

dela) 

Frontalni z enim učencem naenkrat in 

individualno delo. 

Frontalni z večimi učenci naenkrat, 

frontalni z enim učencem naenkrat in 

individualno delo. 

Aktivnost 

učencev med učno 

uro, njihova 

motiviranost za 

delo in uporaba 

znanja 

Vsak učenec je bil zatopljen v delo z 

enim učnim gradivom. Ko je z njim 

končal, si je izbral novega. Tako je bil 

ves čas aktiven. Ker si je lahko izbral 

gradivo, je s tem pokazal tudi 

motiviranost za delo. Kadar je gradivo 

že poznal, je svoje znanje utrdil ali pa 

tudi nadgradil.  Dejstvo, da je učence 

obkrožal tuji jezik, jih ni demotiviralo. 

Vsak učenec je bil zatopljen v delo z 

enim učnim gradivom. Ko je z njim 

končal, si je izbral novega. Tako je bil 

ves čas aktiven. Ker si je lahko izbral 

gradivo, je s tem pokazal tudi 

motiviranost za delo. Kadar je gradivo 

že poznal, je svoje znanje utrdil ali pa 

tudi nadgradil. 

Navezovanje na 

predznanje in 

izkušnje učencev 

Montessori gradiva so zasnovana tako, 

da jih je možno nadgrajevati in tako 

prilagoditi glede na otrokovo 

predznanje. Otrokovo poznavanje, kako 

ravnati z določenim gradivom, pa mu je 

pomagalo pri razumevanju navodil v 

tujem jeziku. 

Montessori gradiva so zasnovana tako, 

da jih je možno nadgrajevati in tako 

prilagoditi glede na otrokovo 

predznanje.  

Posredovanje 

navodil in 

uporaba učnega 

jezika učitelja 

med učno uro 

V skupini sta 

vzgojitelj, ki z 

otroki komunicira 

slovensko in 

vzgojiteljica (sicer 

Slovenka), ki z 

otroki med 

vsakodnevnim 

delom in v njihovi 

prisotnosti 

komunicira 

izključno v 

angleščini. 

Navodila so bila 

podana vsakemu 

učencu 

individualno v 

obeh jezikih. 

V skupini sta dve 

vzgojiteljici, ki z 

otroki 

komunicirata v 

slovenščini in 

vzgojiteljica 

španske 

narodnosti (Native 

Speaker), ki z 

otroki in odraslimi 

komunicira 

izključno v 

španščini. 

Navodila so bila 

podana vsakemu 

učencu 

individualno v 

obeh jezikih. 

Med učno uro ni bilo uporabljenega 

tujega jezika. Navodila so bila podana v 

slovenskem jeziku in sicer na začetku 

učne ure in s pomočjo slikovnega ali 

grafičnega prikaza na tabli. 
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Razred oz. star. skp od 0 do 3 let od 3 do 6 let 1. razred 2. razred 

Učiteljevi odzivi 

na napake 

učencev 

Če je otrok skušal izgovoriti angleške 

besede, niso popravljali njegove 

izgovorjave.  

Ni bilo poudarka na uporabi tujega 

jezika, zato take vrste odzivanja na 

napake ni bilo. 

Kadar pa je šlo za napake pri delu z 

Montessori gradivi pa učiteljici nista 

popravljali učenčevih napak, saj so v 

večini ta gradiva samopreverljiva, zato 

je lahko učenec sam odkril napako.  

Učiteljevo 

spodbujanje 

učencev h 

komunikaciji v 

tujem jeziku 

Spodbujanja h 

komunikaciji v 

tujem jeziku ni bilo, 

saj so otroci v tej 

starostni skupini v t. 

i. »tihi dobi« jezika 

in takrat je 

pomemben »input« 

tujega jezika. 

Spodbujanje h 

komunikaciji je bilo 

razvidno le pri 

starejših otrocih, ki 

naj bi bili že izven t. 

i. »tihe dobe« jezika. 

Komuniciranje je 

bilo preprosto, 

vendar uspešno. 

Ga ni bilo, saj pouk ni potekal (oz. ni 

bil namenjen) v tujem jeziku. 

Povratna 

informacija 

učitelja in 

preverjanje ter 

ocenjevanje 

Ker je poudarek 

na »inputu« 

jezika, se niso 

osredotočali na 

dajanje povratne 

informacije. Ta je 

bila bolj posredna 

s tem ko je otrok 

čutil zadovoljstvo, 

ker je razumel 

angleški jezik. 

Špansko govoreča 

vzgojiteljica je 

pohvalila otroka, 

ki je pravilno 

poimenoval 

sličico ali skušal 

komunicirati z 

njo. 

Učiteljice so bile na razpolago vsakemu 

učencu, ki je imel težavo pri delu s 

kakšnim gradivom. S pomočjo dodatnih 

vprašanj so ga vodile do rešitve ali pa 

mu le še enkrat ponazorile pravilno 

ravnanje z gradivom.  

Individualizacija 

in diferenciacija 

Delo z Montessori gradivi je zasnovano tako, da lahko vsak učenec dela z njim 

individualno in v lastnem tempu. 

 

4.3.1   Montessori vrtec 

V Montessori vrtcu sem imela priložnost hospitirati v dveh heterogenih skupinah in sicer v 

starostni skupini od 0 (oz. 1.) do 3. leta in v skupini od 3. do 6. leta. V obeh skupinah sta bili 

prisotni dve odrasli osebi. Poleg slovensko govoreče vzgojiteljice ali vzgojitelja so imeli 

prisotno tudi osebo, ki je z otroci in v njihovi prisotnosti govorila izključno v tujem jeziku. V 

mlajši skupini je bila to vzgojiteljica z Montessori izobrazbo in po rodu Slovenka, ki je z 

otroci govorila v angleščini že od njihovega prvega srečanja na začetku šolskega leta. Tako 

lahko okvirno izračunamo, da je bil najmlajši otrok izpostavljen komunikaciji v angleškem 

jeziku (»inputu«) po 4 do 5 ur na dan. V starejši skupini sem opazovala vzgojiteljico 

španskega rodu, ki ni razumela slovenskega jezika in je z otroci govorila in komunicirala 

izključno v španščini. (V nadaljevanju se bo ime vzgojiteljica nanašalo na ti dve tujejezični 

vzgojiteljici.) V popoldanskem varstvu v vrtcu se starejši skupini navadno pridruži še 

angleško govoreč vzgojitelj. 
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Oba prostora sta bila opremljena s pohištvom po meri otroka in z Montessori gradivi za 

različna področja učenja (praktično življenje, čutno zaznavanje, jezik, …). 

Mlajša starostna skupina (od 0 do 3 leta) 

V mlajši starostni skupini, kjer je bilo tisti dan 10 otrok, se je večino dejavnosti odvijalo v 

predelu, kjer najdemo pripomočke in gradiva za praktično življenje. Tako je na primer en 

fantek pomival posodo, dve deklici sta si pripravili zajtrk in ga pojedli ter pospravili za seboj, 

ena deklica je zalivala rože, spet druga obešala perilo ipd. Opazila sem tudi, kako je k 

vzgojiteljici, ki je imela delo z enim otrokom, pristopil drugi in jo prosil za pomoč. Prosila ga 

je naj počaka in ta je nato ob njej stal in čakal, dokler ni končala. V nadaljevanju bom opisala 

prizore (kjer je šlo za uporabo angleškega jezika), kot so si sledili in moja opažanja ob tem.  

