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POVZETEK 

 

V svojem diplomskem delu sem želela odkriti in ugotoviti, kaj otrokom pomeni knjiga, koliko 

spodbude otroci dobijo od staršev in kolikokrat v svojem prostem času posežejo po knjigi. V 

prvem delu sem predstavila teoretične osnove, ki se nanašajo na diplomsko nalogo. V 

nadaljevanju sledi raziskava, ki je bila izvedena na OŠ Vič. Vzorec je bil izveden v prvem 

razredu, kjer je bilo štiriindvajset otrok. Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, ki so 

ga izpolnili starši otrok. 

 

Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da se starši zavedajo, kako pomembno je 

družinsko branje. Ko starši berejo svojemu otroku, ustvarjajo toplino in čustvene vezi v 

družini se s tem krepijo. Družinsko branje tudi na starše vpliva pozitivno in pomirjevalno, 

skupaj z otroki ob branju uživajo in stopajo v domišljijski svet. 

 

Skozi diplomsko delo in analizo vprašalnikov se je pokazalo, da je tako učencem kot 

njihovim staršem všeč družinsko branje in ob tem skupno druženje, le časa je nekaterim 

staršem primanjkovalo. Po pripovedovanju otrok so se za družinsko branje skozi celo leto 

odločali vse pogosteje in todi otroci sami so si želeli skupnega druženja s svojimi starši ob 

prebiranju in branju različnih knjig. 
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ABSTRACT 

 

In my thesis  I wanted to find out what books mean to children, how much encouragement 

they get from their parents to read and how often they pick up a book in their free time. In the 

first part I have presented the theoretical bases, which apply to the thesis. Next is the research 

conducted at Vič Primary School. The sample for the research was the first grade with 

twenty-four pupils. The information was gathered by ways of a questionnaire filled out by the 

children's parents.  

 

The analysis of the results collected by the questionnaire shows that parents realize, how 

important family reading is. When parents read to their children, they create warmth and thus 

emotional bonds within the family are strengthened. Family reading is also beneficial and 

calming for the parents. They enjoy reading with their children as they enter the world of 

imagination.  

 

The thesis and the analysis of the questionnaires reveal that both children and their parents 

like family reading and the bonding it brings. Children report that the amount of time spent 

reading at home has increased through the year. They spend more of their free time with 

books and parents and they like it immensely. 
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UVOD 

 

Naša šola v šolskem letu 2011/12 in 2012/13 sodeluje v projektu Opolnomočenje učencev z 

izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo in je 

financiran s sredstvi Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in sredstvi Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport. Postavili smo si nalogo, da posvetimo bralni pismenosti 

večjo pozornost.  

 

Doseganje temeljnih bralnih kompetenc je zelo pomembno, saj te omogočajo nadaljevanje 

učenja na vseh področjih, kar pomeni uspešno in učinkovito delovanje na vseh življenjskih 

področjih. 

 

Še več pozornosti bomo namenili vključevanju staršev pri začetnem branju in 

opismenjevanju. Starši so otrokov prvi učitelj in imajo največji vpliv na otrokov izobraževalni 

razvoj. Sodelovanje staršev pri branju otrok je najpomembnejši dejavnik jezika in začetne 

bralne pismenosti. 

 

Znano je namreč, da razvoj zmožnosti in znanja bralne pismenosti omogoča polno, učinkovito 

in ustvarjalno delovanje v osebnem, poklicnem in družbenem življenju. Branje spodbuja 

jezikovni in intelektualni razvoj otrok. Razvijali bodo sporazumevalno zmožnost, različne 

bralne strategije ter zmožnosti kritičnega branja ter nadgrajevali razvijanje pismenosti za 

uspešno nadaljnje izobraževanje, učenje in usposabljanje za poklic. Spodbujali bomo 

obiskovanje knjižnice, branje mladinskega tiska, sodelovanje pri Bralni znački, Eko bralni 

znački, učenci bodo sodelovali tudi pri bralni znački iz nemškega in angleškega jezika, bralno 

kulturo bodo razvijali tudi v bralnih kotičkih, starše bomo seznanjali s pomenom branja za 

otroke. 

 

Otrokom smo razdelili bralne mape, v katere vpisujejo naslove prebranih knjig oziroma 

člankov. V prvem razredu učencem pri branju pomagajo starši in prebrano knjigo skupno 

zapišejo bralno mapo. Učenci višjih razredov na seznam prebranega vključujejo tudi knjige za 

domače branje, bralno značko, članke za delo pri pouku. 

 

Z uvedbo bralne mape želimo, da se tudi starši dejavno vključijo v projekt.  
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S seznamom prebranega dobimo vpogled, kaj in koliko otrok prebere, ter se o prebranih 

vsebinah z njim tudi pogovorimo. Enkrat na mesec, pri razredni uri, razrednik pregleda mape 

ter se o branju pogovarja z učenci.  

 

Prizadevali si bomo, da bi učenci postali bralci za vse življenje. 
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TEORETIČNI DEL 

 

Ena od oblik jezika je branje, vendar se morajo otroci naučiti uporabljati vse oblike jezika – 

poslušanje, govorjenje, branje in pisanje. Pri tem potrebujejo podporo staršev in šole. 

 

 

1 ZAČETNO OPISMENJEVANJE 

 

Opismenjevanje (prim. Potočnik, 2003) je proces, kjer posameznik v svojem zgodnjem 

obdobju pridobi potrebno znanje v branju in pisanju najrazličnejših besedil za nadaljnje 

življenje.  

 

Pomembna faza v tem procesu je začetno opismenjevanje, kjer je pomembno sistematično 

obravnavanje in utrjevanje črk, priprava na branje in pisanje, ter razvijanje in urejanje tehnike 

branja in pisanja. 

 

V devetletni osnovni šoli je začetno opismenjevanje opredeljeno kot faza procesa za 

pridobivanje funkcionalne pismenosti. Ta faza se začne že v predšolski dobi, nato pa se 

nadaljuje v času, ko se otrok šola, in ob koncu šolanja se z nacionalnim preizkusom preveri, 

ali je dosegel minimalne standarde znanja, ki so določeni na državni ravni. 

 

Izhodišča sodobnega komunikacijskega pouka opismenjevanja so: 

1. Opismenjevanje je naraven proces. 

2. Opismenjevanje se uresničuje v življenjskih okoliščinah, ki so otrokom blizu in v 

funkciji. 

3. Vse štiri sporazumevalne dejavnosti se skladno razvijajo. 

4. Ob tem, ko se zagotavlja individualnost, se spodbujata produktivni dejavnosti. 

5. Povezujeta se prosto in sistematično opismenjevanje. 

6. Individualizacija pouka – upoštevati je treba različno predznanje učencev. 

7. Učenci urijo branje ob neumetnostnih besedilih, medtem ko umetnostna besedila 

večinoma poslušajo.  
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2 PISMENOST V PREDŠOLSKI DOBI 

 

Ker otroci prihajajo v devetletno osnovno šolo (prim. Potočnik, 2003) s šestimi leti ali manj, 

je treba definirati tisti del pouka opismenjevanja, ki je primeren za šestletnega otroka. 

Potrebna je utemeljitev, zakaj določenih spretnosti in sposobnosti pri otrocih še ni primerno 

razvijati. 

 

Zato je nujno pregledati različne teorije o tem, kako poteka razvoj usvajanja branja in pisanja, 

kako odkriva pisni jezik in seveda kakšna je govorna razvitost predšolskega otroka. 

 

2.1 Začetne faze pisanja 

 

2.1.1 Čečkanje 

 

Ko je otrok star dve leti, začne čečkati (D. Golli 1996:14). Takoj ko ugotovi, da s svinčnikom 

pušča sledi, se te svoje spretnosti veseli, hkrati pa ga začne zanimati tudi oblika. 

 

2.1.2 Risanje in pisanje 

 

Razvije se pri tretjem letu in se nadaljuje tudi v četrto leto starosti. Upošteva smer pisanja od 

leve proti desni. Simbole zapisuje v vrstice, pri tem ponavlja like in črte. 

 

2.1.3 Znaki, podobni črkam 

 

Otroci, stari tri ali štiri leta, pišejo znake, ki so podobne črkam, vendar jih niso sposobni 

povezovati z glasovi. Zapisujejo jih v vrsto, pri tem pa jih kombinirajo z risbo. Predvsem 

črke, ki so iz njihovih imen, ponavljajo večkrat kot druge. Vedo, da lahko vsebino izrazimo s 

pisanjem. Izmišljajo si besede in želijo, da jim starši preberejo, kar so napisali.  
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2.1.4 Prve prave črke 

 

Pet let stari otroci uporabljajo prave črke. V besedi že slišijo glasove in črke posnemajo. 

Zapisane črke jim predstavljajo zlog, celo besedo. 

 

2.1.5 Fonetični zapis 

 

Nekateri otroci pri sedmih letih že pišejo, in sicer tako kot slišijo (fonetično), vendar zapis še  

ni pravopisno pravilen.  

 

2.2 Spoznavanje zakonitosti pisanja 

 

Mnogi angleško govoreči avtorji (Y. Goodman 1990; A. Brown 1993; A. H. Dyson 1983) so 

pisali o začetkih pisanja in o tem, kako otrok spoznava njegove zakonitosti. 

 

Y. Goodman je analizirala pisanje otrok, starih od 2 do 6 let. Njena raziskava je trajala kar 20 

let in pokazalo se je, da otroci pisanje uporabljajo različno. Otroci uporabljajo očitne vrste 

rabe pisanja predvsem iz opazovanja v svojem okolju. Pisanje je funkcija sporazumevanja, 

aktiviramo jo z določenim razlogom in pričakujemo, da jo bo tudi nekdo prebral. Pisanje ni 

vedno namenjeno branju (razen avtorju), saj lahko pišemo za lastno zabavo, da si zbistrimo 

misli. 

 

A. Brawn izhaja iz govora kot prvotne sporazumevalne dejavnosti. Otrok sprva uporablja 

govor za zadovoljevanje lastnih potreb in hkrati pritegniti pozornost drugih. Ko govori in 

posluša, spozna, da je jezik sistem. S tem, ko se sporazumeva, pridobi izkušnje. Ko otroci 

opazujejo, spoznajo, kaj odrasli cenijo, uporabljajo in kaj je zanje pomembno. Ker je pisanje 

pomemben in prevladujoč element našega življenja, otroci opazujejo, kako ga uporabljamo 

doma in kako v okolju. Ko vidijo, da se odrasli sporazumevajo s pisanjem, si želijo tudi sami 

pisati. Pričnejo se preizkušati v pisanju, vendar morajo imeti ustrezne možnosti in pogoje. Ob 

tem spoznajo, da je pisanje pomembno in da ima smisel in namen. Ugotovijo, da pišemo po 

določenih vzorcih. Otrok preizkuša različne načine in vzorce pisanja, pri tem nastajajo izdelki 

oz. besedila, podobna kot v njegovem okolju.  
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2.3 Gibalna sposobnost za pisanje 

 

Pomembno (prim. Potočnik, 2003) je, da se otrok zaveda, da vedno pišemo od leve proti desni 

in od zgoraj navzdol. Dobro mora poznati poteze pisanja posameznih črk, kar pomeni, da 

mora imeti razvito gibalno sposobnost za pisanje – grafomotoriko.  

 

Pri razvoju grafomotorike je pomemben dejavnik zrelost živčno-mišičnega sistema. Pokončno 

držo in hoteno gibanje nam omogoča mišični tonus. Pomembno je, kako držimo svinčnik v 

roki, da bomo lahko pisali. Dokler pa mišični tonus ne dozori, otrok pisala ne more imeti 

popolnoma v oblasti. Mišični tonus dozoreva v navpični in vodoravni smeri, od glave proti 

stopalom in od ramen ter kolkov navzven, kar pomeni, da se dozorevanje prstov na roki 

gledano v vodoravni smeri konča čisto na koncu. Zato je razvoj grafomotorike povezan s 

sleherno drobno motoriko rok. Pri tem pa ni pomembno, ali gre za sestavljanje lego kock, 

striženje, barvanje pobarvank, risanje, vedeti moramo, da vse, kar otrok dela, dela z 

določenim namenom. Pri tem se izpopolnjuje povezava med miselnimi predstavami in 

dejanskim izdelkom (izboljšuje se koordinacija oko-roka). Ko se otrok začne sistematično 

opismenjevati in ima dobro razvito grafomotoriko, bo hitreje napredoval, saj obvlada osnovne 

gibe, poteze, pravilno držo pisala. Grafomotoriko razvijamo s sistematičnimi gibalno-

grafičnimi vajami. Z vajami otrok usvoji grafične poteze, pravilno držo pisala in samega 

telesa, nauči se poimenovati osnovne grafične poteze. Tako se razvija otrokova poimenovalna 

zmožnost, hkrati pa ugotovimo, ali je otrok levičar ali desničar. Z vajami se bodo tudi 

zmanjšali morebitni razvojni primanjkljaji. 

 

Otrok vadi poteze, iz katerih so sestavljene številke in črke:  

 ravne in poševne črte, 

 vijuge, 

 potujoče kroženje, 

 različne zanke, 

 sledenje in povezovanje, 

 vodoravne in navpične črte. 
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Pravilna drža telesa in pisala sta pogoj za pravilno izvajanje grafomotoričnih vaj. Otrok mora 

sedeti vzravnano, glavo drži pokonci, kolena so upognjena pod pravim kotom, stopala pa se 

morajo popolnoma dotikati tal. Pri tem moramo paziti na ustrezno višino mize in stola. 

 

Orientacijo razvijamo postopno. Najprej se učijo orientirati na telesu, nato v prostoru in 

nazadnje na papirju. Orientacijo na lastnem telesu razvijamo prek igre, tako se otroci najlažje 

začno zavedati svojega telesa. 

 

Pri orientaciji v prostoru otrok hodi po razredu in se dotakne omare, nato zidu levo ali desno 

od vrat; izbere si predmet, denimo miza, stol, in raziskuje ter pove, kaj je pod mizo, pred njo, 

na njej. 

 

Orientacijo na papirju razvijamo s pomočjo večjega formata, kjer so že označene glavne smeri 

(levo/desno; zgoraj/spodaj) z majhnimi sličicami (simboli). (Prim. Potočnik, 2003) 

 

 

3 RAZLIČNI PRISTOPI K OPISMENJEVANJU 

 

3.1 Waldorfska pedagogika 

 

Temelje waldorfske pedagogike (prim. Potočnik, 2003) je postavil Rudolf Steiner, ki je razvil 

metodo neposrednega proučevanja duševne in duhovne resničnosti ter s tem raziskovanja 

človekovega duha in njegove duše. Zavzema se za šolo, ki izhaja iz otrokovih interesov in 

aktivnosti. Splošna orientacija je približati otroku šolo brez represije. Meni, da je smoter 

šolanja doživetje sebe v kozmosu, umetnost pa je sredstvo, da do tega pridemo. Waldorfska 

pedagogika loči tri stopnje v razvoju otroka.  