Enemu izmed otrok se je po tleh polila voda. Angleško govoreča vzgojiteljica je pristopila do 

njega in mu rekla, da bo potreboval krpo, da to pobriše. Ob tem mu je tudi pokazala na krpo. 

Začela sta skupaj brisati in si ob tem prepevati pesmico: »Wiping, wiping, wiping the floor!« 

Podobno je bilo tudi, ko je drugi otrok prelival vodo iz enega vrča v drugega in se mu je nekaj 

vode polilo na pladenj. Z vzgojiteljico sta ob čiščenju zapela: »Clean up, clean up …«. 

Opazila sem, da je pri tej dejavnosti otrok, ko je tekočino polil, že vedel, da bo sledilo 

brisanje, saj je to dejavnost (kot je kasneje potrdila tudi vzgojiteljica) že izvédel ob navodilih 

v slovenščini, zato mu njene besede, ki so bile v angleščini,  niso bile neznane.  

Ob opazovanju nisem zaznala, da bi otroke motila prisotnost osebe, ki govori v tujem jeziku. 

Vzgojiteljica je govorila v počasnejšem tempu in uporabljala preproste besede in stavke. 

Najbolj opazen pa je bil očesni stik, ki ga je, s tem ko je pred otrokom počepnila in so bile 

njune oči v isti višini, vzgojiteljica redno vzpostavljala z učenci. Pri pogovarjanju so ji otroci 

odgovarjali v slovenščini, vzgojiteljica pa se je na njihovo slovenščino odzvala v angleščini. 

Na primer, ko ji je otrok ponujal salamo je odgovorila: »I don't eat salami. Do you?«. Otrok 

pa ji je odgovoril: »Ne, jaz tudi ne.« Podoben primer se je pojavil tudi, ko je vzgojiteljica 

otroka nežno prijela za roko in ga odpeljala do aktivnosti, pokazala nanjo in vprašala: »Do 

you want the baby / the zipping frame / the velcro frame?« in ji je ta odgovarjal z »Ne.« in 

»Da.«. Pojavilo se je še mnogo drugih vsakdanjih dogodkov, povedi in izrazov, katere so 

otroci razumeli, npr.: »I  need you to hang the towels.«, »Not with your hands, use the 

sponge.«, »Can you offer this to Nada?« ali »You need to bring some water.«  
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Proti koncu mojega opazovalnega časa v mlajši skupini, se je neka deklica odločila za delo z 

gradivom za jezik, in sicer s primerjanjem miniature predmeta in slike istega predmeta (2. 

stopnja Klasifikacijskih kart: predmet - slika). Deklica naj bi z gradivom že delala v 

slovenskem jeziku. Vzgojiteljica ji ga je predstavila in poimenovala imena predmetov v 

angleščini. Nato pa je deklica poiskala pare. Pri tem se sicer ni odzivala z govorjenjem v 

slovenščini ali v angleščini, saj naj bi bila v t. i. »tihi fazi« jezika, ko besedišče le sprejema. Iz 

drugih raziskav vemo, da bo spregovorila (Pinter, 2006), ko bo pripravljena. Ker pa je 

navodilom dosledno sledila, je bil to znak, da jih je razumela. 

Starejša starostna skupina (od 3 do 6 let) 

V starejši starostni skupini, kjer je bilo 15 otrok, sem imela možnost opazovati in poslušati 

špansko govorečo vzgojiteljico. V pogovoru z ravnateljico vrtca sem izvedela, da se otrokom 

v popoldanskih urah pridruži tudi vzgojitelj, ki z njimi komunicira le v angleščini. 

 Ko sem vstopila v razred, je vzgojiteljica ravno sedela ob dveh deklicah in jima razkazovala 

slike v slikanici, katerih imena so vse skupaj izgovarjale v španščini. Postavljala jima je tudi 

preprosta vprašanja, ki sta jih dekleti razumeli in nanje že poskušali odgovarjati v španskem 

jeziku. Ena izmed deklet je nato pričela delati z drugim gradivom, z drugo pa je vzgojiteljica 

vadila izgovorjavo in zapis števil. Slišala sem tudi, da sta se učili glas za črko 'g'. Nekateri 

učenci so vzgojiteljico ogovarjali v slovenščini, vendar jih ni razumela. Zato so pri tem 

skušali uporabiti španščino. Eden izmed otrok pa je začel govoriti celo v angleščini. 

Dva dečka sta sedela za mizo in se ukvarjala s semeni, vendar ko sta gradivo pospravila, je 

vzgojiteljica ugotovila, da je nekaj zrn ostalo na mizi. Nagovorila je enega izmed dečkov, naj 

to pospravi, vendar se je ta branil. Opaziti je bilo, da je razumel, kaj vzgojiteljica od njega 

zahteva tudi, ko mu je ponudila možnost, da mu pomaga in da si sam izbere ali bo pospravil z 

metlico ali s smetišnico. Otrok je izbral in skupaj sta pospravila. 

 

4.3.2   Javna osnovna šola, ki uporablja elemente pedagogike Montessori 

V javni osnovni šoli, ki uporablja elemente pedagogike Montessori v prvem triletju, sem se 

imela priliko seznaniti z načinom dela in gradivi, ki jih uporabljajo posamezni učitelji. Na šoli 

je namreč na razpolago veliko gradiv, ki jih je razvila Maria Montessori, nekaj učiteljic in 

vzgojiteljic pa je celo opravilo izobraževanje iz pedagogike Montessori. Tako elemente te 
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pedagogike vsakodnevno uporabljajo v svojih razredih. Na žalost angleščina (še) ni eden 

izmed predmetov, kjer bi se posluževali Montessori gradiv. Najprej bom opisala hospitacijo v 

drugem razredu, nato pa v prvem, kjer sem dobila največ primerov uporabe gradiv 

pedagogike Montessori za poučevanje jezika. 

2. razred 

V drugem razredu je poučevala razredna učiteljica, ki sicer ni imela uradne diplome iz 

pedagogike Montessori, vendar se že nekaj let z njo ljubiteljsko ukvarja in vpeljuje nekatere 

elemente, predvsem spodbujanje samostojnega načina dela, vzpostavljanje svoje vloge kot 

mentor in uporabo gradiv, ki so na voljo. Teh je bilo na šoli kar veliko, saj imajo poseben 

prostor namenjen le njim. Po opazovani učni uri mi ji učiteljica razložila, da učencem 

običajno na tablo zapiše oz. prilepi dejavnosti (slika 1), ki jih bodo v določenem dnevu ali uri 

opravljali. V času mojega obiska so utrjevali snov pri slovenščini in matematiki. Učenci so 

imeli na razpolago gradiva s katerimi so reševali naloge. Delo je potekalo umirjeno in 

samostojno. Ko je posamezen učenec končal z delom, je imel možnost izbrati si Montessori 

gradivo iz področja geografije, ki so ga uporabljali prejšnjo uro (slika 2). 

 

Slika 1: Na tablo pritrjena navodila za delo                  Slika  2: Gradivo s področja geografije 

                         

1. razred 

V prvem razredu sem hospitirala pri delu z gradivi za slovenski jezik. Dejavnosti niso 

potekale le eno šolsko uro, saj učiteljica in vzgojiteljica (obe imata diplomi tudi iz pedagogike 

Montessori od 3. do 6. leta) navadno organizirata dejavnosti, ki jih ne omejujeta s časom 45 

minut, ampak bolj z dejavnostmi pred in po malici. Že na začetku ure sta na tablo izobesili 

zaporedje slik, ki so ponazarjale, kaj bodo počeli (slika 3). Tako sta učence seznanili tudi s 
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cilji in potekom dejavnosti za tisti dan. Po pogovoru z njima naj bi idejo in slikice sicer dobili 

na spletni strani o avtizmu, vendar se je to zelo dobro obneslo tudi v njunem razredu. Dan je 

potekal tako, da so imeli najprej jutranji krog z meditacijo, nato samostojno delo po postajah z 

različnimi gradivi. Po malici so imeli učenci nekaj časa za prosto igro, nato je sledilo delo, 

kjer si je učenec iz polic v razredu sam (ali po nasvetu učiteljice) izbral gradivo s katerim je 

delal.  

Na tablo sta izobesili tudi pravila za samostojno delo (slika 3), ki so bila zelo podobna tistim v 

Montessori vrtcu. Na primer:  

- Pomagaj, če te kdo prosi za pomoč; 

- Ko končaš, vrni gradivo na svoje mesto; 

- Po učilnici se gibaj tiho; 

- Končaj, kar si začel; 

- Če kaj ne veš, vprašaj sošolca ali učitelja; 

- Ne moti drugih pri delu. 

 

Slika 3: Slikovno zaporedje dejavnosti in pravila za samostojno delo 

 

Pri pogovoru z učiteljico sem izvedela, da so učenci tak način samostojnega dela že poznali in 

so tako pravila le obnovili. Vedeli so, da si lahko sami izberejo gradivo s katerim bodo delali 

in če je slučajno to v uporabi, si izberejo drugega. Pri vsakem gradivu je bil tudi seznam imen, 

kjer se je učenec po končanem delu z njim označil. Gradiva, ki sta jih učiteljici uporabili, so 

bila namenjena opismenjevanju v slovenskem jeziku. Nekatera so bila namenjena razvijanju 

fine motorike (slike 4, 5, 6, 7 in 8) in podobne sem zasledila tudi v Montessori vrtcu. V 
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Slika 4: Kovinske vstavljanke 

nadaljevanju so Montessori gradiva za razvijanje fine motorike le našteta, dodana je slika, saj 

naj bi učenci pri opismenjevanju v angleščini, kot tujem jeziku že imeli razvito fino motoriko:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Drobljenje soli 

 

Naštela bom tudi gradiva, ki so učencem pomagala pri zlogovanju besed (sliki 9 in 10), 

vendar niso tipična Montessori gradiva:  

Slika 6: Pikanje 
Slika 7: Pipetke 

Slika 5: Pincetni prijem 
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Veliko je bilo gradiv, ki so od otrok zahtevali, da sestavijo besedo iz glasov, narišejo ali 

zapišejo besedo na določen prvi glas, da miniaturnemu predmetu priredijo ustrezen zapis ali 

sliko ipd. Učiteljici sta menili, da bi bilo možno vsa spodaj našteta gradiva v prirejeni obliki 

uporabiti pri urah poučevanja tujega jezika. Ta gradiva so bila:  

1) Abecedna preproga (slika 11) 

Slika 11: Abecedna preproga 

  

Opis dejavnosti: Učenec je na tla položil preprogo, ki je imela razločno vidne kvadratke. 

Poleg preproge je imel kartice na katerih so bile zapisane črke abecede in zraven narisan 

predmet, ki je označeval ta glas oz. črko. Zraven je bila tudi škatla z miniaturnimi predmeti in 

vsak od njih je predstavljal črko oz. glas v abecedi. Učenčeva naloga je bila, da po abecedi 

razporedi črke na slikah (Pomagal si je lahko z abecedo, ki je bila obešena na steni učilnice.) 

in vsaki priredi ustrezen predmet. To dejavnost bi bilo možno izvajati tudi z osnovnimi 

črkami (glasovi) angleške abecede. 

Slika9: Raca - ABC Slika 10: Zlogovanje - pike 
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2) Dejavnosti klasificiranja slik in predmetov (slike 12, 13, 14, 15, 16 in 17) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

        

  

 

 

 

Opis dejavnosti: Dejavnost se je odvijala na preprogi. Set kart je vseboval tri-delne karte od 

katerih je bila na enih samo slika, na drugih samo beseda in na tretjih slika in beseda (to so 

kontrolne karte, ki so posebej pospravljene v kuverti). Naloga učenca je bila, da razporedi 

slike po preprogi v stolpec, nato z branjem besed na drugih kartah ugotovi (oz. prebere), 

katera beseda sodi k določeni sliki. Na koncu je svoje rešitve preveril tako, da je postavil 

Slika 12: Klasifikacijske karte grbov 

slovenskih občin 

Slika 13: Klasifikacijske karte na 

temo cvetlic (slika - beseda) 

Slika 14: Primer reševanja klasifikacijskih kart 
Slika 15: Klasifikacijske karte na temo števil 

(slika - beseda) 
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kontrolne kartice ob vsako sliko in preveril zapis. Na sliki 14 je razviden primer reševanja 

učenca, ki je pravilno ugotovil prvi glas, vendar napačno umestil besedo. 

Slika 16: Klasifikacijske karte predmet in opis predmeta 

Opis dejavnosti: Dejavnost se odvija na preprogi. Set 

vsebuje miniature predmetov, kartice z njihovim opisom 

in kontrolne kartice. Naloga učenca je, da razporedi 

predmete po preprogi v stolpec, nato z branjem opisa 

predmeta na karticah ugotovi (oz. prebere) kaj sodi k 

določenemu predmetu. Na koncu svoje rešitve preveri 

tako, da postavi kontrolne kartice ob vsako sliko in 

preveri zapis. 

 

 

Slika 17: Škatla s predmeti živali 

Opis dejavnosti: Učenec je imel v škatli (ali vreči) 

nekaj miniatur živali in lističe z imeni teh živali. 

Njegova naloga je bila, da je postopoma predse 

postavljal živali in izmed lističev razbral ime, ki ga je 

nato položil pred ustrezno žival. 

 

3) Ugotavljanje besed z enakim prvim glasom (slika 18) 

Slika 18: Roža 

Opis dejavnosti: Učenec je izžrebal (ali si izbral) črko 

iz posodice in jo prilepil na sredino iz papirja 

izrezane rožice. Nato je na vsak cvetni listek narisal 

ali napisal besedo, ki se začne s to črko oz. glasom. 
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4) Ugotavljanje besed z enakim prvim glasom (soglasnikom) in različnim drugim glasom 

(samoglasnikom) (slika 19) 

Slika 19: Dlan 

Opis dejavnosti: Učenec si je iz seta peščenih črk 

(glej stran 54) izbral soglasnik (za katerega je vedel, 

da je na modri podlagi). Če je bilo potrebno, mu je 

učiteljica prikazala, kako mora s prsti prevleči 

peščeno črko in izgovoriti njen glas. Ko je vedel, 

kateri glas označuje ta črka, ga je zapisal na sredino 

iz papirja izrezane dlani. Nato je na vsakega od 

prstov zapisal samoglasnik (a, e, i, o, u). Njegova 

naloga je nato bila, da z izgovorjavo teh dveh glasov skupaj (npr. 'ta', 'te'…), poišče besede, ki 

imajo na začetku ta dva glasova in to besedo nariše ali celo zapiše. 