 

3.1.1 Predšolsko obdobje 

 

Pomembna oblika učenja v tem obdobju je učenje s posnemanjem. Doživljaji in zavest otroka 

so odvisni od tega, katere vtise sprejema s telesnimi čutili iz fizičnega okolja. Govorne 

sposobnosti se pri otroku razvijajo tako, da jim vzgojiteljica bere pravljice in predstavi igrice, 

ki so primerne njihovi starosti.  
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3.1.2 Pedagogika od 7. do 14. leta starosti 

 

Pri sedmih letih je otrok sposoben slikovite domišljije, namernega spreminjanja v slikah ter 

umetniškega izražanja in doživljanja. Črke otroku pomenijo slike določenih glasov. 

 

Ko otrok dopolni deveto, deseto leto še bolj zavestno dojema zunanji svet. Pouk, ki je 

slikovit, v otrocih razvija mišljenje, s tem pa se snov najmočneje ohrani v spominu. 

Pomembno je, da učitelj učno snov oživi in jo umetniško oblikuje. Otrokom mora 

predstavljati avtoriteto in jih več let spremljati pri njihovem razvoju.  

 

3.1.3 Pedagogika po 14. letu starosti 

 

Mlad človek se začne zavedati sebe in si prizadeva k zunanji in notranji samostojnosti. 

Spremeniti je potrebno vsebine in metode poučevanja. Uči se opazovati pojave, izvaja 

poizkuse, učitelj mu pri tem pomaga osvetliti dejstva tako, da sam pride do zaključka. 

 

Pouk v waldorfski šoli poteka od 1. do 8. razreda, njihovi stalni učitelji poučujejo glavne 

predmete. Opismenjevanje poteka počasneje. V prvem razredu se v okviru glavnega predmeta 

odvija posebna aktivnost – risanje oblik, kar je tudi predvaja za pisanje. Otrokom je 

predstavljeno, da so vse stvari na svetu sestavljene iz ravnih, krivih črt ali pa kombinacije 

obojih. Tako otrok riše preproste črtne risbe, tako pridobi izkušnje, občutek za simetrijo in 

ravnotežje. Najprej vadijo oblike z gibanjem, nato pa dobijo v roke kredo, svinčnik ali 

voščenko. Tako razvijamo prostorsko orientacijo in koordinacijo oko-roka (prim. Potočnik, 

2003). 

 

3.2 Šola Marije Montessori 

 

Glavno vodilo njene šole je »Pomagaj mi, da naredim sam.« 

 

Pri otrokovem samostojnem delu so temeljne opore okolje, učitelj, ki okolje pripravi, in 

razvojno gradivo. Okolje mora vsebovati sredstva za samovzgojo, ki morajo biti rezultat 

znanstvenega raziskovanja. Nalogo, ki jo mora opraviti, dela sam brez pomoči učitelja – s 

pomočjo poizkusov in napak. Svoje vsakodnevno delo načrtuje učenec sam, učitelj, ki je le 
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posrednik, pripravi le okolje, upoštevajoč svobodo gibanja, čas in ritem učenja. Učenec svoje 

napake tudi popravlja, spoštovati mora pravila in okolje, ki ga vodijo. Z delom ne more 

prenehati, ker mu ne ugaja, temveč mora nalogo dokončati s prostovoljnim trudom. Na ta 

način je otrok aktiven v procesu samovzgoje (prim. Potočnik, 2003). 

 

3.2.1 Mehanizem pisave 

 

Marija Montessori meni, da ima otrok pri štirih letih še nekoordinirano roko, toda gibko in 

voljno. Takrat naj bi bil otrok pripravljen na pisanje. V tem obdobju se želi dotakniti vsega, 

kar je v njegovi bližini. Ko je otrok star šest ali sedem let, je že zamudil oz. izgubil dragoceno 

obdobje občutljivosti za gib. Montessorijeva meni, da je za pravilno pisanje potrebno 

aktivirati celo roko, ne le tri prste. Roko mora voditi po površini enakomerno in mirno. 

 

V naslednji fazi se otrok uči črke abecede tako, da najprej spozna samoglasnike, nato 

soglasnike. Izgovarjajo glasove in ne imena črk. Glas takoj povežejo z besedo.  

 

3.2.2 Sestavljanje besed 

 

Ko otrok še ne pozna vseh samoglasnikov in soglasnikov, mu je ponujena škatla, v njej pa 

črke. Učitelj pove besedo, na primer mama, nato jo analizira tako, da izgovarja besede ločeno: 

m (vzame črko m), a (vzame črko a), nato še enkrat m in a. Vsako črko dvigne in izgovori 

pripadajoči glas ter tako sestavi besedo. Na koncu ima na mizi štiri črke m-a-m-a. 

 

Vaja, ki jo učenci izvajajo s pomočjo učiteljice, jih pritegne in kmalu želijo sestavit vse več 

besed. Otrok odkrije, da so besede, ki jih izgovarjamo, sestavljene iz glasov. Ta aktivnost se 

lahko izvaja že pri štiriletnih otrocih. 

 

Montessorijeva naj bi se prepričala, da je med branjem in pisanjem očitna razlika in da ti dve 

dejavnosti nista hkratni. Vendar meni, da je pisanje pred branjem (prim. Potočnik, 2003). 
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4 POSLUŠANJE 

 

Poslušanje (prim. Pregelj, 1990) je temeljna jezikovna komunikacijska dejavnost. Človek se 

najprej nauči poslušati, pozneje pa sledi še učenje govora, branja in pisanja.  

 

Znano je tudi, da je branje močno odvisno od diskriminativnega poslušanja. Ta določa bralne 

sposobnosti otrok v začetni fazi. Za pravilno pisanje je pomembno slušno razločevanje.  

 

Vedeti je treba, da poslušanje ni edina komunikacijska jezikovna sposobnost, temveč je 

predvsem od njega odvisen tudi razvoj drugih jezikovnih komunikacijskih sposobnosti. 

 

Učenje jezika pri predšolskih otrocih poteka predvsem prek poslušanja. Vendar pa je 

pomembno tudi otrokovo socio-kulturno okolje. Raziskave so pokazale, da je pri predšolskem 

otroku razvoj sposobnosti poslušanja močno odvisen od osebnostnih potez matere oziroma 

osebe, s katero otrok preživi večji del svojega časa. Pomembno je dejstvo, da so otroci, ki so 

bili dobri poslušalci, imeli pozitivne izkušnje. Njihove matere so bile potrpežljive in mirne, 

imele so močno sposobnost empatije, med pogovorom jih niso prekinjale, kadar so njihovi 

otroci govorili. Raziskave so pokazale, da otroci posnemajo odrasle osebe, in če jih ti znajo 

poslušati, so tudi otroci dobri poslušalci. To pomeni, da je sposobnost poslušanja povezana z 

dobrimi osebnostnimi lastnostmi človeka, s katerim otrok preživi večji del svojega časa. 

 

Poslušanje je v šoli eden od pomembnih dejavnikov, predvsem za mlajše otroke, ki še ne 

znajo brati in pisati. Vedeti moramo, da je poslušanje pridobljena komunikacijska sposobnost, 

ki jo je moč razviti. Navadno se oblikuje ob zgledih v učnem okolju. Osnova za poučevanje 

branja je tudi razločujoče poslušanje, saj morajo imeti sposobnost razlikovanje med 

posameznimi glasovi. 

 

4.1 Poslušanje je komunikacijska dejavnost 

 

Slišanje je fiziološki proces in je le pogoj za poslušanje. Pri slišanju ima 6 do 8 odstotkov 

otrok težave, saj moramo zvok zaznati, in to s kompliciranim slušnim aparatom. Poslušanje pa 

je zahtevna emocionalna in intelektualna dejavnost. Ko človek nekaj zasliši, se z normalnimi 

slušnimi organi refleksno odzove na zvok (glasba, ropot, zvoki iz narave). Pri poslušanju si je 
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treba vsebino zapomniti, analizirati in jo poskušati tudi razumeti, s tem jo kritično 

ovrednotimo, oziroma ob njej uživati. 

 

Poslušanje se razvija ob poučevanju branja. Lahko rečemo, da sta branje in poslušanje 

različni, vendar povezani receptivni jezikovni komunikaciji. Razvijamo ju vsako posebej. 

 

Sposobnost poslušanja delimo na štiri sklope: 

 sposobnost izbirati vsebine in jih analizirati (najpomembneje, da si dejstva zapomnimo, 

razlikovati moramo pomembne in manj pomembne informacije, sproti iskati odgovore, ko 

se pojavijo določena vprašanja); 

 sposobnost povezovati in organizirati vsebine (ko neko vsebino slišimo, naredimo 

povzetek, ugotovimo govorčevo obravnavo problema, povežemo slišano vsebino z 

obstoječim znanjem); 

 sposobnost ovrednotiti vsebine (primerjati govorčeve podatke s podatki iz drugih virov, 

kritično analizirati slišano sporočilo); 

 sposobnost zapomniti si slišane vsebine in jih obnoviti. 

 

Wolvin in Coakleyjeva menita, da ima poslušanje še dodatne tri bistvene lastnosti: 

 Poslušanje je ustvarjalna in miselna dejavnost. Ustvarjalna predvsem zato, ker je sprejeto 

sporočilo plod dejavnega součinkovanja izkušenj, čustev, znanja poslušalca v govorno-

poslušalskem odnosu. Miselna dejavnost pa zato, ker poslušalec ne more poslušati, če ni 

miselno aktiven. 

 Poslušanje je namenski proces. Kadar smo namenjeni nekaj poslušati, to vedno počnemo z 

nekim namenom: da bi vrednotili, uživali ali poizkušali razumeti. Vendar pa sporočila ne 

moremo hkrati vrednotiti in ga poskušati razumeti. Vsako sporočilo moramo najprej 

razumeti, potem šele ga lahko ovrednotimo. Vrednotenje je proces, ki mora slediti 

razumevanju.  

 Poslušanje je dinamičen proces. V njem poslušalec uporablja različne miselne procese, ki 

pa se pojavljajo hitro, vendar zaporedno, da jih zaznamo kot proces poslušanja (prim. 

Pregelj, 1990).  
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4.2 Razločujoče poslušanje 

 

Razločujoče poslušanje (prim. Pregelj, 1990) je temelj za razvoj sposobnosti poslušanja. Če 

nimamo razvitega razločujočega poslušanja, ne moremo govoriti o dobrem poslušalcu. 

 

Človek v svojih različnih življenjskih obdobjih svoje slušno razlikovanje izraža v različnih 

dejavnostih. Otrok že v materinem telesu zaznava zvoke. Če noseča mati posluša umirjeno, 

klasično glasbo, ta pomirjevalno vpliva na plod v njenem telesu. Raziskovalci opozarjajo, da 

so tisti otroci, ki so bili izpostavljeni ugodnim slušnim dražljajem, ko so bili v materinem 

telesu in takoj po rojstvu, bolj zdravi in imajo boljšo koncentracijo. 

 

Weaver in Rutherford sta razvila vrsto razločujočih poslušalskih spretnosti in jih razdelila po 

dveh lastnostih: odvisne od okolja in jezikovnega razvoja. 

 

Razločevalne veščine, odvisne od okolja: 

 

 Pred rojstvom: otrok se odziva na zvok z gibanjem. 

 

 Zgodnje otroštvo:  

 odziva se refleksno na močan in nenaden zvok, 

 prisluhne človeškemu glasu, 

 zvok ga pomirja, 

 obrača glavo v smeri zvoka, 

 spozna, da ljudje in predmeti ustvarjajo zvok, 

 lokalizira izvire zvoka in se giblje proti njim. 

 

 Predšolska doba:   

 povezuje zvok z določenim predmetom, 

 ponavlja zaporedje zvokov, 

 spozna, da lahko zvok proizvajajo tudi stvari, ki jih ne vidi, 

 prepozna različne živali in ljudi po njihovem glasu. 
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 Otroški vrtec do 3. razreda:  

 spozna, da se zvoki razlikujejo po jakosti, 

 spozna, da se zvoki razlikujejo po višini, 

 spozna, da se zvoki razlikujejo po trajanju,  

 spozna pojem razdalje v zvezi z lokacijo, premikanjem zvoka. 

 

Razločevalne veščine, odvisne od jezikovnega okolja: 

 

 Zgodnje otroštvo:  

 odziva se na svoje ime, 

 začenja posnemati govor. 

 

 Predšolsko obdobje:  

 razlikuje med glasovi, ki jih sliši v ozadju, 

 prepoznava različne in enake glasove, 

 lahko posnema glasove – jezik. 

 

 Otroški vrtec do 3. razred:  

 prepozna začetne in končne soglasniške glasove, 

 razlikuje število zlogov v besedi, 

 prepozna rime, 

 prepozna posamezne besede v stavkih, 

 prepozna zaporedje besed v stavku. 

 

Slušno razlikovanje je poleg jezikovne komunikacije pomembno tudi za razlikovanje vseh 

drugih zvokov, ki jih ustvarjajo človek, živali in narava. Različni zvoki nas opozarjajo na 

nevarnosti, ki so pomembne za nas. Slušno razlikovanje je mogoče tudi razvijati, je stvar 

človekove miselne orientacije in njegovega življenja. Slušno razlikovanje lahko razvijamo z 

zelo preprostimi vajami za ozaveščanje učencev o zvokih, ki jih obdajajo. 

 

Strokovnjaki menijo, da je najpomembnejša naloga učiteljev v osnovni šoli pri razvijanju 

poslušanja prav razvijanje natančne slušne percepcije in razlikovanje slušnih dražljajev. 
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Pomembno je, da opozarjamo učence na njihovo zvočno okolje, ki lahko pomembno vpliva 

na način in kvaliteto njihovega življenja in njihovo razmišljanje o svetu (prim. Pregelj, 1990). 

 

 

5 POMEN BRANJA 

 

Hedges v svoji knjigi Z branjem do bogastva opisuje, kako lahko branje prinese posamezniku 

bogastvo sreče, zdravja, ljubezni, zadoščenja, z eno besedo bi lahko rekli obogatitev vseh 

življenjskih vidikov (prim. Hedges, 2001). 

 

Sodobni pouk književnost pravi, naj učenci berejo, kar jim je všeč, da bi jih s tem pritegnili k 

branju, da bi jim branje postalo všeč in bi se zanj odločali čim večkrat. Vendar ima šola poleg 

tega, da spodbuja naklonjenost do branja in leposlovja, tudi nalogo, da razvija bralno 

razgledanost učencev in bralne zmožnosti. Velikokrat v šoli ni samo lepo in prijetno, temveč 

je potrebno za doseganje določenega cilja vložiti tudi malo truda in vztrajnosti. Čeprav prisila 

ni vsem pisana na kožo, je včasih potrebna, saj le tako pomaga, da posameznik osebnostno 

raste, se osamosvaja in se hkrati prilagaja družbi. Zato je potrebno, da otroku ponudimo poleg 

literature, ki jo želi brati, tudi literaturo, ki mu ni posebno všeč. Ena od pomembnih motivacij 

za branje je interes za branje in pa odnos do branja (prim. Saksida, 2010). 

 

5.1 Zakaj brati? 

 

Raziskave kažejo, da so za poslušanje odločilna prva leta življenja ali predvsem prvo leto 

otrokovega življenja. Zvoki in besede pa niso namenjeni le ušesom, temveč nanje reagirajo 

vsa otrokova čutila. Otrok nam pokaže, da besede in zvoke spremljajo gibi, mimika obraza, 

različna doživljanja, ritem dihanja – poslušalec se uglasi z ritmom dihanja govorca. 

 

Ko otroku beremo in pripovedujemo, je pomembno, da tega ne počnemo le z obrazom, 

temveč z vsem svojim telesom. Ob tem, ko nas otrok posluša, zaznava tistega, ki mu bere, kot 

celoto. 

 

Če na samem začetku stkemo močno vez med nami, otrokom in knjigami, je to vez, ki je 

otrok ne bo pretrgal. Branje mu bo omogočalo lepše življenje in mu odkrivalo nove svetove. 
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Branje je ena od oblik jezika. Pomembno je, da se otrok nauči uporabljati vse oblike jezika, 

govorjenja, poslušanja, pisanja in seveda branja. Da pa otrok doseže vse ravni, je potrebno 

omogočiti tako podporo staršev, ki so prvi, kot tudi na drugi strani šole, ki jo otrok obiskuje. 

 

Proces branja (prim. Kesič, 2010) vključuje tako mišljenje kot tudi reševanje različnih 

problemov. Da vzgojimo dobrega bralca, je potrebno sodelovanje tako odraslega kot 

vrstnikov, ponuditi otroku v njegovem zgodnjem obdobju veliko različnih vrst čtiva. Ob tem, 

ko ima otrok na voljo veliko knjig iz knjigarn in knjižnic, pa potrebuje tudi nekoga, ki z njim 

bere in se o prebranem tudi z njim pogovori. 

 

Različni avtorji poudarjajo pri branju različne procese, s tem pa se pojavljajo tudi različne 

definicije branja. Nekaterim je glavni proces zaporednost posameznih operacij pri branju, 

drugim je pomembno zaznavanje, tretjim pa proces pomenskega dekodiranja pojmov. 

 

Sonja Pečjak (prim. Pečjak, 1999) opredeljuje načine branja takole: 

 V prvo skupino sodijo tisti, ki jim je pri branju pomembno dekodiranje ali prepoznavanje 

tiskanih ali pisanih simbolov – črk, besed ali besednih skupin. V tem primeru bralec 

posveti več časa besedi, njeni velikosti in obliki črk – branje je percipiranje vrstnega reda 

črk in njihove sinteze. 

 V drugo skupino sodijo tisti, ki poudarjajo pri branju proces razumevanja. Goodmanova 

definicija trdi, da je branje psiholingvistični proces, kjer bralci določeno sporočilo 

rekonstruirajo, le-ta pa so podana v grafični ali pisni obliki. 

 V tretjo skupino sodi spoznanje, da sta dekodiranje in razumevanje med seboj v tesnem 

stiku. Perfettijeva definicija pravi, da se pri branju najprej pojavi proces dekodiranja 

posameznih besed. Bralec prikliče v spomin že znane besede in jih poveže z novo besedo. 

V drugi fazi pa poteka razumevanje prebranega besedila. 

 V četrto skupino pa sodijo definicije, ki poimenujejo branje kot večstopenjski proces, kjer 

pa so prisotne različne sposobnosti. Buzan (1982) meni, da je branje sedemstopenjski 

proces, kjer se pojavi navezovanje stikov med posameznikom in posameznimi sporočili, 

podanimi s simboli. Stopnje so: prepoznavanje, sprejetje, notranje in zunanje strnjevanje, 

ohranjanje v spomin, priklic in sporočanje.  
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5.2 Dejavniki branja 

 

Pogledi na proučevanje bralne učinkovitosti so različni. Nekaterim so pomembni zunanji in 

notranji dejavniki pri branju, drugim pa se zdijo pomembnejši dejavniki, ki so primarno 

razvojno pogojeni. Sonja Pečjak govori o dveh skupinah dejavnikov branja. 

 

5.2.1 Kognitivni (spoznavni) dejavniki 

 

Pomembno vlogo pri učenju branja imajo otrokove intelektualne sposobnosti. Mnenje 

nekaterih avtorjev je, da je kronološka starost otroka za učenje branja manj pomembna kot 

mentalna starost otroka. Če intelektualno razvitost izrazimo z mentalno starostjo otroka, ki je 

šest let in pol, lahko povemo, da je to stopnja razvoja inteligence, pri kateri je napredek pri 

učenju branja zelo hiter (prim. Pečjak, 1996). 

 

Pri branju sta pomembna tako razumevanje kot dekodiranje. Na sposobnost dekodiranja 

vplivajo številne sposobnosti in spretnosti, predvsem pa je pomembna sposobnost slušnega in 

vidnega razločevanja. Kadar govorimo o razumevanju, pa mislimo na sposobnost višje ravni 

(kratkoročni spomin, obseg besednjaka). (Prim. Pečjak, 1999) 

 

Pri procesu dekodiranja učenci v prvi vrsti spoznajo črke in njihove glasove, kar pomeni, da 

vzpostavijo nek odnos med črko in glasom, nato pa sledi branje (prim. Grginič, 2005). 

 

Na hitrost učenja branja in pisanja pa močno vpliva stopnja inteligentnosti. Za začetek 

procesa opismenjevanja je določena stopnja inteligentnosti nujen pogoj. Bolj kot je otrok 

inteligenten, prej lahko začnemo z učenjem branja in pisanja. Če ima otrok visoko stopnjo 

inteligentnosti, le-ta ni zagotovilo, da ne bo imel težav pri branju v prvih letih šolanja. 

Pomembno je, da branje v začetni fazi opismenjevanja obravnavamo kot veščino in da se 

zavedamo, da je potrebno veliko urjenja, če jo hočemo razviti do stopnje avtomatizacije  

(prim. Pečjak, 1999). 
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5.2.2 Čustveno-motivacijski dejavniki 

 

Na bralni uspeh vplivajo odnos do branja, interes za branje in motivacija za branje. Odnos do 

branja je odvisen predvsem od posameznika, saj ima ta lahko pozitiven ali negativen odnos. 

Od tega so odvisne njegove izkušnje, ki jih je doživel v svojem življenju. 

 

Pomembni pa so trije dejavniki, ki odločujoče vplivajo na bralno motivacijo: pripravljenost na 

branje, prevladujoča občutja o branju in prepričanje o vrednosti prebranega. Pri tem 

sodelujejo notranji in zunanji dejavniki. Za notranje bi lahko rekli, da so predvsem v obliki 

radovednosti, kaj se skriva v določenem besedilu, hkrati doseči uspeh, dosežek (ocena v šoli), 

ki ga določi zunanji dejavnik (starši, učitelji). Vedeti pa moramo, da kadar branje ni prisila ali 

kakršna koli zahteva, takrat dobi bralec pozitivno stališče do branja (prim. Pečjak, 2006). 

 

5.3 Bralne stopnje 

 

Ko govorimo o bralnih stopnjah (prim. Pečjak, 1999), je pomembno, da razumemo, kako 

poteka proces branja in kako lahko pri tem pomaga okolje. Modeli ločijo učence med seboj 

predvsem na podlagi njihovih težav. Lahko ima učenec le primanjkljaje v govornem razvoju 

in s tem slabo bere, ali pa se težava kaže pri branju in posledično tudi pri učenju. 

 

Janne Chall se je sklicevala na Piagetovo teorijo spoznavnega razvoja; ta poteka v obliki 

stopenj. 

 

5.3.1 Stopnja 0: Predbralno obdobje (priprava na branje), od rojstva do 6 let 

 

Raziskave so pokazale, da je za otroka zelo pomembno predšolsko obdobje. Od različnih 

sposobnosti, spretnosti in znanja, ki ga otrok pridobi v zgodnjem obdobju, je odvisen uspeh 

branja v prvem razredu. Otrok pridobiva znanje o črkah, besedah, knjigah (metajezikovno 

zavedanje), razvija tudi sposobnosti, ki so pomembne za začetno opismenjevanje, kasneje pa 

za napredovanje bralne učinkovitosti. 
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5.3.2 Stopnja 1: Obdobje začetnega branja ali dekodiranja, starost od 6 do 7 let 

 

Na tej stopnji je pomembno, da otroci spoznajo vse črke in njihove glasove. Razvijejo 

sposobnost vidnega razločevanja, medtem ko se sposobnost slušnega razločevanja le delno 

razvije. Otrok težko sliši vse glasove v besedi, ker zvenijo drugače, kot jih izgovarjamo 

posamezno. V tem obdobju gre otrok skozi tri faze: 

 V prvi fazi je otrok je pozoren na pomen besed bolj kot na obliko besed. Pri branju se 

pojavljajo netočnosti, saj otrok prebere besedo bolj na pamet, vendar le-ta ustreza 

sobesedilu. 

 V drugi fazi je otroku pomembna grafična podoba besed in manj pomen besed. 

 V tretji fazi se prva in druga faza združita, gre za sintezo, kjer otrok že gladko in natančno 

bere. Svojo pozornost je zmožen porazdeliti tako na grafično podobo besed kot tudi na 

njihov pomen. 

 

Pomembno je vedeti, da gredo vsi otroci skozi vse tri faze, le vsak na drugačen način (boljši 

hitreje, slabši bralci pa počasneje). (Prim. Grginič, 2005) 

 

5.3.3 Stopnja 2: Utrjevanje spretnosti branja (tekoče branje), starost od 7 do 8 

let 

 

Ta stopnja je namenjena utrjevanju, je nadgradnja prve stopnje. Otrok naj bi svojo tehniko 

branja utrjeval. Pri tem je pomembno, da ima otrok pred seboj knjige, v katerih je veliko 

slikovnega gradiva, kjer naj bi samo vsebino lahko razbral iz slik. Priporočljiva je tudi knjiga, 

kjer so osebe ali sama vsebina zgodbe otroku že znana. Na ta način otrok uri svojo sposobnost 

in hitrost branja, ki pa je pogoj za razumevanje. Za intelektualno manj razvite otroke je 

prehod iz prve na drugo stopnjo zelo težak in potrebujejo veliko časa, da obvladajo še tako 

preprosto knjigo (prim. Pečjak, 1999). 

 

5.3.4 Stopnja 3: Branje za učenje (odkrivanje pomena), starost od 9 do 14 let 

 

Na prvi in drugi stopnji je najpomembnejši odnos med tiskanim gradivom in izgovarjavo, na 

tretji stopnji pa postanejo pomembne informacije (odnos med tiskanim gradivom in pojmi). 

Pri tej starosti je pomembno, da otrok s pomočjo branja pridobi znanje. Pomembnost pri tem 
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je, da razume posamezne besede, njihov pomen, da iz besedila razbere bistvo in se kritično 

odzove na stališča, s katerimi se srečuje.  

 

Janne Chall je v svoji tabeli prikazala razvite bralne sposobnosti pri povprečnem bralcu na 

posameznih stopnjah. Hotela je pokazati, kaj je pomembno, kar naj bi ocenjevali pri branju 

posameznega učenca na določenih stopnjah bralnega razvoja (prim. Pečjak, 1999). 

 

Tabela 1: Bralne sposobnosti 

STOPNJA BRALNE SPOSOBNOSTI ZNANJE IN UPORABA BRANJA 

0 

(6 let) 

Zna napisati svoje ime (s tiskanimi 

črkami). 

Prepozna slike v knjigi. 

 

 

Pozna nekatere črke abecede, nekatere 

zna napisati. 

Ve, da so knjige namenjene branju, 

uživa pri poslušanju ali branju. 

 Prepozna nekatere znake in napise. Pretvarja se, da bere, ko gleda knjigo. 

 Ve, da se beseda začenja z določeno 

črko/glasom (vidno in slušno 

razločevanje). 

Poskuša se v začetnem pisanju. 

1 

(7 let) 

Hitro prepozna najbolj pogoste besede 

(ki se pojavljajo v 1. berilu). 

Pozna abecedo. 

 Zna črkovati/zlogovati besedo. Pozna odnos med črko in glasom. 

 Glasno bere besedila s pogosto 

rabljenimi besedami(iz 1. berila). 

Samostojno bere besedila z omejenim 

številom znanih besed. 

 Bere tiho, vendar manj spretno kot 

glasno. 

 

2 

(9 let) 

Glasno tekoče bere. Tako v šoli kot doma bere besedila, 

kjer je manj slik kot na stopnji 1. 

 Uporablja besedilo kot pomoč pri 

branju besed, ki jih ne prepozna takoj. 

 

 Bere gradivo (primerne težavnosti) 

tiho in ga dobro razume. 

 

 Pozna temeljne glasovne elemente in 

jih zna uporabljati. 
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5.4 Glasno branje 

 

Glasno branje (prim. Kropp, 2000) bistveno pripomore, da si razširimo besednjak, imamo 

boljšo pozornost ter interes za branje. Ko otrok še ne zna brati, mu starši ob večerih, pred 

spanjem berejo pravljice za lahko noč, lahko pa popoldanski čas zapolnimo z branjem. Dobra 

motivacija je lahko tudi branje starejših otrok mlajšim, kar je vsekakor koristno za oba, tako 

mlajšega kot starejšega. Ko je neko besedilo prebrano, preverimo otrokovo razumevanje 

prebranega tako, da nam obnovi prebrano. 

 

Pomembno je, da si za otroka vsak dan vzamemo od petnajst do trideset minut in mu glasno 

beremo. Ni dobro, če načrtujemo občasno branje, kadar bomo imeli čas. 