5) Premična abeceda in stavnica – sestavljanje besed (slike 20, 21 in 22) 

Slika 20: Premična abeceda 

Opis dejavnosti: S pomočjo izrezanih črk premične 

abecede (glej stran 54) je učenec sestavljal več glasov 

skupaj v besede. 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

Slika 21: Stavnica 1 Slika 22: Stavnica 2 
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Opis dejavnosti: Dejavnost na sliki 21 poteka na enak način, kot delo s premično abecedo. Na 

sliki 22 pa si je učenka izmed seta kartic zelenjave in sadja izbrala eno in sestavila besedo 

njenega imena ter jo nato zapisala tudi na papir. 

 

4.3.3   Še nekaj primerov iz prakse drugih Montessori učiteljev 

Gospa Lori Bourne, avtorica spletne strani Montessori for everyone (http://www. 

montessoriforeveryone.com), mi je prijazno dovolila, da objavim njene fotografije o 

jezikovnih dejavnostih in gradivih primernih za poučevanje angleškega jezika, ki jih sama 

izvaja med poučevanjem otrok po metodi Marie Montessori. Te so na primer: 

- Primer dejavnosti za otroke, ki še ne berejo: V škatlo (glej stran 57) položiš nekaj miniatur 

predmetov, katerih imena se med seboj rimajo. Učenec naj jih razporedi v pare (slika 23). 

 

Slika 23: Škatla s predmeti, ki se rimajo (iz leve proti desni: pan/fan, jug/mug, cat/hat, fish/dish in 

clock/block) 

 

 

- Primer dejavnosti z roza (začetnim) kompletom za učenje besed (Pink Series Work): V 

Montessori učilnici najdemo ta gradiva v posebni omari s tremi policami. Na vrhnji polici 

so roza gradiva, na srednji modra in na spodnji zelena gradiva za jezik. Gradiva na roza 

polici so postavljena od leve proti desni. Na začetku je škatla s predmeti, ki so primerni 

roza (začetni) stopnji (slika 24). 

 

http://www/
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Slika 24: Škatla s predmeti za roza stopnjo 

 

Predmeti v angleščini so (od leve proti desni in od zgoraj navzdol): cup, pan, bug, pot, can, 

jar, tag (cut from cardstock) in hat. 

Predmete iz te škatle je mogoče uporabiti tudi pri drugih dejavnostih, kot so črkovanje besede 

s premično abecedo (slika 25) ali prirejanje ustrezne kartice z imenom (slika 26). 

 

Slika 25: Predmet in njegovo ime zapisano s    Slika 26: Predmet in njegovo ime 

premično abecedo        zapisano na roza kartici 
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4.4   PRIMERJAVA MED NAČINI POUČEVANJA V JAVNIH 

OSNOVNIH ŠOLAH IN NAČINI POUČEVANJA V USTANOVAH, KJER 

POUČUJEJO PO ELEMENTIH PEDAGOGIKE MONTESSORI V 

PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 

Že med proučevanjem literature za diplomsko delo sem ugotovila, da bo zelo težko najti 

skupne točke med dvema zelo različnima pedagoškima sistemoma, kaj šele med različnimi 

metodami, ki jih uporabljata. Vseeno pa sem pri obeh sistemih skušala opazovati enake 

dejavnike (tabela 3 in tabela 4). 

V osnovi ugotovimo, da vse opazovane ustanove izvajajo program zgodnjega učenja tujega 

jezika. V opazovanih javnih osnovnih šolah je to v obliki neobveznih projektov (za 2. in 3. 

razred), ki se večinoma izvajajo enkrat na teden po eno šolsko uro. V Montessori vrtcu pa s 

stalno prisotnostjo osebe, ki govori v tujem jeziku. Spodnja tabela (tabela 5) prikazuje 

primerjavo med začetkom obveznega učenja tujega jezika v Montessori okolju in začetkom v 

javnih osnovnih šolah. 

 

Tabela 5: Začetek obveznega učenja tujega jezika v Montessori okolju in v slovenskih javnih 

izobraževalnih ustanovah do 15. leta 

Starost v letih 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Montessori okolje 
                

Javne izobraževalne 

ustanove 

                

 
   Legenda:  Začetek obveznega učenja tujega jezika  Začetek neobveznega učenja tujega jezika 

Iz tabele je razvidno, da se otrok, ki je obiskoval Montessori izobraževalno ustanovo, sreča s 

tujim jezikom kar šest let prej kot otrok, ki vstopa v javno izobraževalno ustanovo, kjer 

začenjajo učenci z obveznim tujim jezikom v 4. razredu. 

Za učenca, ki vstopa v prvi razred javne osnovne šole se predpostavlja, da prej ni bil (razen ob 

angažiranosti staršev in redko tudi vrtca) izpostavljen načrtnemu učenju tujega jezika. In ker 

se poučevanje angleščine v javnih šolah uradno uvaja šele s četrtim razredom, bi lahko 

sklepali, da obstajajo tudi učenci, ki se šele takrat konkretneje srečajo s tujim jezikom. Seveda 

že velika večina javnih osnovnih šol omogoča zgodnje učenje tujega jezika v 2. in 3. razredu. 
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Navadno to izvajajo le 1 učno uro na teden. Torej 4 ure na mesec, približno 10 mesecev na 

leto, kar je največ 40 ur na šolsko leto. V dveh letih do četrtega razreda je to skupaj 80 ur 

otrokove načrtne obkroženosti s tujim jezikom. 

Ustanove, ki uporabljajo Montessori pedagogiko pri poučevanju tujega jezika, sledijo načelu 

»Ena oseba, en jezik.«. Otrok je že ob vstopu v vrtec (pri približno enem letu) in vse tja do 

zaključka vrtca (do približno 6 let) izpostavljen tujemu jeziku. To si lahko predstavljamo tudi 

drugače. Otrok preživi v vrtcu in je obenem obkrožen z vnosom angleškega jezika povprečno 

5 ur na dan, 5 dni v tednu (25 ur), povprečno 4 tedne na mesec (100 ur), približno 10 mesecev 

na leto (1000 ur) in vse do vstopa v šolo pri približno šestih letih (5 let obiskovanja vrtca). 

Vse to pa nanese približno 5000 ur načrtovane obkroženosti s tujim jezikom do osnovne šole. 

Če otrok nadaljuje z Montessori osnovno šolo, lahko temu prištejemo še tri leta enake 

izpostavljenosti tujemu jeziku, se pravi 15000 ur, kar od prvega leta do četrtega razreda 

nanese približno 20000 ur. Seveda je ob tem potrebno omeniti, da je navadno v tem obdobju 

prisoten tudi že drugi tuj jezik. Spodnja slika (slika 27) okvirno prikazuje, koliko časa je otrok 

načrtno izpostavljen tujemu jeziku v javnih osnovnih šolah v primerjavi z otrokom v 

Montessori okolju do 4. razreda. 