 

Kljub najboljšemu namenu bomo namreč na to pozabili. Branje nam mora postati navada, 

nekaj, na kar bomo skupaj z otrokom težko čakali. Prostor, kjer naj bi brali, ni pomemben, 

lahko je otrokova soba, dnevni prostor ali narava. Zelo pomembno pa je, da beremo skupaj z 

otrokom in le njemu. Predvsem je to čas, ko beremo in se o tem tudi pogovarjamo. 

 

Nekatere družine preživljajo težke trenutke, ki lahko pustijo trajne posledice na otrocih. V 

takih primerih je čas, ko beremo svojemu otroku, edino zavetje sredi burnega viharja. Otrok 

se bo počutil varnega, pozabil na neprijetne trenutke in vedno mu bo ostal topel občutek, ki ga 

je preživel s svojim roditeljem. Čas, ko beremo skupaj z otrokom, ne koristi le njemu, temveč 

tudi nam. 

 

Če je katera knjiga otroku posebno všeč, jo bo želel slišati večkrat. Morda celo tolikokrat, da 

jo bo znal na pamet. Povsem naravno je, da bo želel nekega dne to isto knjigo prebrati nam. 

To pa vsekakor ne pomeni, da nehamo brati, temveč nadaljujemo, saj je naš trud obrodil 

sadove. Otrok bo ob našem branju spoznal, da je večerno branje pomembno. Ko še ne zna 

brati, nam lahko vseeno ob listanju knjige pripoveduje vsebino zgodbice - vsebino si sproti 

izmišlja ali pa vsebino knjige pozna tako dobro, da jo zna že na pamet. 

 

Vsekakor ne smemo opustiti glasnega branja, pomembno je, da otroku beremo, kolikor dolgo 

je mogoče. Celo osnovno šolo otrok potrebuje našo pomoč, predvsem pri razkrivanju novih 

težjih besed, misli, povedi. Pomembno je, da mu stojimo ob strani, ko nas potrebuje. Da mu 
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razložimo pomen določene besede, da se ob hudomušnih romanih skupaj z njim nasmejimo, 

da mu pomagamo prebrati in razumeti poezijo. Predvsem je pomembno, da smo otroku za 

branje in pogovor na voljo, dokler nam dovoli (prim. Kroop, 2000). 

 

5.5 Branje slikanic in otroških knjig 

 

Pri branju (prim. Jamnik, 2003) je pomembno, kako beremo in kaj beremo, če želimo, da 

branje pomeni spodbudo za njegov govorni, miselni, čustveni in socialni razvoj. Kako debela 

je knjiga, je odvisno od vsakega posameznika. Nekateri otroci, stari tri ali štiri leta, lahko brez 

težav spremljajo vsebino »debele« knjige ali pa drobne knjižice. Pri otroku je pomembna 

vsebina, in če je ta dovolj zanimiva, ni pomembno, kako »debela« je knjiga. 

 

Kadar izbiramo vsebine otroške knjige, je te smiselno kombinirati tako, da otrok spozna 

domišljijo, realnost in vsakdanje življenje v njih. Domišljijske zgodbe so za otroka 

pomembne, saj mu posredno pomagajo, da si ustvari mejo med resničnostjo in domišljijo ter 

tako ugotovi, kaj je res in kaj ne.  

 

Pri izbiri knjige je treba upoštevati tudi otrokovo trenutno počutje, njegovo iskanje odgovorov 

na vprašanja, ki jih ima, željo po identifikaciji z junaki v različnih zgodbah.  

 

5.6 Raznolike knjige in revije 

 

Vsak otrok (prim. Kropp, 2000) naj bi imel v svoji sobi knjižno polico in na njej knjige, ki so 

njegova last. Lahko si izposojamo knjige v šolski ali kateri drugi knjižnici, lahko nam jih 

posodijo prijatelji, vendar pa so za otroka bolj pomembne knjige, ki jih ima sam, ki so 

njegova lastnina. 

 

Na knjigo, ki jo ima otrok na svoji knjižni polici, se bo večkrat spomnil in si zaželel, da mu jo 

preberete. Morda v daljših presledkih, morda pa si jo bo zaželel, ko bo znal brati, sam 

prebrati, tudi ko bomo mislili, da jo je že prerasel. 

 

Raziskave kažejo, da otrok svoje knjige prebere večkrat, preden mu postanejo nezanimive. 

Večkratno branje iste knjige je temelj za pridobivanje bralnih sposobnosti, vendar pa se to 
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lahko zgodi le v primeru, da ima otrok svojo knjižno polico in na njej knjige, ki so primerne le 

zanj. 

 

Težko je napovedati, katere knjige bodo našim otrokom všeč, pomembno je, da jim damo na 

razpolago bogato izbiro, odločili pa se bodo sami. Ni pomembno, ali je knjiga draga, lahko je 

z razprodaje slikanic ali kakšna cenena, pomembno je, da otroku dovolimo im mu pustimo, da 

se sam odloči in mu ne vsiljujemo lastnega okusa. Branje knjig je družabna izkušnja, zato je 

dobro, da smo pri odločanju, kaj kupiti ali kaj brati, prisotni. Kadar izbiramo knjigo skupaj z 

otrokom, je pomembno, da vzamemo tudi kakšno knjigo zase. Ob tem, ko bo videl, da 

beremo, bo tudi on postal dober in vesten bralec. Otrok posnema oziroma vidi vzornike v 

svojih starših, in če bodo ti obdani z različnimi knjigami, revijami in časopisi, bo ravnal 

enako.  

 

5.7 Pripovedovanje ob sliki 

 

Kako otrok pripoveduje (prim. Jamnik, 2003), je odvisno predvsem od njegove starosti, od 

spodbud, ki jih dobi v svojem domačem okolju, knjig, ki so mu na voljo. 

 

Otroci pripovedujejo že v predšolskem obdobju in to je ena od spretnosti govornega področja. 

Navadno otroci pripovedujejo ob slikah, ilustracijah, da lažje nizajo zaporedje dogodkov. Ob 

sliki naštevajo, opisujejo živali, predmete, osebe, ki jih vidijo.  

 

V razvoju govora ima pomembno vlogo tudi socialna skupina otrokovih vrstnikov. Med seboj 

si pripovedujejo pomembne dele v zgodbi, kako bi določen del spremenili, kaj bi dodali in kaj 

odvzeli. Z vrstniki se lahko otrok pogovarja o marsičem, tako se razvijajo pomembne funkcije 

govora, kar je pomembno v otrokovem razvoju.  
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6 DRUŽINSKA PISMENOST 

 

V vsakodnevnih dejavnostih (prim. Grginič, 2006) družina vpliva in spodbuja otroka k 

odkrivanju in raziskovanju pismenosti. V svoji knjigi H. P. Leichter (1984, v: L. Miller, 1996) 

poudarja tri načine, kako družina vpliva na otrokov razvoj pismenosti:  

 

1. Začetno opismenjevanje se začne v družini, kjer nastajajo zapisana besedila, kot so 

voščilnice, seznami za nakupovanje. Tako otrok skupaj s starši, sorojenci in drugimi 

družinskimi člani pridobiva izkušnje z branjem in pisanjem. 

 

2. Fizično okolje obsega tudi pripomočke za sporazumevanje (telefon) in pisne vire, ki jih 

imajo v družini in močno vplivajo na razvoj otroka glede pismenosti. Veliko vlogo igrajo 

možnosti, ki jih ima otrok v svojem domačem okolju. Kjer imajo v družini veliko izbiro 

raznih knjig, revij, didaktičnih iger in ima otrok neomejen in samostojen dostop do njih, 

lahko neomejeno raziskuje. Velik pomen ima tudi računalnik, ki spodbuja otrokov razvoj 

pismenosti. Poleg tega, da ima otrok svojo zbirko knjig, je treba vključiti tudi izposojo 

knjig v knjižnicah. Novi alternativni načini opismenjevanja pogosto posegajo po zvočnih 

gradivih, ki so v kombinaciji s knjigami zelo močna opismenjevalna metoda. 

 

3. Čustvena in motivacijska klima v družini je zelo pomembna. Nanaša se predvsem na 

starše, njihov odnos do pismenosti in njihova pričakovanja do dosežkov otrok na 

področju pismenosti. Treba je povedati, da se kot dejavniki obravnavajo tako pozitivne 

kot negativne izkušnje staršev s pismenostjo in seveda njihova ambicioznost do 

pismenosti. 

 

Starši in člani družine so otrokov prvi učitelj, skrbijo zanj, hkrati pa so mu tudi zgled, kako in 

za kaj uporabiti znanje pismenosti. So prvi, ki že od otrokovega rojstva vplivajo na njegovo 

približevanje k pismenosti in razvijanju zmožnosti branja in pisanja. 

 

Na šolski uspeh, predvsem na učene branja in razvijanje jezikovnih zmožnosti, pomembno 

vpliva, ali v predšolskem obdobju doma otroku veliko beremo, se ob tem o vsebini knjige tudi 

pogovarjamo, razni napisi v okolju, gledanje televizijskega programa. 



24 

Z informiranjem staršev o tem, kako pomembno vlogo ima družina pri otrokovi pismenosti, bi 

tako družine spodbudili k večjemu vključevanju pismenosti že v predšolskem obdobju. V 

času pridobivanja šolske pismenosti pa bi otroke opogumljali za premagovanje težav pri 

učenju branja in pisanja. 

 

Družinske izkušnje s pismenostjo se razlikujejo predvsem po tem, koliko pozornosti ji 

namenja vsaka družina, in po načinu, kako jo izvaja. Nekateri otroci preživijo veliko časa pred 

televizijskimi sprejemniki in se učijo ob televizijskem programu, seveda ga spremljajo starši. 

Ti otroci ob reklamnih sporočilih in programih, ki jih gledajo, prepoznajo znane besede 

(denimo FILM, KONEC, RISANKA, POROČILA). (Prim. Grginič, 2006) 

 

V svojem članku Pismenost (naj)mlajših – dileme, vprašanja, izzivi Igor Saksida omenja, da 

je tehnologija v primerjavi s preteklostjo napredovala in je za večino ljudi del vsakdana. Tako 

kot je tehnologija pomemben del odraslega človeka, je pomemben del tudi za otroka. Sami 

znajo uporabljati računalnike in različne naprave, s katerimi si krajšajo čas, ko igrajo različne 

igre. Vse to pripomore in vpliva na stopnjo pismenosti, ki jo dosežejo, ko vstopijo v šolo. 

Zato se sprašujemo, ali so naša pričakovanja o napredku pismenosti v prvem razredu dovolj 

visoka. Otroka, ki ima z vstopom v šolo že veliko izkušenj s pismenostjo, učni načrt nekako 

zavira pri njegovem nadaljnjem razvoju, in sicer samo zato, ker morajo biti doseženi cilji iz 

načrta, in to je nedopustno. V šoli bi morali otroka sprejemati kot posameznika z različnim 

predznanjem in na tem tudi graditi. Poiskati je potrebno ustrezen pristop, kako vstopiti v svet 

črk, pisanja in branja, in to že v prvem razredu (prim. Saksida, 2010). 

 

Večinoma otroci prihajajo v šolo z velikimi pričakovanji, kako se bodo učili pisati in brati, mi 

pa jim na začetku prvega razreda povemo, da bodo vse to počeli šele v drugem razredu. 

Otroku ob tem zatremo vsa pričakovanja do šole, ki jih je imel in si jih je predstavljal. Na ta 

način jim šole ne približamo, ampak naredimo ravno nasprotno, kar lahko pusti trajne 

posledice za vse življenje. 

 

V nadaljevanju Saksida omenja, da so otroci tudi na področju umetnostnih besedil 

naprednejši. To dokazuje otrokovo razumevanje in doživljanje umetnostnih besedil, ki so 

namenjena starejšim generacijam. V članku je omenjenih nekaj primerov, kako otroci v vrtcu 

na ustrezen način predstavljeno književno besedilo vrednotijo, čeprav so še ne dolgo tega 

trdili, da so to knjige za bolj zrele, starejše otroke. To kaže na potrebo, da se učni načrt 
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ponovno pregleda, se dodela in doda nekatera književna dela predvsem v vrtec in prvo triletje 

osnovne šole.  

Avtor članka poudarja, da je začetno opismenjevanje in razvijanje pismenosti tema, ki jo je 

treba vseskozi spremljati, ko pride čas, pa tudi posodobiti (prim. Saksida, 2010). 

 

Na otrokovo vedenje se starši različno odzovejo. Nekateri le opazujejo, lahko jih spomnijo na 

oglasno sporočilo ali podobno igračo, lahko pa se o oddaji z otrokom pogovorijo, poiščejo 

dodatne zanimive informacije v knjižnici.  

Velikokrat starši svoje otroke vključijo v pisanje sporočil in pozdravov ali so otroci navzoči 

ob branju pisem oziroma elektronske pošte, ki jo prejemajo starši. Ob različnih praznovanjih 

in kulturnih prireditvah prejemajo vabila, obvestila ali kartice, jih pišejo in tako razvijajo 

zavest, da pismenost uporabljajo za različne namene. 

Družine otroke v prostem času vključujejo v različne skupne dejavnosti, kot so priprava 

kosila, branje kuharskih knjig, priprava sladice ali najljubše jedi. Pogosto gredo skupaj s starši 

tudi v trgovino. Predhodno napišejo seznam sestavin, ki jih potrebujejo, in otroci jim jih v 

trgovini pomagajo poiskati. 

Zaradi pomena in vpliva, ki ga ima družinska pismenost na razvoj šolske pismenosti, mora 

biti sodelovanje staršev sestavni del predšolskih in šolskih programov, komunikacija med šolo 

in domom mora biti obojestranska (prim. Grginič, 2006). 

 

6.1 Družinsko branje 

 

Starši in družinski člani naj bi otroku glasno brali že od rojstva in do osmega leta otrokove 

starosti, tudi če že tekoče bere. 