 

Slika 27: Okvirna načrtna izpostavljenost tujemu jeziku do četrtega razreda (v urah) 

 

Že samo ob tem preprostem, grobem izračunu je mogoče predvidevati, da imajo učenci, ki so 

obiskovali Montessori vrtec, ob vstopu v 4. razred osnovne šole veliko večje predznanje 

tujega jezika od učencev, ki vstopajo v 4. razred javne osnovne šole. Navadno tudi že pišejo 

preproste stavke v tujem jeziku.  
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V nadaljevanju bom na kratko predstavila ugotovitve raziskovalcev v projektu zgodnjega 

poučevanja tujih jezikov iz leta 2010, ki jih bom podkrepila z lastnimi opažanji pri učnih urah 

na podlagi opazovanih dejavnikov: 

 

Izobrazba učitelja 

Vse učiteljice pri opazovanih učnih urah so imele dokončano najmanj sedmo stopnjo 

izobrazbe. V javnih osnovnih šolah A in B so poučevale: dve učiteljici, diplomirani 

profesorici razrednega pouka brez opravljenega programa za izpopolnjevanje učiteljic in 

učiteljev razrednega pouka za poučevanje angleškega jezika v drugem obdobju osnovne šole 

(PIAOŠ) in dve profesorici angleškega jezika, od tega ena magistra.  

V osnovni šoli z Montessori elementi sta v 1. razredu poučevali diplomirana učiteljica 

razrednega pouka in diplomirana vzgojiteljica. Obe sta imeli dokončano izobraževanje iz 

pedagogike Montessori. V 2. razredu iste šole je poučevala učiteljica razrednega pouka brez 

dokončanega izobraževanja iz Montessori pedagogike. V Montessori ustanovah so 

vzgojiteljice imele poleg sedme stopnje izobrazbe dokončan tudi najmanj en dvoleten študij iz 

pedagogike Montessori.  

Učiteljice v javni osnovni šoli z Montessori elementi niso imele nobene izobrazbe iz 

poučevanja tujega jezika in tega tudi niso poučevale. V Montessori vrtcu je bila v starejši 

starostni skupini vzgojiteljica, ki je prihajala iz Španije (ang. Native Speaker), v mlajši 

starostni skupini pa je bila vzgojiteljica slovenskega rodu, ki je tekoče govorila angleško, 

vendar ni imela nobene uradne izobrazbe iz angleškega jezika. 

 

Tema učne ure 

Na javni osnovni šoli A sta učiteljici v času mojega obiska obravnavali tematiko hrane. Obe 

uri sta bili namenjeni usvajanju novega besedišča. Na javni osnovi šoli B so učenci v tretjih 

razredih utrjevali besedišče za živali. V petem razredu so pisali pisno ocenjevanje znanja. 

Pouk v 6. in 7. razredu je bil namenjen ustnemu ocenjevanju znanja. 
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V Montessori vrtcu je temo učne ure težko določiti, saj je imel vsak otrok individualno delo z 

gradivom, primernim stopnji njegovega razvoja. V javni osnovni šoli z Montessori elementi 

so v prvem razredu pri učni uri slovenščine utrjevali naučeno snov s pomočjo različnih gradiv, 

od tega je bila večina Montessori gradiv. V drugem razredu so utrjevali snov iz matematike in 

slovenščine, prav tako s pomočjo Montessori gradiv. 

 

Didaktična opremljenost učnega prostora z gradivom v tujem jeziku 

Po opazovanjih raziskovalcev v projektu, naj bi pouk tujih jezikov potekal v prostorih prvega 

triletja, ki so sicer običajno dobro didaktično opremljeni za obstoječi predmetnik prvega 

triletja, ne pa za podporo učenja tujih jezikov (Pevec Semec, Pižorn, 2011).  

Tako na šoli A, kot na šoli B za poučevanje angleščine na razredni stopnji (od 2. do 5. 

razreda) ni bilo posebne učilnice ali matičnih učilnic z gradivi za učenje angleščine. Le v 

enem (3.) razredu na šoli B so v času moje hospitacije izobesili plakat, ki so ga v tej uri učenci 

izdelali. Ker sem hospitirala tudi pri urah angleščine na predmetni stopnji, naj povem, da je 

bila na šoli B za to namenjena posebna učilnica z dobro založenimi policami s slovarji in 

knjigami v angleščini ter veliko plakatov z angleško tematiko v angleškem jeziku.  

V Montessori pripravljenem okolju se nahaja gradivo, ki se ga lahko uporablja v slovenskem 

in v kateremkoli tujem jeziku, saj ko učenec spozna potek dela v maternem jeziku, lahko 

posluša enako navodilo tudi v tujem jeziku in sam poveže, kaj mora delati. V starejši starostni 

skupini so bile na polici tudi knjige v tujem jeziku. 

 

Uporaba gradiv in pripomočkov 

V osnovni šoli A so med učno uro uporabljali učbenike, delovne zvezke in učne liste. 

Učiteljici sta uporabili tudi slikovne kartice in avdio posnetke. V javni osnovni šoli B pa so 

bili v nižjih razredih uporabljeni učni listi, slikovne kartice, plakati in lutke. V višjih razredih 

so v času mojega opazovanja uporabljali učbenike in plakate. 

V Montessori vrtcu vzgojitelj ni uporabljal posebnega gradiva. Vsakemu učencu pa so bili 

neprestano na razpolago pripomočki in gradiva za delo s katerimi so ves čas delali. V šoli z 
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Montessori elementi so poleg Montessori gradiv uporabljali tudi učbenike, delovne zvezke in 

učne liste. 

 

Učna klima  

»Pri večini učnih ur so opazovalci zasledili pozitivno delovno vzdušje. Učitelji so delovali 

suvereno.« (Pevec Semec, Pižorn, 2011; 33) 

Vzdušje na šoli A je bilo sicer delovno naravnano, vendar le kot sledenje učbeniku in 

reševanju nalog v njem. Pojavilo se je tudi nekaj vedenjskih, disciplinskih težav, katere je ena 

izmed učiteljic pripisala koncu šolskega leta.  

Učiteljici na šoli B sta zelo motivirajoče in samozavestno delovali pred otroci, ki so z njima 

sproščeno komunicirali. Komunikacija v nižjih razredih je potekala v slovenščini, v višjih 

razredih pa večinoma v angleščini. Učne ure učiteljice na razredni stopnji so bile dinamične in 

igrive, ponekod tudi polne smeha. V višjih razredih je potekalo sproščeno komuniciranje v 

angleškem jeziku. 

V Montessori vrtcu in v šoli z Montessori elementi je bila učna klima sproščena in vesela. 

Otroci so kazali spontanost in nadzor nad samim seboj, saj je vsak poznal način dela in je bil 

zatopljen v odkrivanje rešitev, ki jih je z gradivi uril in pridobil. 

 

Učni cilji  

Opazovalci so opazili, da učni cilji v večini niso bili jasno predstavljeni na začetku srečanja, 

vendar so bili doseženi. Odgovor večine učiteljev na to opažanje je uporaba didaktičnega 

elementa presenečenja, ki je posebnost zgodnjega učenja tujih jezikov (Pevec Semec, Pižorn, 

2011). 

Tudi po mojih opažanjih v večini primerov ni bilo napovedanih učnih ciljev. Ponekod so 

učiteljice le napovedale temo ure. Izjema je le pristop učiteljice angleškega pouka v tretjem 

triletju, ki uporablja metodo poučevanja imenovano avtonomija učenca, saj ta uporablja na 

začetku ure natančen zapis korakov poteka ure. 