 

Otrok od rojstva do tretjega meseca starosti le strmi v knjigo in slike. Kadar je tiho in ne joka, 

pomeni, da posluša in sprejema, kar mu beremo. Malo starejši dojenčki, do šestega meseca 

starosti, so pri poslušanju branja knjige bolj aktivni. Začenjajo se usmerjati k slikam in tudi 

poslušanju. Pogosto poskušajo in želijo prijeti knjigo in jo dati v usta. Otroci, stari do devet 

mesecev, že poskušajo obračati strani v knjigi, na bralčevo branje se odzivajo tako, da z 

glasovi izražajo zadovoljstvo. Pri petnajstih mesecih pa je otrok sposoben pokazati prednjo in 

zadnjo stran knjige, prepozna in poimenuje osebe v knjigi in skupaj z odraslimi verbalizira 

branje. 
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Mlajšim otrokom naj bi brali odrasli, lahko so starši, dedki, babice. L. Marrow (2001) meni, 

da je pomembno, da postane branje nekakšen obred (vsak dan ob istem času in na istem 

mestu). Najprimernejši čas je zvečer, ko se vsi umirimo, tako otroci kot tudi starši. Izberemo 

pravljico, med branjem naj bi bil otrok v njihovem naročju ali na kolenih, saj v takem 

položaju otrok občuti varnost in ugodje, ki ju prinaša branje. Med branjem otrok z očmi 

spremlja tisk in slike. Starši morajo svojega otroka spremljati kot aktivnega poslušalca v 

družinskem branju. Njegove komentarje in vprašanja morajo sprejemati in ga spodbujati ter 

jih povezovati z realnimi življenjskimi izkušnjami, kot je to le mogoče. 

 

Ko začne otrok samostojno brati, je pomembno, da družinskega branja ne končamo. Vloga 

bralca se lahko zamenja in tako postane otrok bralec, poslušalec pa eden od odraslih. Lahko 

pa nekaj časa bere otrok in starš posluša, nato pa vlogo bralca prevzame starš in otrok posluša. 

Pomembno je, da starši ne izgubijo interesa za knjige in družinsko branje, ko otrok bere 

samostojno. Tudi kasneje, ko otroku ne beremo več, je pomembno, da se zanimamo za njegov 

izbor knjig, si vzamemo čas in se o knjigah pogovarjamo. 

 

S spodbujanjem dvosmerne komunikacije med šolo in domom v obliki različnih srečanj, 

delavnic ozavestimo starše, da je družinsko branje pomembno tudi v času, ko otrok že 

obiskuje šolo (prim. Grginič, 2006). 

 

6.2 Knjižna vzgoja otrok od predbralnega obdobja do 9 let starosti 

 

Knjižničarjevo pedagoško delo (prim. Jamnik, 1998) z otroki ima dve izhodišči. Kot prvo je 

knjižna in kot drugo je knjižnična vzgoja otrok. Obe pa sta postopni in starostni stopnji 

primerni. 

 

Knjižna vzgoja je vzgoja ob knjigi za knjigo. Otroke postopno oblikuje v bralce, uporabnike 

knjige – poučne, leposlovne. 

 

Knjižnična vzgoja pa je vzgoja, ki otroke sistematično usposablja v uporabnike knjižnice in 

gradiva, ki ga dobimo v knjižnici skupaj z ustreznimi knjižničnimi pomagali, kot so leksikoni, 

slovarji, enciklopedije, katalogi. 
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Obe vzgoji se med seboj prepletata, tako je enkrat podrejen prvi, drugič pa drugi vzgojni 

vidik. Od predbralnega obdobja pa do 9. leta je poudarjena knjižna vzgoja. 

 

Ko otroka vzgajamo ob knjigi, si bogati in razvija govor, prek govora pa tudi mišljenje in 

inteligenco, kar je prvi pogoj za manj težav pri opismenjevanju. 

 

Hkrati otrok ob pravljicah razvija domišljijo, tako postane bolj ustvarjalen. S tem, ko je otrok 

povezan s knjigo, mu ta pomaga obvladovati vsakdanje probleme in situacije, hkrati postane 

na različnih področjih bolj razgledan, kar je dobra priprava za šolo in življenje. 

 

Vedeti pa moramo, da pravljica še zdaleč ni edina zvrst ali vsebina, ki jo posredujemo otroku. 

Ponuditi mu moramo različne, njegovi starosti primerne leposlovne in poučne knjige. 

 

S knjigo za knjigo pomeni, da pri delu z njimi uporabljamo knjige, jim beremo pravljice, 

pesmice in drugo leposlovno besedilo. Ko se pojavi vprašanje, skupaj poiščemo odgovore v 

poučnih knjigah, v priročnikih iščemo ideje za športne igre, ročna dela, rajalne igre, izlete. 

 

Da bo knjižna vzgoja uspešna, je priporočljivo, da imajo učenci v razredu svoj knjižni kotiček 

in na šoli knjižnico, kjer si lahko izposojajo knjige.  

 

6.3 Predjezikovno obdobje ali doba praktične inteligence 

 

Ko otrok obvlada jezik (prim. Kordigel, 1994), da se lahko sporazumeva s svojo okolico, 

postanejo zanj zanimive knjige slikanice. Te z zelo veliko slikovnega gradiva in malo besedila 

ponazarjajo situacije iz otrokovega okolja. Na začetku si jih le ogleduje, starši pa mu ob 

ilustracijah pripovedujejo situacije, ki so naslikane. Ko pa je otrok toliko zrel, da lahko svojo 

navzven usmerjeno aktivnost za nekaj časa ponotranji, mu začnemo brati tudi besedilo, ki 

pripada določeni ilustraciji. Slikanica ima funkcijo, da pomaga otroku priklicati v spomin 

pomembne in hkrati temeljne izkušnje iz okolja, ki ga obdaja, da skupaj s starši opazuje svet, 

obenem pa mu zagotavlja varnost pred zunanjim svetom, ga s tem okrepi in razširi. 
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Lahko bi rekli, da ko skupaj z otrokom gledamo slikanico ali katero drugo knjigo, gre za 

nekakšen dialog med starši, otrokom in knjigo. Ob tem se otrok nauči postaviti knjigi 

vprašanja in v veliki večini v njej tudi dobi ustrezen odgovor ali informacijo. 

 

To pomeni, da otrok v knjigi opazi le tiste stvari, ki ustrezajo njegovemu trenutnemu 

predstavnemu svetu, elemente, ki ga tudi zaposlujejo v realnem življenju. Slikanica tako 

opravlja funkcijo simbolične igre, saj otrok po svojih potrebah, samovoljno, izbere tiste 

elemente besedila, ki opisujejo zanj problematično situacijo. 

 

V slikanicah so prikazane situacije različnih konfliktov, osnovnih vzorcev vedenja, ki jih 

otrok prevzema, se jih mora naučiti, ko postaja družbeno bitje. To so pravila, ki urejajo 

družinsko življenje in hkrati močno omejujejo otrokovo do tedaj neizmerno svobodo. 

Nekaterih pravil otrok ne želi upoštevati, lahko se zgodi, da jih ne razume, vsekakor pa je 

občutek pri obeh situacijah zelo neprijeten. Če se odloči, da pravila krši, je za to tudi 

kaznovan. Tukaj nastopi slikanica, ki ponuja izvrstno priložnost za identifikacijo s tistimi, ki 

so pravila kršili. Charlotte Buehler piše, da so otrokom knjige, kjer so kaznovani poredni 

otroci, zelo všeč, predvsem takrat, ko so kazni za njihove prekrške drastične in grozne.  

 

Vendar pa ugotavljamo, da so literarni poredneži le v nekaterih zgodbah pretirano kaznovani 

in da je sodobna mladinska literatura veliko bolj nežna, kar se tiče kazni, in to je tudi prav.  

 

6.4 Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij 

 

Pri otroku (prim. Kordigel, 2008) se razmišljanje, ko dopolni sedem let, močno spremeni. 

Psihologi govorijo, da se takrat pojavi stadij konkretnih, logičnih intelektualnih operacij. 

Otrok ne reagira več tako impulzivno, o svojih odločitvah premisli, preden se za kaj odloči. 

To pomeni, da se je otrok naučil od soljudi ponotranjiti vedenjske vzorce. 

 

Ko otrok dopolni sedem let, postane socialno bitje, saj je sedaj sposoben živeti v skupnosti, z 

njo komunicirati in sodelovati pri oblikovanju vzorcev in modelov za življenje. Pri otroku se 

spremenijo tudi moralni učinki, saj ve, da je mogoče pravila spremeniti s pomočjo 

demokratičnega dialoga, a da se jih je treba tudi držati. Otrok se drži pravil zato, ker ve, da se 

je tako dogovoril s svojimi prijatelji in da to zahteva »fairplay« (prim. Kordigel, 1994). 
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Ko otrok vzame določeno knjigo v roke, želi doživeti kaj novega, izjemnega, razburljivega. 

Lahko sledi zapleteni zgodbi, kjer nastopa več oseb, na več različnih dogajalnih krajih, saj je 

dovolj zrel, da lahko svoje aktivnosti ponotranji za dlje časa. Njegovo mišljenje je sposobno 

upoštevati prejšnje dogodke, ki so pomembni za trenutno dogajanje.  

 

6.5 Bralna motivacija  

 

Šola ima pri razvijanju bralne motivacije (prim. Pečjak, Gradišar, 2002) pomembno vlogo. 

Preden pa otrok vstopi v šolo, si to vlogo deli s svojimi starši in drugimi dejavniki v njegovem 

okolju (vrstniki, knjižnice). Otrok ima vzgled za branje predvsem v svojih bližnjih. V 

primeru, da starši velikokrat posežejo po knjigi v svojem prostem času, bo imel otrok 

pozitiven odnos do knjige. Ko bo videl, da njegova mama ali oče bere, bo tudi sam posegel po 

knjigi, jo prelistaval in se delal, kot da bere. Otroku, ki ima v predšolskem obdobju veliko 

stika s knjigo, mu v obdobju šolanja ne bo odveč vzeti v roke kakršno koli knjigo, pa naj si bo 

knjiga za zabavo ali za pridobivanje znanja. Ob vstopu v šolo so učenci motivirani za branje, 

saj bi radi hitro spoznali vse črke in se pred preostalimi pokazali, kako veliki so, saj že sami 

berejo, pa čeprav le nekaj besed. 

 

Raziskave so pokazale, da bralna motivacija v višjih razredih osnovne šole, v obdobju 

adolescence, upade, ker je zanimivejše brati v prostem času knjigo, ki si jo sami izberejo, kot 

pa knjigo, ki je namenjena za pridobivanje znanja.  

 

6.6 Pomen branja v različnih življenjskih obdobjih 

 

Paul Kropp meni, da je branje zelo pomembno (prim. Kropp, 2000) za vsakega posameznika. 

Da se otrok razvije v dobrega bralca, so pomembne že izkušnje v zgodnjem otroštvu. Če ima 

otrok veliko pozitivnih izkušenj s knjigami, sprejema jezik, izkušnje, zgodbe skozi knjige, bo 

kasneje lažje bral sam. 

 

Tisti pa, ki nima dovolj izkušenj s knjigo, bo prikrajšan v vsem nadaljnjem življenju. Knjige 

ne širijo le zunanjega sveta, temveč izražajo občutja otrokovega notranjega sveta. Med 

branjem otrok v besedilu zasledi različno obnašanje, ki je lahko podobno njegovemu, ugotovi, 

da knjižnih oseb nihče ne obsoja in s tem čuti olajšanje. Knjige in njihova vsebina omogočajo 
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otrokom, da lažje razumejo obnašanje ljudi v resničnem življenju ob določenih trenutkih. 

Hkrati otrok spozna, da je knjiga nekaj, ob čemer se lahko sprostiš, jo bereš z užitkom. 

 

Lahko bi rekli, da je branje vseživljenjski proces. Odrasli posegajo po knjigi, s tem bogatijo 

odnos do knjig in svoje življenje. Tako prenašajo vzorce na naslednje rodove, saj je izrednega 

pomena za otroke imeti ob sebi odrasle, ki jim služijo kot pozitiven model. 

 

6.7 Pomen šole in šolske knjižnice za branje 

 

Kropp predstavlja šolo kot ustanovo, ki spodbuja, da postane otrok bralec za vse življenje. 

Učitelji s pomočjo dramskih krožkov, bralnih uric, literarnih krožkov skrbijo, da se otrokov 

besedni zaklad širi. Avtor meni, da ima pomembno vlogo tudi šolska knjižnica. To je prostor, 

kamor zahaja otrok in ima na voljo veliko knjig, kot pomoč pri izbiri mu je delavec, ki dela v 

šolski knjižnici. Otrokom mora biti na voljo vsak dan, jim poleg knjig v izposojo dati tudi 

različne enciklopedije, revije, videoposnetke, zvočne knjige, hkrati pa ponuditi otrokom tih in 

udoben kotiček za branje. Knjižničar naj bi sodeloval pri sestavljanju učnega načrta, hkrati 

učiteljem predlagal nove knjige. Poznal naj bi vsakega otroka, vedel, kaj kdo rad bere in jim 

ob obisku predlagal vedno zanimive za njih primerne knjige. Organiziral naj bi prostovoljce 

ali usklajeval medsebojno bralno pomoč med učenci. 

 

Poleg šolske knjižnice imajo poseben pomen tudi razredne knjižnice, kjer otrok lahko svoj 

prosti čas izkoristi za gledanje, prebiranje ali branje knjig, ki so mu blizu. Razredna knjižnica 

se lahko oblikuje iz knjig, ki si jih učitelji izposodijo v svoji šolski knjižnici in jih mesečno 

menjavajo, lahko jih učenci prinesejo v razred na začetku šolskega leta in jih ob koncu leta 

odnesejo domov, ali pa jih učenci dobijo v razred s pomočjo različnih sponzorjev in ostanejo 

njihova trajna last. Učitelj se z učenci v razredu dogovori, kako bodo skrbeli za knjige. S tem, 

ko so učenci odgovorni za knjige, postanejo dodatno motivirani za knjige, ki so jim na voljo 

(prim. Kroop, 2000). 
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EMPIRIČNI DEL 

 

 

7 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 

POTEK RAZISKOVANJA 

 

V šolskem letu 2011/12 in 2012/13 smo se na naši šoli odločili, da namenimo bralni 

pismenosti večji poudarek, zato sodelujemo v razvojnem projektu Opolnomočenje učencev z 

izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, ki ga vodi zavod za šolstvo. Pomembna 

cilja projekta sta izboljšati tehniko branja in razumevanje prebranega. Poleg tega želimo, da 

so učenci motivirani pri branju in da imajo čitljiv zapis. Želimo, da so v projekt vključeni tudi 

starši, saj je pomembno, da otroke spodbujajo pri zanimanju za knjige in jim dajejo dober 

zgled v vsakdanjem življenju.  

 

V novembru smo učencem razdelili bralne mape, v katere so vpisovali naslove prebranih 

knjig. S tem bi učence in tudi njihove starše spodbudili k razmisleku, kaj in koliko preberejo 

in kaj so se iz prebranega naučili. V bralno mapo so učenci zapisali knjige, ki so jih prebrali 

za bralno značko in za delo pri pouku, pa tudi knjige, ki so si jih izbrali sami. Učenci so 

bralne mape enkrat mesečno prinesli v šolo in se skupaj s svojim učiteljem o prebranem 

pogovorili na razredni uri. 