Hrastnik, K. (2012). Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole s pomočjo elementov pedagogike 

Montessori. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

-91- 

V Montessori vrtcu je vsak učenec sledil individualnim ciljem, ki mu pred začetkom dela z 

gradivom niso bili posebej izpostavljeni. V šoli z Montessori elementi so učenci v prvem 

razredu pri slovenščini utrjevali fino motoriko, vadili zlogovanje in zapisovanje besed. Ker so 

učenci gradivo že poznali, so okvirno vedeli, kaj bodo pri delu s posameznim gradivom urili. 

V drugem razredu so prav tako urili svoje znanje z že poznanim gradivom. 

 

Potek učne ure 

- Pristop k poučevanju (Uporaba različnih oblik in metod dela)  

Uporaba različnih oblik in metod dela »je bila sicer dobro zastopana, a je tudi metodična 

pestrost zlasti pri nekaterih urah premajhna.« (Pevec Semec, Pižorn, 2011; 33)   

Na šoli A je bila prevladujoča oblika frontalno delo, kjer sta učiteljici večinoma predavali 

učencem. Pri tem sta uporabili metodo razlage, pogovora in opisovanja. Individualno delo 

učenca je bilo vidno le med reševanjem delovnega zvezka ali učnega lista. Na šoli B so bile 

uporabljene oblike skupinskega, individualnega in frontalnega dela. Uporabljene metode so 

bile: grafična in pisna dela, didaktična igra, delo s slikovnim gradivom in uporaba lutke. V 

višjih razredih je potekalo delo individualno ali skupinsko. 

V Montessori vrtcu so vzgojiteljice do posameznega otroka pristopale frontalno in 

individualno. V šoli z Montessori elementi so bile uporabljene učne oblike naslednje: 

frontalno delo z vsemi učenci naenkrat, frontalno delo z vsakim učencem posebej in 

individualno delo. 

- Aktivnost učencev med učno uro, njihova motiviranost za delo in uporaba znanja 

Opazovalci so kot najbolj uspešen element zaznali ravno motivacijo. V večini primerov (75%) 

je učitelj primerno motiviral učence za zgodnje tuje jezikovni pouk. Opazili so tudi, da so v 

večini primerov učenci znali novo snov oz. znanje uporabiti v novem besedilu oz. dialogu 

(Pevec Semec, Pižorn, 2011). 

Pri urah, ki sta jih vodili učiteljici razrednega pouka (šola A), je bilo znanje novih besed o 

hrani uporabljeno v naprej zapisanem kontekstu (Npr. podan je bil, stavek v katerega so 

dodajali ustrezno novo besedo.). Na šoli A sta učiteljici na začetku ure izvedli uvodno 
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motivacijo. Učenci so bili v nadaljevanju učne ure aktivni, osredotočeni in so sledili 

navodilom. Učenci tretjih razredov na šoli B so, predvsem v dialogu, ustvarjali enostavne 

stavke. Njihova motiviranost je bila jasno vidna že z vstopom učiteljice v razred, saj so jo 

navdušujoče pozdravljali v angleščini. Ta motiviranost je trajala skozi celotno učno uro. V 

višjih razredih je bila vsakemu učencu dana možnost, da govori, piše ali ''ustvarja'' v 

angleškem jeziku, v skupini ali samostojno, zato je bila v ospredju učenčeva notranja 

motiviranost za delo, ki je bila pri nekaterih večja kot pri drugih in takšen je bil tudi rezultat 

njihovega dela. 

V Montessori vrtcu in v šoli z Montessori elementi je bil vsak učenec zatopljen v delo z enim 

učnim gradivom. Ko je z njim končal, si je izbral novega. Tako je bil ves čas aktiven. Ker si je 

lahko izbral gradivo, je s tem pokazal tudi motiviranost za delo. Kadar je gradivo že poznal, je 

svoje znanje utrdil ali pa tudi nadgradil.  Dejstvo, da je učence obkrožal tuji jezik, jih ni 

demotiviralo. 

- Navezovanje na predznanje učencev in vključevanje učenčevih izkušenj  

»Navezovanje na predznanje učencev in vključevanje učenčevih izkušenj je bilo pri večini 

opazovanih srečanj ustrezno ali zelo ustrezno.« (Pevec Semec, Pižorn, 2011; 33)  

Tudi moja opazovanja so podobna rezultatom v raziskavi. Na šoli A sta učiteljici preverili 

predznanje s konkretnimi vprašanji (npr. »Ali poznate kakšno ime hrane v angleščini?« ali pa 

jim je pokazala sliko in so jo morali poimenovati, če so znali). Na šoli B pa je učiteljica ustno 

preverjala predznanje. Najprej je po razredu zaokrožila z lutko, ki je pri vsakem otroku 

poslušala, kaj je bila skrivna beseda prejšnje ure (to je navadno ključna beseda, ki je učence 

spomnila, o čem so se sploh prejšnjo uro pogovarjali), nato so temo z različnimi dejavnostmi 

ponovili in dopolnili. Potem so učenci imeli možnost pred tablo nekaj povedali o sebi, glede 

na že predhodno obravnavano temo. 

V Montessori pripravljenem okolju so Montessori gradiva zasnovana tako, da jih je možno 

nadgrajevati in tako prilagoditi glede na otrokovo predznanje. Otrokovo poznavanje, kako 

ravnati z določenim gradivom pa mu je pomagalo pri razumevanju navodil za delo v tujem 

jeziku. 

- Posredovanje navodil in uporaba učnega jezika (količina maternega jezika ali 

angleškega jezika) učitelja med učno uro 
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»Posredovanje navodil je glede na odzive opazovalcev potekalo ustrezno ali zelo ustrezno 

(75%) (Pevec Semec, Pižorn, 2011; 33)…Glavni medij poučevanja je bil tuji jezik (nad 80%). 

Navezovanje na slovenščino je bilo skromno, kar lahko razložimo s temeljnim načelom, da je 

pouk na tej stopnji smiselno izvajati skorajda izključno v tujem jeziku.« (Pevec Semec, Pižorn, 

2011; 34) 

Posredovana navodila so bila na obeh opazovanih šolah razumljiva, razlika je bila le v tem, v 

katerem jeziku so bila posredovana. Na šoli A je učiteljica v 4. razredu podajala navodila  

izključno v slovenskem jeziku. V 5. razredu jih je učiteljica najprej podala v angleščini in 

takoj nato še v slovenščini, brez da bi preverila ali učenci razumejo angleška navodila ali ne. 

Očitno je bilo nenadzorovano »preklapljane« med obema jezikoma. 

Na šoli B pa so, tako v nižjih kot v višjih razredih, prevladovala navodila v angleščini, kratek 

prevod pa je bil uporabljen le, ko sta učiteljici opazili, da nekateri učenci navodil ne razumejo.  

V Montessori vrtcu sta bila v mlajši starostni skupini prisotna vzgojitelj, ki je z otroki 

komuniciral slovensko in vzgojiteljica (sicer Slovenka), ki je z otroki med vsakodnevnim 

delom in v njihovi prisotnosti komunicirala izključno v angleščini. Navodila so bila podana 

vsakemu učencu individualno v jeziku, ki ga je uporabljal vsak vzgojitelj. V starejši starostni 

skupini sta bili dve vzgojiteljici, ki sta z otroki komunicirali v slovenščini in španščini (Native 

Speaker). Ta je z otroki in odraslimi komunicirala izključno v španščini. Navodila so bila 

podana vsakemu učencu individualno v obeh jezikih. 

V javni osnovni šoli, ki uporablja elemente pedagogike Montessori so bila navodila seveda 

podana v slovenskem jeziku, saj opazovane učne ure niso bile angleške ure. 

- Učiteljevi odzivi na napake učencev  

»Večinoma je bilo zaznati korekten odnos do napak učencev, razen z nekaj izjemami.« (Pevec 

Semec, Pižorn, 2011; 34)   

Vse opazovane učiteljice so konkretno popravljale napake učencev, tako ustne kot pisne. 

Nobena ni ponovila napačne rabe za učencem, ampak le izpostavila pravilno. Učiteljica v 

tretjem triletju učenčevih govornih napak ni popravljala, saj je bilo bolj pomembno, da učenec 

čim več govori v angleškem jeziku. 
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V Montessori vrtcu napak niso popravljali. Če je otrok skušal izgovoriti angleške besede, niso 

popravljali njegove izgovorjave, ampak skušali z njim napeljati pogovor. 

- Spodbujanje učitelja učencev h komunikaciji v tujem jeziku 

Učitelji so v večini spodbujali učence h komunikaciji, vendar ti pri interakciji z učiteljem 

večinoma niso uporabljali tujega jezika (omejena sporazumevalna kompetenca učencev) 

(Pevec Semec, Pižorn, 2011).  

Na šoli B sem pri učnih urah v prvem triletju opazila enako kot raziskovalci v projektu, kjer 

so učenci pri interakciji z učiteljem v večini odgovarjali v slovenščini. Pri opazovanju učnih 

ur v četrtih in petih razredih so vse učiteljice večino časa spodbujale h komunikaciji v 

angleškem jeziku. Ob tem so dovoljevale, da so jim učenci odgovarjali ali v slovenskem ali v 

angleškem jeziku. Pri opazovanju učnih ur v šestem in sedmem razredu, je učiteljica 

spodbujala komunikacijo izključno v angleškem jeziku, kar je večini učencev uspevalo. 

V Montessori vrtcu spodbujanja h komunikaciji v tujem jeziku pri mlajši starostni skupini ni 

bilo, saj so otroci v t. i. »tihi dobi« jezika in je takrat pomemben vnos tujega jezika. Pri 

starejši starostni skupini pa je bilo spodbujanje h komunikaciji razvidno le pri starejših 

otrocih, ki naj bi bili že izven t. i. »tihe dobe« jezika. Komuniciranje je bilo preprosto, vendar 

uspešno. 

- Povratna informacija učitelja in preverjanje ter ocenjevanje  

Učitelji so v večini primerov učencem podajali povratne informacije o njihovih dosežkih, 

vendar pa le-teh niso ocenjevali, saj gre za neformalne oblike učenja tujih jezikov, ki ne 

sodijo v redni predmetnik osnovne šole (Pevec Semec, Pižorn, 2011). 

Na šoli A sta učiteljici s sprotno pohvalo ali popravki učencem podajali povratno informacijo 

o njihovih dosežkih. Sicer ure niso bile namenjene ocenjevanju, ampak usvajanju nove snovi 

in utrjevanju. Na šoli B je učiteljica v tretjih razredih pohvalila otrokove nastope in 

predstavitve. Skozi didaktične igre je preverila njihovo znanje, vendar tega ni ocenjevala, saj 

je šlo za tečajno (projektno) obliko učenja tujega jezika. Na tej šoli sem opazovala le 

ocenjevanje v 6. in 7. razredu, kjer je bila, poleg zaključne ocene, povratna informacija o 

učenčevem znanju primerno podana.  
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V Montessori vrtcu je poudarek na »inputu« jezika, zato se niso osredotočali na dajanje 

povratne informacije. Ta je bila (po besedah vzgojiteljice) bolj posredna s tem, ko je otrok 

čutil zadovoljstvo, ker je razumel angleški jezik. Špansko govoreča vzgojiteljica pri starejših 

otrocih je pohvalila otroka, ki je pravilno poimenoval sličico ali skušal komunicirati z njo. 

Vzgojiteljice so bile na razpolago vsakemu učencu, ki je imel težavo pri delu z določenim 

gradivom. S pomočjo dodatnih vprašanj so ga vodile do rešitve ali pa mu le še enkrat 

ponazorile pravilno ravnanje z gradivom. 

- Individualizacija in diferenciacija  

»Individualizacija in diferenciacija sta bili zaznani samo pri 50% opazovanih srečanj.« 

(Pevec Semec, Pižorn, 2011) 

Na šoli A individualizacije in diferenciacije ni bilo opaziti. Vsi učenci so reševali enake 

delovne liste in bili izpostavljeni enakim možnostim komunikacije. Podobna opažanja so bila 

tudi na šoli B. V 3. razredu so vse aktivnosti potekale skozi igre. Diferenciacija in 

individualizacija v razredih v tretjem triletju, poučevanih po metodi avtonomije učenca s 

strani učiteljice, nista bili izvajani, ampak vidni kot rezultat učenčeve samostojne iniciative. 

Delo z Montessori gradivi je zasnovano tako, da lahko vsak učenec dela z njim individualno 

in v lastnem tempu. 
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5   ZAKLJUČEK 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, katere elemente pedagogike Montessori bi 

(teoretično) lahko vključili v poučevanje angleščine v prvem triletju javne osnovne šole.  

Glede na zgoraj povedano je moč zaključiti, da je poučevanje angleščine kot tujega jezika že 

v zgodnjem otroštvu koristno. V prid temu govorijo tudi fiziološki, psihološki, jezikovni in 

kulturni razlogi. (Zgodnja) večjezičnost naj bi spodbujala kreativno mišljenje na vseh 

področjih. Tudi Maria Montessori omenja, da se jezik pri otroku razvije in se ga ne uči. 

Poudarja, da je otrok najbolj dovzeten za učenje jezika oz. jezikov v prvih šestih letih 

življenja.  

Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole se pri nas izvaja že skoraj na vsaki šoli, 

vendar pa ni nekih zakonsko predpisanih normativov, ki bi zagotavljali enake pogoje za vse.   

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju za osnovno šolo (2011) vsekakor ponudi smiselno 

rešitev, da postane poučevanje prvega tujega jezika obvezno že z drugim razredom, vendar pa 

določeni strokovnjaki izpostavljajo možne večje vrzeli v predznanju učencev, zato bi začetek 

poučevanja angleščine prestavili že v prvi razred. Posledično se tudi didaktiki tega področja 

intenzivno ukvarjajo s pristopi, cilji in standardi, ki naj bi jih učenci dosegli ob koncu prvega 

triletja. V tem času naj bi težili k temu, da učenci čim bolj celostno začutijo jezik, njegovo 

melodijo in ritem ter ga vzljubijo. Obenem  se moramo zavedati, da vsi učenci ne napredujejo 

enako hitro ali na enak način. Zato ob koncu prvega triletja učenčeve ravni znanja še ne 

moremo označiti z A1 glede na SEJO (Skupni evropski jezikovni okvir za učenje, poučevanje 

in vrednotenje/ocenjevanje jezikov).  