 

Ker poučujem v 1. razredu OŠ Vič v Ljubljani, me je zanimalo, kako pogosto moji učenci 

skupaj s starši posegajo po knjigi, kako so povezani s knjigo. 

 

7.1 Cilji raziskovanja 

 

V svojem diplomskem delu sem želela odkriti in ugotoviti, kaj otrokom pomeni knjiga, koliko 

spodbude otroci dobijo od staršev in kolikokrat v svojem prostem času posežejo po knjigi. 

 

Z učenci smo skozi celo šolsko leto 2011/12 izkoristili vsak trenutek, da smo bili v stiku s 

knjigo. Učitelji smo učencem glasno brali med poukom, ob igri in med podaljšanim bivanjem. 

Učenci, ki so črke že poznali oziroma jih spoznavali tekom leta, so imeli priložnost namesto 
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učitelja pri pouku svojim sošolcem glasno prebrati kratka navodila pri posameznih nalogah, ki 

so jih reševali. 

 

7.2 Raziskovalna vprašanja  

 

V diplomski nalogi sem želela odgovoriti na naslednja vprašanja, ki so me vodila in usmerjala 

pri raziskovanju: 

1. Kaj pomeni staršem družinsko branje? 

2. Kako pogosto starši berejo svojemu otroku? 

3. S kom otrok pogosteje bere? 

4. Kdaj berejo starši svojemu otroku? 

5. Kje najpogosteje berejo? 

6. Kdo pomaga vašemu otroku pri izbiri knjige? 

7. Kaj vpliva na izbor knjige? 

8. Kako pogosto starši skupaj s svojim otrokom obiščejo šolsko knjižnico ali katero drugo 

knjižnico? 

9. Ali ima vaš otrok v svoji sobi knjižno polico? 

10. Ali starši v svojem prostem času pogosto berejo? 

11. Kako pomembno je za starše branje z otrokom? 

 

7.3 Hipoteze 

 

Glede na postavljena vprašanja sem oblikovala naslednje hipoteze: 

1. Predvidevam, da so starši seznanjeni s pomenom družinskega branja, kar pozitivno vpliva 

na otrokov razvoj. 

2. Predvidevam, da starši skupaj s svojim otrokom zelo pogosto vzamejo knjigo v roke. 

3. Predvidevam, da otrok bere s svojimi starši, v večini z mamo. 

4. Predvidevam, da starši svojemu otroku berejo zvečer pred spanjem. 

5. Predvidevam, da najpogosteje berejo v otrokovi sobi. 

6. Predvidevam, da otroku pri izbiri knjige pomagajo starši. 

7. Predvidevam, da se za določeno knjigo odločita otrok in starš skupaj in da pri izbiri 

knjige pomaga njen naslov. 
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8. Predvidevam, da starši skupaj s svojim otrokom zelo pogosto obiščejo katero koli 

knjižnico. 

9. Predvidevam, da imajo otroci v svoji sobi knjižno polico s knjigami. 

10. Predvidevam, da starši radi posegajo po knjigi v svojem prostem času. 

11. Predvidevam, da starši vsak trenutek izkoristijo za druženje z otrokom in takrat tudi 

berejo. 

 

7.4 Raziskovalna tehnologija 

 

Da sem dobila podatke, ki sem jih želela, sem se odločila za anonimni anketni vprašalnik 

zaprtega tipa, ki je bil namenjen staršem otrok prvega razreda. 

 

Vprašanja sem namenila staršem otrok, želela sem odkriti, kaj jim pomeni branje skupaj z 

otrokom in kako ga izkoriščajo, predvsem pa, kolikokrat posežejo po knjigi. Zavedam se, da 

bo imel otrok željo po knjigah, le če bo imel pozitiven vzorec doma pri starših. Menim, da 

družinsko branje doseže svojo nalogo takrat, ko so nad knjigo navdušeni otroci in starši. V 

vprašalnik nisem vključila vprašanj o spolu, starosti, izobrazbi in ekonomskem statusu, ker se 

mi tema zdi preobčutljiva. 

 

7.5 Vzorec 

 

Anketni vprašalnik sem razdelila otrokom v 1. razredu OŠ Vič, v šolskem letu 2011/2012. 

Sodelovalo je 24 učencev. Učenci so vprašalnik odnesli domov in ga rešenega prinesli nazaj v 

šolo. 

 

7.6 Interpretacija rezultatov 

 

Anketni vprašalnik z enajstimi vprašanji sem razdelila v svojem razredu. Rezultate, ki sem jih 

dobila, sem predstavila v obliki grafov. Rezultate sem interpretirala, podala svoje mnenje ter 

potrdila ali zanikala postavljeno hipotezo. 
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1. Kaj vam pomeni družinsko branje? 

 

 

Graf 1: Kaj pomeni staršem družinsko branje? 

 

Iz vprašalnika je bilo razvidno, da se starši zavedajo, da je družinsko branje zelo pomembno 

za poznejši otrokov učni razvoj. Na vprašanje jih je kar 67 odstotkov odgovorilo pritrdilno. 

Podatek je razveseljujoč, saj je zavedanje prvi korak k aktivnosti. Starši svojemu otroku želijo 

najboljše. Storili bi vse, da njihov otrok ne bi imel prevelikih težav pri opismenjevanju, in če 

vedo, da družinsko branje pripomore, da se njihov otrok lažje in kakovostnejše opismeni, mu 

bodo več brali. Ker pa se v zadnjem času družinskemu branju pripisuje večjo pomembnost, so 

bili o tem verjetno obveščeni že v vrtcu. 

 

Med starši sta dva obkrožila možnost, da želita dobiti več informacij o družinskem branju. 

Predvidevala sem, da sta to starša učencev, ki sta se pred kratkim preselila v Slovenijo. 

Problem pri njima in pri starših je bil predvsem v razumevanju slovenskega jezika in iz 

pogovora z njimi sem izvedela, da svojim otrokom tudi v svojem jeziku niso nikoli veliko 

brali. 

 

Vsekakor pa lahko potrdim svojo hipotezo, da je večina staršem dobro seznanjena s 

pomenom družinskega branja. 
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25% 
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VELIKO MALO Ne vem, o tem bi želel/a izvedeti več 
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2. Kako pogosto berete svojemu otroku? 

 

 

Graf 2: Kako pogosto starši berejo svojemu otroku. 

 

Več kot polovica staršev svojemu otroku bere vsak dan. Majhen delež, le 8 odstotkov, pa jih 

bere zelo poredko, nihče v razredu ni obkrožil možnosti, da svojemu otroku ne bi nikoli bral. 

Lahko rečemo, da se starši zavedajo pomembnosti družinskega branja pri otroku. 

 

Tudi drugo hipotezo, da starši veliko berejo svojemu otroku, lahko potrdim. 
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3. S katerim staršem otrok pogosteje bere? 

 

 

Graf 3: S katerim staršem otrok pogosteje bere? 

 

Anketa je pokazala, da z otrokom pogosteje bere mama. Tudi očetje se trudijo, vendar so v 

večini primerov mame tiste, ki poskrbijo za izobrazbo svojega otroka, hkrati so bolj 

motivirane za družinsko branje in v njem tudi uživajo. Očetje so navadno bolj zaposleni z 

drugimi stvarmi in branju namenijo manjšo pozornost. Vzgojo prepustijo mamam. 

 

Lahko potrdim svojo hipotezo, da z otrokom pogosteje bere mama. 

 

 

 

 

  

75% 

25% 

MAMA OČE 
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4. Kdaj najraje berete svojemu otroku? 

 

 

Graf 4: Kdaj starši najraje berejo svojemu otroku? 

 

Iz ankete je razvidno, da starši skupaj z otrokom najraje berejo v večernih urah, tik pred 

spanjem. Po napornem celodnevnem delu si vsi skupaj, tako otrok kot starši, vzamejo čas za 

umiritev, poklepetajo o dnevnih dogodkih, ki so jih doživeli, in za lahko noč otroku preberejo 

zgodbico. Štirje starši so mi odgovorili, da svojemu otroku berejo tudi popoldan, ko pride iz 

šole domov. 

 

Tako lahko potrdim svojo četrto hipotezo, da starši večinoma svojemu otroku najraje 

berejo zvečer. 
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5. Kje najpogosteje berete? 

 

 

Graf 5: Kje starši najpogosteje berejo svojemu otroku? 

 

Pri tem vprašanju je velika večina staršev odgovorila, da otrokom berejo v otroški sobi, kar je 

razvidno iz prejšnjega vprašanja, da berejo zvečer, predno gre otrok spat. Vendar pa jih kar 

nekaj otroku bere tudi v dnevni sobi. Vsekakor pa starši za branje knjig izbirajo prostor v 

svojem stanovanju, ki je udoben in primeren za uživanje ob branju. 

 

Potrdim lahko svojo hipotezo, da več kot polovica staršev svojemu otroku bere v otroški 

sobi. 

 

 

  

54% 38% 

8% 

0% 

V OTROŠKI SOBI V DNEVNI SOBI V KUHINJI DRUGO 
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6. Kdo pomaga vašemu otroku pri izbiri knjige? 

 

 

Graf 6: Kdo pomaga otroku, ko ta izbira knjigo? 

 

Pri izbiri knjige sem iz anketnega vprašanja razbrala, da je otroku v veliko pomoč mama, ki 

verjetno tudi hodi z njim v knjižnico ali knjigarno. Majhen delež odgovorov je bil, da pri 

izbiri pomaga oče, drugače pa starši dajo proste roke otrokom pri izbiri. 

 

Moja predvidevanja so bila pravilna, da se za določeno knjigo odločita otrok in starš 

skupaj. 

 

 

 

 

 

  

54% 

21% 

25% 

MAMA OČE SAM 
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7. Kaj vpliva na izbor knjige? 

 

 

Graf 7: Kaj vpliva na izbor knjige? 

 

Pri vprašanju, kaj vpliva na izbor knjige, sem želela izvedeti, kaj pritegne otroke in njihove 

starše, ko izbirajo knjige, na kaj so pri tem pozorni. Največ sodelujočih je izbralo odgovor, da 

jim je zelo pomembna naslovna stran knjige, malo manj, da je pomemben naslov knjige. Za 

možnost pomembnost ilustracije v knjigi se je odločilo 18 odstotkov staršev.  

 

Predvidevala sem, da je otrokom pomembnejši naslov knjige, vendar moja hipoteza ni 

bila pravilna, saj so se starši odločili, da je pri izbiri pomembnejša naslovna stran knjige 

in šele nato naslov knjige. 

 

  

46% 

36% 
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NASLOVNICA KNJIGE NASLOV KNJIGE ILUSTRACIJE V KNJIGI 
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8. Kako pogosto skupaj z otrokom obiščete šolsko knjižnico ali katero koli 

drugo knjižnico? 

 

 

Graf 8: Kako pogosto starši skupaj s svojim otrokom obiščejo šolsko knjižnico ali katero koli 

drugo knjižnico? 

 

Pri vprašanju, kako pogosto obiskujejo katero koli knjižnico, mi je kar polovica staršev 

odgovorila, da jo obiskujejo zelo pogosto, enkrat na teden. Malo manj staršev knjižnico 

obišče od dvakrat do trikrat na mesec, manjši delež staršev pa zelo redko pelje svojega otroka 

v knjižnico.  

 

Lahko bi povzela in rekla, da večina staršev skupaj z otroki pridno obiskuje knjižnice in 

tudi moja trditev, da starši pogosto obiskujejo knjižnico, je pravilna.  
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ZELO POGOSTO (1-krat na teden) 

POGOSTO (od 2- do 3-krat na mesec) 

REDKO ( 1-krat na dva meseca) 
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9. Ali ima vaš otrok v svoji sobi knjižno polico? 

 

 

Graf 9: Ali ima otrok v svoji sobi knjižno polico? 

 

Pri tem vprašanju je kar 92 odstotkov staršev odgovorilo pritrdilno, da ima njihov otrok v 

svoji sobi knjižno polico, kar je zelo razveseljujoče. Le dva starša sta odgovorila negativno. 

Razlagam si lahko, da otroka nimata svoje otroške sobe, da imajo majhno stanovanje in zato 

otrok nima svojega prostora, kjer bi shranjeval knjige. 

 

Moja predvidevanja so bila pravilna, saj sem menila, da imajo otroci v svoji sobi polico s 

knjigami. 
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8% 
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10. Ali starši v svojem prostem času pogosto berejo? 

 

 

Graf 10: Ali starši v svojem prostem času pogosto berejo? 

 

Iz odgovorov, ki sem jih dobila, lahko vidimo, da starši posegajo po branju v svojem prostem 

času, saj jih je kar 46 odstotkov odgovorilo, da pogosto posegajo po knjigi. Ena tretjina 

staršev se redkeje odloča za branje v svojem prostem času. Vendar pa lahko iz grafa 

razberemo, da 21 odstotkov staršev nikoli ne posveti svojega prostega časa branju.  

 

Moja predvidevanja so bila, da starši radi posegajo po knjigi v svojem prostem času, za 

kar se je odločila malo manj kot polovica staršev. 
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POGOSTO (vsak prosti trenutek) REDKO NIKOLI 
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11. Kako pomembno je za vas branje z otrokom? 

 

 

Graf 11: Kako pomembno je za starše branje s svojim otrokom? 

 

Moja predvidevanja so bila, da starši izkoristijo vsak trenutek za druženje s svojim otrokom in 

takrat svojemu otroku tudi berejo. Rezultati anketnega vprašanja so bili zelo razveseljujoči, 

saj se kar 86 odstotkov staršev zaveda, da je družinsko branje za njihovega otroka zelo 

pomembno. Med sodelujočimi je bilo 5 odstotkov staršev, ki se jim zdi manj pomembno, da 

bi s svojim otrokom preživeli prijeten čas in ob branju spoznavali različne dogodivščine 

knjižnih junakov. 

 

Lahko potrdim moje zadnje predvidevanje, da starši vsak trenutek izkoristijo za 

druženje s svojim otrokom in takrat tudi berejo svojemu otroku. 
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7.7 Branje pri pouku 

 

Pri pouku smo vsako jutro deset minut namenili branju. Učenci so vsebino poslušali in jo 

skupno z nekaj vprašanji ob koncu obnovili. Branje različnih zgodbic so imeli zelo radi in v 

navado jim je prišlo, da so bili vsako jutro ob začetku pouka pripravljeni na novo zgodbico. 

Sami so se udobno namestili na svoje stole in z zanimanjem poslušali. Po končanem branju 

smo vsebino obnovili s kratkimi vprašanji, ki sem jim jih postavila. V razredu ni bilo učenca, 

ki ne bi vedel, kaj smo tisti dan prebrali. 

 

Enkrat tedensko smo pouk slovenskega jezika namenili književnosti. Učenci so bili 

vedoželjni, vsebine pravljic so jih zanimale, čeprav je kateri izmed njih kakšno pravljico, ki 

smo jo tisti dan brali v razredu, že poznal. Predstavila bom potek učne ure, ko sta bili otrokom 

predstavljeni zgodbici PIKO DINOZAVER Leopolda Suhodolčana in MUCA COPATARICA 

Ele Peroci. 

 

Potek učne ure je sledil po pripravi: 
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PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

 

Učitelj:      Št. ur:                  Datum: 

 

Predmet: SLOVENŠČINA – umetnostna besedila                                       Razred: 1. 

Učna tema:  POSLUŠAMO PRAVLJICE 

 

Učna enota:  Leopold Suhodolčan PIKO DINOZAVER                     

 

Cilji:  

 Spodbujanje jezikovne zmožnosti; 

 Spodbujanje domišljije; 

 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika; 

 Učenec oblikuje predstavo o nenavadni književni osebi (dinozavri kot osebe v domišljijskih 

besedilih); 

 Učenec razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo (preskok v domišljijski svet) in zaporedje 

dogodkov; 

 Učenec izrazi svojo željo po živali. 

 

Struktura učne ure; dejavnosti in didaktično-metodična priporočila 

 

Oblike: frontalna, skupinska, individualna. 

 

Metode: pogovor, demonstracija, razlaga. 

 

Strokovni izrazi in pojmi: književni lik - Piko Dinozaver 

 

Motivacija 

 

V razred prinesem škatlo, v kateri imam  

pasjo ovratnico. Vzamem jo iz škatle in                Učenci sodelujejo pri razpravi in 

učence vprašam, ali morda vedo, komu pripada.    pogovoru. 
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Ugotovijo, da pripada dinozavru. 

 

Učencem postavljam vprašanja, kot so: 

 Kdo je že videl dinozavra?                         Učenci odgovarjajo na vprašanja. 

 Kdaj so živeli? 

 Ali še živijo? 

 

 Ali ima kdo od vas hišnega ljubljenčka? 

Katerega? 

 Kako ravnate z njim? 

 Katero žival pa si najbolj želite imeti? 

 Kaj pa če bi namesto psa imeli kar  

dinozavra? 

 

»Vas zanima, kaj se je zgodilo dečku, ki si je  

  močno želel dobiti dinozavra?« 

 

Napoved vzgojno-izobraževalnega cilja: 

 

Učence povabim, da pridejo pred tablo in           Pridejo pred tablo, se usedejo 

se usedejo na tla. Naročim jim, naj se udobno      in umirijo. 

namestijo in umirijo. 

 

Povem, da jim bom prebrala slikanico z 

naslovom Piko Dinozaver, ki jo je napisal 

Leopold Suhodolčan. 

 

Poslušali bomo pravljico Piko Dinozaver. 
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Branje in literarnoestetsko doživetje 

Prvi stik z besedilom; pripovedovanje 

 

Sledi interpretativno branje slikanice.              Poslušajo. 

 

Sproti jim kažem ilustracije. 

 

Čustveni odmor: Doživetja se usedejo in vtisi poglobijo. 

 

Izjava po čustvenem premoru:   

 

»Ali vam je bila zgodba všeč? Zakaj?«             Odgovarjajo na vprašanja. 

»Ali katere besede niste razumeli?« 

 

Drugi stik z besedilom; interpretativno branje/poslušanje 

 

Vprašanja za razvijanje razumevanja besedila 

 

Ponovno jim preberem zgodbico. 

Po končanem branju jim postavim vprašanja: 

 

 Kdo vse je nastopal v zgodbi? 

 Kdo je Benjamin? 

 Kaj si je želel? 

 Zakaj si je Benjamin tako zelo želel imeti psa? 

 Kako se mu je želja izpolnila? 

 Kaj je nekega dne zagledal Benjamin na vogalu 

stolpnice? 

 Kakšna je bila ta žival? 

 Kako mu je dal Benjamin ime? 

 Ali je stric razumel Benjaminovo željo? 

 Zakaj so se ga ljudje in živali izogibali? 
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 Ali so se otroci zabavali? 

 Ali bi teta dovolila, da bi imel Benjamin psa? 

 Kaj je predlagal župan? 

 Kaj so želeli meščani od Pika? 

 Ali so bile njihove želje enake? 

 Kam je odšel Piko Dinozaver? 

 Kako se je Benjamin pogovarjal z možem s kapo? 

 

Interpretacija ter individualno delo učencev  

 

Učence razdelim v štiri skupine. Vsaka skupina 

dobi sličice. Razvrstiti jih morajo v pravilni               Razvrstijo sličice. 

vrstni red glede na dogodke v zgodbi. Med seboj 

se pogovorijo, kako bi pripovedovali zgodbo s 

pomočjo slik, potem pa to naredimo še skupaj,                 Pripovedujejo zgodbo. 

da vsak, ki dobi Švigazajca, pove eno poved. 

 

Naloge za poglabljanje doživetja 

 

Učenci vzamejo brezčrtne zvezke in narišejo  

svojo domišljijsko žival. Ko vsi končajo, 

pride vsak posebej pred tablo, 

pokaže sošolcem svojo domišljijsko žival,                   Rišejo in predstavijo 

pove, zakaj si jo je izbral, jo opiše in pove,                     svojo domišljijsko žival. 

kam bi jo peljal, komu bi jo želel pokazati. 
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Analiza učne ure: 

 

Učenci so z zanimanjem opazovali, kaj imam v škatli pred seboj. Ko so videli, da imam v roki 

pasjo ovratnico, so me začeli spraševati, ali je ovratnica moja. 

Odgovorila sem jim, da sem spoznala dečka, ki mi jo je posodil, zanimalo me je, ali mi oni 

lahko povedo, kateri živali pripada ovratnica. Odgovorov sem dobila zelo veliko, saj so mi 

odgovarjali, da ovratnica pripada velikemu psu, neki deček mi je odgovoril, da bi bila prav 

celo dinozavru. Ob tem sem jih vprašala, ali so že videli dinozavra? Nekateri so jih videli v 

muzeju, spet drugi na televiziji, ko so gledali film in enotni odgovor je bil, da so jih videli v 

knjigah, ki opisujejo dinozavre. Na vprašanje, kdaj so živeli, so mi odgovorili, da pred 

mnogimi leti, ko ni bilo ne njih, ne njihovih staršev in tudi ne njihovih babic. Neki deček je 

vedel povedati, da so dinozavri izumrli pred »veliko milijoni let«. Na moje vprašanje, ali 

dinozavri še živijo, so vsi v en glas zatrdili, da ne. V nadaljevanju pogovora o njihovih 

ljubljenčkih sem izvedela, da si vsi želijo imeti svojo žival, vendar jo imajo le nekateri. Zanjo 

skrbijo, vendar pa jim pri tem pomagajo njihovi starši, ker so oni še premajhni.  

V nadaljevanju sem izvedela, da vsi učenci ne poznajo zgodbice, zato sem jih povabila, da mi 

prisluhnejo. Po končanem branju sem jim postavila vprašanje. 

 

Ali vam je bila zgodbica všeč? Zakaj? 

 Da, ker je Benjamin imel svojega dinozavra. 

 Da, ker so ga vsi občudovali. 

 Da, ker je dobil najboljšega prijatelja. 

 Da, ker je bil dinozaver samo njegov. 

 

Po ponovnem branju smo se pogovarjali o vsebini zgodbe. 

 

1. Kdo vse je nastopal v zgodbi? 

Benjamin, stric, teta, Piko Dinozaver, župan, meščani, otroci. 

 

2. Kdo je Benjamin? 

Deček, ki ni imel psa. 
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3. Kaj si je želel? 

Želel si je psa. 

 

4. Zakaj si je Benjamin tako zelo želel imeti psa? 

Vsi njegovi prijatelji so imeli psa, le on ga ni imel. 

 

5. Kako se mu je želja izpolnila? 

Tako močno si ga je želel, da je nekega dne dobil dinozavra. 

 

6. Kaj je nekega dne zagledal Benjamin na vogalu stolpnice? 

Zagledal je pasjo vrvico, in ker je bil radoveden, je hodil za vrvico in zagledal ogromno 

žival. 

 

7. Kakšna je bila ta žival? 

Zelo velika, imela je dolg vrat, z repom pa naredila močan veter. 

 

8. Kako mu je dal Benjamin ime? 

Benjamin mu je dal ime Piko. 

 

9. Ali je stric razumel Benjaminovo željo? 

Stric je razumel Benjaminovo željo, vendar ga je hotel prepričati, da je dinozaver prevelik 

zanj, ker ga zvečer ne bo mogel peljati v svojo sobo. 

 

10. Zakaj so se ga ljudje in živali izogibali? 

Ker so se ga bali, niso bili navajeni na tako velike živali. Vsi drugi so imeli majhne pse, 

dinozaver se jim je zdel prenevaren. 

 

11. Ali so se otroci zabavali? 

Na začetku so se ga bali, ko pa so videli, kako se Benjamin igra z njim, so se mu 

pridružili. 

 

12. Ali bi teta dovolila, da bi imel Benjamin psa? 

Ne, teta ni marala v hiši psov, sploh pa ne tako velikih, kot je bil Piko Dinozaver. 
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13. Kaj je predlagal župan? 

Bil je vesel Pika Dinozavra, saj so dobili otroci nov tobogan, ki ga jim on ni mogel kupiti. 

 

14. Kaj so želeli meščani od Pika? 

Meščani so hoteli, da bi Piko rušil stare hiše in kopal jame. 

 

15. Ali so bile njihove želje enake? 

Ne, drugi so ga hoteli za pometanje ulic, spet drugi so hoteli zaslužiti veliko denarja in ga 

razkazovati celemu svetu. 

 

16. Kam je odšel Piko Dinozaver? 

Piko Dinozaver je odšel nazaj v muzej. 

 

17. Kako se je Benjamin pogovarjal z možem s kapo? 

Zanimalo ga je, zakaj Piko Dinozaver noče jesti, ko pa mu je prinesel hrano. 

 

V nadaljevanju sem otroke razdelila v skupine. Dobili so sličice, ki so jih morali razvrstiti po 

pravilnem vrstnem redu. Med seboj so se pogovarjali in skupno še enkrat ponovili zgodbico. 

Pri razvrščanju so bili enotni in vsak izmed njih je sodeloval pri nalogi. Pozneje smo pri 

pripovedovanju vsebine uporabili našega Švigazajčka, ki je naš zvesti spremljevalec pri 

pouku. Podajali so si ga iz rok v roke in vsak je povedal eno poved. Po končanem 

pripovedovanju so učenci vzeli svoje zvezke in narisali svojo domišljijsko žival. Predstavili 

so jo sošolcem. V šolski knjižnici sem si izposodila knjige o dinozavrih. Prinesla sem jih v 

razred in učenci so si jih med odmorom imeli možnost ogledovati in se med seboj pogovarjati. 

Zanimanja je bilo veliko, saj je nekaj učencev naslednji dan od doma prineslo knjige, ki so 

tudi govorile o dinozavrih. Zanimanje za dinozavre je trajalo kar nekaj časa in vsak prosti 

trenutek so izkoristili za ogledovanje knjig in jih tudi komentirali.  
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PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

 

Učitelj:      Št. ur:                  Datum: 

 

Predmet: SLOVENŠČINA – umetnostna besedila                                       Razred: 1. 

Učna tema: TUDI JAZ NASTOPAM V TEJ ZGODBI 

Učna enota: Ela Peroci MUCA COPATARICA                                      

Cilji:  

 Poslušajo pravljico. 

 Prepoznavajo književne osebe in motive za njihovo ravnanje (skrb za otroka, muca Copatarica – 

avtoriteta). 

 Razvijajo zmožnost poslušanja in razumevanja umetnostnega besedila. 

 Opišejo za pravljično dogajanje bistveno značajsko lastnost književnih oseb (nerednost). 

 

Struktura učne ure; dejavnosti in didaktično-metodična priporočila 

 

Oblike:   frontalna, individualna, v paru, skupinska.   

 

Metode: delo z besedilom, didaktična igra, razlaga, pogovor, razgovor 

 

Strokovni izrazi in pojmi: književna oseba - Muca copatarica 

 

Motivacija 

 

IGRA SKRIVANJE COPATKA 

 

Igrali se bomo igro skrivanje copata. Najprej  

jim razložim pravila igre. Z žrebom določim 

enega učenca, ki bo odšel iz razreda, in učenca, 

ki bo nekje v razredu skril copato. Potem učenca,         Poslušajo navodila igre ter 

ki je moral iz razreda, pokličemo nazaj. S pomočjo                ob igri ugotavljajo naslov 

sošolcev, ki mu pri iskanju pomagajo z besedami               pravljice. 

vroče, toplo in hladno, poišče copato. Igro ponovimo  
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trikrat. Nato učence vprašam, ali jih skrivanje copat  

spominja na kakšno zgodbo in katera bi to lahko bila. 

 

Napoved vzgojno-izobraževalnega cilja: 

 

Napovem, da bomo spoznali knjigo Muca 

Copatarica, da je njena avtorica Ela Peroci in               Opisujejo naslovno 

ilustratorka Ančka Gošnik - Godec.                                    stran knjige. 

Pokažem jim knjigo, skupaj opišemo naslovno 

stran knjige (kaj vidimo, kaj dela muca, kako 

in zakaj je tako oblečena …). 

Povem, da je knjiga Muca Copatarica pravljica. 

Učence povabim, da se udobno namestijo in                       Se umirijo ter usmerijo 

zaprejo oči. Za nekaj sekund prisluhnemo sproščujoči           pozornost na poslušanje. 

 

 

glasbi, nato zopet odprejo oči ter prisluhnejo 

pravljici. 

 

Branje in literarnoestetsko doživetje 

          Prvi stik z besedilom; pripovedovanje 

 

Ob zvočni spremljavi in PPT-predstavitvi                      Poslušajo interpretativno branje, 

interpretativno berem oziroma pripovedujem                    hkrati pa sprejemajo sliko po 

pravljico Muca Copatarica.                                    slušni in vidni poti. 

 

Čustveni odmor: Doživetja se usedejo in vtisi poglobijo. 

 

Izjava po čustvenem premoru:                   Podoživijo besedilo ter uredijo vtise o njem. 