Raziskovalci v projektu Sporazumevanje v tujih jezikih / Uvajanje tujega jezika (UTJ) in 

jezikovnega / medkulturnega uzaveščanja (JiMU) v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje OŠ 

(2008 – 2010) so ugotovili, da se učitelji v veliki meri poslužujejo celostnega pristopa 

poučevanja tujega jezika, ki temelji predvsem na komunikaciji in poudarja količino vnosa, ki 

jo lahko nudimo učencem. Seveda na tem mestu velja omeniti, da tudi Montessori pedagogika 

zagovarja komunikacijski pristop poučevanja tujega jezika, le da ga začne uvajati že veliko 

(približno 5 let) prej in z veliko večjo mero vnosa. Z neprestano prisotnostjo osebe, ki z 

otrokom govori izključno v tujem jeziku že od malih nog, dokazuje, da se lahko otrok uči 

tujega jezika že zelo zgodaj in to na način, ki sploh ni obremenjujoč zanj. Sam potek učenja, 
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ki ni stresen in ki ponuja vzpostavitev visoke samozavesti, pripomore k uspešnemu usvajanju 

drugega jezika. 

Montessori izobraževalna ustanova vzpostavlja dvojezično okolje tako, da ima v eni učilnici 

prisotna dva odrasla. En govori materni jezik, drugi pa izključno tuji jezik. Tako tudi 

predstavitev gradiv poteka najprej v maternem in kasneje še v tujem jeziku. Otrok na tak 

način obogati slovar besed drugega jezika. Posledično lahko opravlja delo z obema odraslima, 

v skupini ali individualno, saj razume navodila v obeh jezikih. 

Velika prednost modela poučevanja tujega jezika v pedagogiki Montessori v dobi pred 

opismenjevanjem je vsekakor poudarek na količini tujega jezika, ki obdaja otroka. Več ko ga 

je, bolje je. Dva odrasla v Montessori okolju, s tem ko sta otrokom ves dan na razpolago, 

omogočata zelo veliko jezikovnega vnosa. Ob tem je priporočljivo, da sta jezika uporabljena 

tudi v zelo različnih okoliščinah, npr. po šoli, ko se otroci igrajo skupaj, na igrišču, v bazenu, 

ali v muzeju. Tako je otrok izpostavljen različnemu slovarju besed v različnih okoliščinah. 

Tak način poučevanja potrjuje mnenja slovenskih strokovnjakov, ki zagovarjajo 

komunikacijski model poučevanja tujega jezika že v prvem razredu. 

Pedagogika Montessori ponuja tudi zelo dodelan način usvajanja besedišča, ki je otroku v 

pomoč pri povezavi imena predmeta z dejanskim predmetom. Pri tem je značilno poučevanje 

po sosledju korakov, ki se imenujejo »Ura s tremi stopnjami«. S tem poudarja, da ni vseeno 

katero besedo se učenec nauči najprej oziroma kako jo usvoji. 

Eden izmed uporabnih elementov pedagogike Montessori je tudi način omogočanja 

individualizacije oziroma individualnega dela s pomočjo gradiv, kjer je vsaka stopnja dela z 

gradivom predstavljena korak za korakom. Vsaka prejšnja stopnja predstavlja indirektno 

pripravo otroka na naslednjo stopnjo. Znanja, ki ga je otrok pridobil na nezavedni ravni na 

prejšnji stopnji, se začne sedaj zavedati. Otrok razume osnovni koncept rokovanja z gradivom 

in tako je z dodatno predstavitvijo izpostavljen drugemu jeziku. Otrok se ne čuti ogroženega 

ob prisotnosti drugega jezika, saj mu je del predstavitve znan.  

Pedagogika MM ima za poučevanje (tujega) jezika razvite neštete dejavnosti in gradiva, ki jih 

je možno prilagoditi rabi v tujem jeziku ali pa so otrokom le predstavljena v tujem jeziku. 

Tako je vsa učna gradiva in dejavnosti, ki sem jih naštela v poglavju Jezikovne dejavnosti in 

gradiva, primerna tudi pri usvajanju in učenju angleškega jezika, možno uporabiti tudi pri 
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pouku v javni osnovni šoli, kar dokazujejo opazovanja pri učnih urah na javni osnovni šoli, 

kjer so učenci ob uporabi Montessori gradiv za jezik utrjevali snov pri slovenščini.  

Če bi želeli pri pouku v javnih šolah uporabljati originalna gradiva, ki so narejena po 

natančno zapisanih navodilih in katere je (zaenkrat) možno dobiti ali dobaviti le iz tujine, bi 

morali odšteti kar veliko denarja. Seveda pa je možno gradiva izdelati tudi samostojno (na 

primer slikovne kartice, kompleti miniaturnih predmetov ipd.). Dandanes lahko v trgovinah z 

igračami najdemo tudi gradiva, ki so zelo podobna Montessori gradivom, le da so oblikovana 

drugače ali iz drugih materialov.  

Zelo je priporočljivo, da se ob izdelavi gradiva upošteva, da mora biti gradivo lepo na ogled 

in otip in da privablja otroka, da bi delal z njim. Sama izdelava gradiva bi od učitelja na 

začetku zahtevala zelo veliko (materialne) priprave na učne ure, saj bi moral izdelati dovolj 

različnih gradiv za vse učence, da bi z njimi delali individualno ali v manjših skupinah, ter da 

je potrebno vsakemu učencu ali manjši skupini posebej pokazati, kako se s posameznim 

gradivom rokuje. 

Pedagogika Montessori ponuja začetno opismenjevanje na drugačen način, kot ga srečamo v 

javnih osnovnih šolah. Tu ne gre zgolj za učenje besed in učenje zapisa besed na pamet, 

ampak se otroci naučijo pisati in brati s pomočjo sosledja aktivnosti in s tem povezanimi 

gradivi, ki so prisotni tako v maternem kot tudi tujem jeziku. Otroka vodijo skozi učenje od 

posameznih glasov do fonetičnih znakov, do besed s tremi in štirimi črkami in nato do 

popolnega branja in črkovanja. Črkovanje je najprej predstavljeno s črkami iz brusnega 

papirja, ki predstavljajo fonetične znake (glasove). Otroci začnejo brati glasoslovne besede, se 

naučijo analizirati in sintetizirati besede in so ob tem izpostavljeni celostnemu besednemu 

pristopu (ang. The whole word approach) za tiste besede, ki jih je težje črkovati. Od tu naprej 

nadaljujejo z analizami, sintezami in prepoznavanjem vedno večih podobnih si besed. Vendar 

pa to ne pomeni, da tega načina ni mogoče izvajati tudi v javnih šolah. Koliko časa bo 

namenjeno poučevanju tujega jezika na tak način, je v veliki meri odvisno od angažiranosti 

učitelja. 

Tudi v Montessori pedagogiki se spodbuja uporaba pravopisnih map s pomočjo katerih otroci 

vidijo različne načine, kako uporabiti glasove v slovenščini in kako v tujem jeziku. 

Pravopisnim mapam sledijo slovnične škatle, nato pa aktivnosti zaporedja besed in študije 

besed. Istočasno je otrok spodbujen, da piše, kar je kasneje uporabljeno kot podlaga za 
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nadaljnje dejavnosti črkovanja. Isti način predstavitve je uporabljen tako za slovenski kot tudi 

za tuji jezik, razlikuje se le vsebina dejavnosti, ki je prirejena pravilom posameznega jezika. 

V diplomskem delu sem tako prikazala, da je elemente pedagogike Marie Montessori 

vsekakor možno vključiti v poučevanje angleščine v prvem triletju. Vse pa se mora začeti z 

miselnostjo učitelja o takem pristopu in o pripravljenosti, da sledi ali vsaj razume »Montessori 

način življenja«. 
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