 

Glasba se še nekaj trenutkov nadaljuje.  

Ko jo ugasnem, sledijo vprašanja, ki          Pripovedujejo o vtisih, ob vprašanjih  

učence spodbudijo k izražanju občutij:           izražajo svoja občutja. 
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1. Vam je bila pravljica všeč? 

2. Kaj ste si najbolj zapomnili? Kaj vam 

je bilo najbolj všeč? 

 

Drugi stik z besedilom; interpretativno branje/poslušanje 

 

Vprašanja za razvijanje razumevanja besedila 

 

Ob projekciji skupaj pripovedujemo               Sodelujejo v razgovoru. 

besedilo. 

Vprašanja za razumevanje (kot pomoč 

za pripovedovanje ob slikah): 

 

1. Kakšne so hiše v Mali vasi? 

2. V teh hišicah živijo otroci. Kako 

so oblečeni ti otroci? 

3. Kakšne copatke imajo? 

4. So otroci pospravljali copatke               Skupaj ob slikah pripovedujemo pravljico. 

za seboj?  

5. Kakšen pa je nekdo, ki ne pospravlja 

za seboj? Kdor ne pospravlja za seboj 

je NEREDEN in otroci v pravljici so 

bili neredni. 

6. Kje po navadi iščejo copatke, ko se 

zbudijo? 

7. Koga so otroci spraševali, kje so njihovi 

copati? 

8. Zakaj se nihče od otrok ni hotel iti k 

drugemu igrat? 

9. Otroci so poiskali mucin dom. Kje 

vse so hodili? 

10. Kakšna je bila hiška muce? 

11. Kaj se je zgodilo z njihovimi copatki? 
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12. Ali so jih vsi otroci dobili? 

13. Zakaj jih Bobek ni dobil? 

14. Kaj mislite, kakšna je muca Copatarica  

in zakaj?  

 

Interpretacija ter individualno delo učencev  

 

Učence razdelim v pet skupin (skupine določim po omizjih). 

Vsaki skupini povem, kakšna je njihova naloga, naslov jim napišem na list. Pustim jih nekaj 

časa, da se pripravijo in vadijo, pri tem jim pomagam, svetujem. Z izštevanko določim, kdo 

igra muco Copatarico, preostali igrajo otroke. 

 

1. skupina: Zaigrajte, kako otroci iščejo copatke (igrajo otroci). 

2. skupina: Zaigrajte, kako otroci prosijo muco Copatarico, naj jim vrne copatke in kaj jim 

pravi muca (igrajo otroci in muca). 

3. skupina: Zaigrajte, kaj vse otroci obljubijo muci Copatarici, ko jim sešije copatke (igrajo 

otroci in muca). 

4. skupina: Zaigrajte, kaj se pogovarjajo otroci na poti domov (igrajo otroci). 

5. skupina: Zaigrajte, kako bo muca Copatarica z novimi copatki presenetila otroke 

naslednje leto (igrajo otroci in muca). 

 

Med samo predstavitvijo se otroci med seboj poslušajo, komentirajo igranje celega razreda in 

si na koncu zaploskajo.  

 

Naloge za poglabljanje doživetja 

 

Učenci vzamejo brezčrtne zvezke in narišejo              Rišejo, na koncu naredimo 

pravljično hišo muce Copatarice. Po končani            razstavo pravljičnih hišic muce 

nalogi naredimo predstavitev vseh pravljičnih       Copatarice. 

hiš muce Copatarice. 
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Analiza učne ure: 

 

V uvodu smo se igrali igrico skrivanje copatka. Učenci so uživali in vsakemu učencu, ki je bil 

iskalec, pomagali pri iskanju z ustreznimi besedami. Ko sem jih vprašala, ali jih igrica na kaj 

spominja, so nekateri povedali, da so jim starši prebrali zgodbico o muci Copatarici, v kateri 

so otroci iskali svoje copate. Ko se otroci udobno namestijo in umirijo, začnem pripovedovati 

zgodbico. Ves čas pripovedovanja so bili njihovi pogledi umirjeni in usmerjeni v PPT- 

predstavitev. Po prebrani vsebini sem jih vprašala, ali jim je bila pravljica všeč in kaj so si 

najbolj zapomnili oziroma kaj jim je bilo najbolj všeč. 

 

Odgovori otrok:  

 V pravljici so mi bile všeč majhne hiše z rdečimi strehami. 

 Pravljica mi je bila všeč, ker je bilo v njej veliko otrok. 

 Všeč mi je bila hiša muce Copatarice. 

 Zapomnila sem si, da je treba pospravljati za seboj, da je lepo. 

 Všeč mi je bilo, ko so otroci vsi skupaj poiskali svoje copate. 

 Všeč mi je bilo, ko je muca Copatarica zašila strgane copate otrokom. 

 Všeč mi je bilo, da so otroci obljubili muci Copatarici, da bodo skrbeli za svoje copate. 

 

V nadaljevanju smo ob projekciji skupno še enkrat ponovili zgodbico. Kot pomoč smo si 

pomagali z vprašanji, ki sem jim jih postavljala. 

 

1. Kakšne so hiše v Mali vasi? 

Vse hiše so majhne, bele in imajo rdeče strehe, polkna so zelena, dvorišča so pometena in 

cesta je gladka. 

 

2. V teh hišicah živijo otroci. Kako so oblečeni ti otroci? 

Na sebi imajo pisane srajčke.  

 

3. Kakšne copatke imajo? 

Obuti so v rdeče in modre copatke. 
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4. So otroci pospravljali copatke za seboj?  

Ne, nikoli ne pospravljajo copat za seboj. 

 

5. Kakšen pa je nekdo, ki ne pospravlja za seboj?  

Kdor ne pospravlja za seboj, je nereden in otroci v pravljici so bili neredni. 

 

6. Kje po navadi iščejo copatke, ko se zbudijo? 

Iščejo jih pod mizo, za pečjo, med drvmi, v vozičku, na stopnicah, v žepu očetove suknje. 

 

7. Koga so otroci spraševali, kje so njihovi copati? 

Vsi otroci so spraševali svojo mamo, kje so njihovi copati. 

 

8. Zakaj se nihče od otrok ni hotel iti k drugemu igrat? 

Bili so bosi in zeblo jih je v noge. 

 

9. Otroci so poiskali mucin dom. Kje vse so hodili? 

Odšli so v gozd, hodili po mahu z bosimi nogami. Poslušali so ptičke, ki so peli. Sredi 

gozda so našli mucin dom. 

 

10. Kakšna je bila hiška muce? 

Muca je imela v svoji hiši vse lepo pospravljeno. 

 

11. Kaj se je zgodilo z njihovimi copatki? 

Njihovi copatki so bili očiščeni in zakrpani, vsi gumbi so bili prišiti. 

 

12. Ali so jih vsi otroci dobili? 

Vsi otroci so našli svoje copate, le Bobek svojih ni našel. 

 

13. Zakaj jih Bobek ni dobil? 

Njegovi copatki so bili raztrgani, na polici pa takih copatk ni bilo. 

 

14. Kaj mislite, kakšna je muca Copatarica in zakaj?  

Muca Copatarica je prijazna, vsem otrokom je zašila copatke, obljubila jim je, da jim bo 

zašila nove copatke, ni bila huda zaradi nereda, ki so ga imeli doma. 
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Muca Copatarica je najboljša muca, ker ima v gozdu lepo hišico in ker pomaga mamicam 

zašiti copatke, ker nimajo veliko časa, ker hodijo v službo. 

Muca Copatarica je pridna in skrbi za red v svoji hiši, daj ima vse lepo pospravljeno in 

vedno ve, kje ima določene stvari. 

 

Ko smo zgodbico skupno obnovili, sem jih razdelila v skupine. Vsaka skupina je dobila na 

listu napisano nalogo, ki jo je pozneje uspešno opravila. Ko so se učenci pripravljali, sem se 

sprehajala od skupine do skupine in jim kaj svetovala oziroma pomagala, če so imeli težavo. 

Izbrali smo muco in predstava se je začela. Ko je posamezna skupina nastopala, so vsi drugi 

učenci pozorno poslušali. Na koncu predstave so bili učenci zadovoljni, saj so pri vsaki nalogi 

sodelovali in bili aktivni vsi sodelujoči.  

 

Zadnja naloga je bila, da vsak nariše pravljično hišo muce Copatarice. Učenci so imeli na 

voljo svojo izbiro in narisali so jo, kot so si jo zamišljali po svoje. 

 

7.8 Bralni dnevnik 

 

V novembru smo starše seznanili s projektom Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne 

pismenosti in dostopa do znanja. Ker smo si zadali nalogo, da posvetimo bralni pismenosti 

večjo pozornost, smo jim pripravili bralne dnevnike. Učenci so jih odnesli domov. Kadar so 

skupaj s starši prebrali kakšno knjigo, so jo zapisali v bralni dnevnik. Enkrat mesečno (po 

dogovoru) so učenci bralne dnevnike prinesli razredničarki na vpogled. Pri uri slovenskega 

jezika – književnost smo se z učenci o nekaterih knjigah, ki so jih prebrali s svojimi starši, 

pogovorili. Skozi celo šolsko leto 2011/12 so učenci pridno prinašali bralne dnevnike 

razredničarki. Iz njih je bilo razbrati, da so nekateri učenci med seboj tekmovali, kdo bo imel 

vpisanih več naslovov prebranih knjig. Knjigo, ki so jo predstavili svojim sošolcem, so si 

izbrali sami s seznama, ki je bil zapisan v bralnem dnevniku. 

 

Starše smo o vsem seznanili na roditeljskem sestanku. Ko smo razdeljevali bralne dnevnike, 

smo jih še enkrat o vsem obvestili pisno. Ko so učenci prinesli svoje bralne dnevnike nazaj v 

šolo, smo pri nekaterih učencih opazili, da starši ne namenijo dovolj časa družinskemu branju, 

saj so imeli posamezniki v bralnem dnevniku zapis o branju le enkrat do dvakrat na teden. Ko 

pa so učenci predstavljali prebrano knjigo razredu, so vsi brez izjeme z velikim zanimanjem 
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poslušali. Menim, da je to, koliko berejo starši svojim otrokom, precej odvisno tudi od tega, 

kakšne izkušnje so imeli v svoji preteklosti. 

 

Spoštovani starši! 

 

Na šoli smo se odločili, da posvetimo bralni pismenosti večjo pozornost, zato smo se vključili 

v projekt s tem naslovom.  

Dobro razvite bralne sposobnosti so povezane z uspešnostjo v življenju. Pri šolskem delu pa 

pomenijo dobro razvite bralne sposobnosti, da učenci dosegajo boljše učne rezultate, saj bolje 

razumejo besedila v učbenikih in znajo dobiti informacije iz besedila. 

Motivacija za branje je ključna sestavina bralne pismenosti, zato smo se odločili, da damo 

učencem bralni dnevnik, v katerega boste vpisovali naslove prebranih knjig, pesmi … Želimo, 

da bi se starši z otroki pogovarjali o prebranih knjigah. Domače okolje je ključnega pomena 

pri razvijanju bralne pismenosti. 

Ker vaši otroci še ne berejo, jim berete starši. Raziskave kažejo, da starši lahko močno 

vplivajo na razvijanje bralne pismenosti. Svojemu otroku lahko najbolje zagotovite, da bodo 

knjige in veselje, ki ga daje branje, del njegovega otroštva.  

Zahvaljujemo se vsem staršem, ki pomagajo pri motivaciji svojih otrok za branje. 

 

Učiteljice bomo enkrat mesečno pregledale bralne dnevnike. O vsebini knjig se bomo 

pogovarjali. 

Tudi pri pouku dajemo velik poudarek temu, da bi otroci vzljubili knjige. Vsak dan jim 

preberemo eno zgodbico ali pravljico ter se o njej pogovorimo.  

 

Upamo, da bodo učenci spoznali, da je branje lahko zabavno in koristno. 

Naj knjiga postane najboljša prijateljica nas vseh! 

 

Lep pozdrav!  
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Slika 1: Primer bralnega dnevnika v 1. razredu 
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7.9 Bralni kotiček 

 

V razredu smo namenili prostor bralnemu kotičku. Učenci so v času igre v dopoldanskem 

času in v podaljšanem bivanju popoldan veliko časa preživeli v bralnem kotičku. 

Razredničarka si je v šolski knjižnici izposodila različno zanimive knjige in dala možnost 

učencem v razredu, da so jih v prostem času prebirali. Nekateri med njimi so že lepo 

povezovali besede in brali, drugi so prebirali knjige tako, da so le listali po knjigi in opazovali 

ilustracije. Delali so se, da berejo. Ob vsaki ilustraciji so se ustavili in si izmislili nekaj 

povedi. Knjige smo zamenjale z novimi, ko smo ugotovile, da so jih učenci že dodobra 

spoznali. Imeli smo tako zgodbice, poučne knjige, otroške revije. V začetku so se v bralnem 

kotičku zadrževale predvsem deklice, kasneje je bilo vedno več dečkov, ki so se zatekali v 

bralni kotiček in raziskovali literaturo, ki je bila na voljo. Nekateri so želeli knjige, ki so jih 

imeli doma, deliti s svojimi sošolci, zato so jih za nekaj časa prinesli v bralni kotiček in bile 

so na voljo vsem sošolcem v razredu. 

 

V razredu je bilo vpisanih štiriindvajset otrok. Ko so prestopili prag osnovne šole, sta brala le 

dva otroka, pet otrok je poznalo abecedo in črkovalo kratke besede, preostali pa so se znali le 

podpisati. Tekom leta je v razredu bralo več kot polovica otrok, ob zaključku pa so brali 

skoraj vsi. Učenci so z velikim veseljem posegali po knjigi in vsako novo knjigo, ki se je 

znašla v razredu, so želeli prelistati in tudi spoznati njeno vsebino. 

 

V prostem času so v bralnem kotičku brali sami in tudi z učitelji, ki so bili v razredu, tako v 

dopoldanskem kot tudi v popoldanskem času. Učenci so bili navajeni, da so se v podaljšanem 

bivanju, ko je bil čas pisanja domačih nalog, ko so končali svojo nalogo, tiho presedli v bralni 

kotiček, da niso motili sošolcev, ki naloge še niso dokončali. Ravno tako je bilo v času pouka 

– učenci so, ko so svojo nalogo predčasno naredili, tiho nadaljevali v bralnem kotičku. 

 

Zanimanje za bralni kotiček je bilo iz meseca v mesec večje, tako da so ga na koncu 

obiskovali prav vsi učenci. 
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Slika 2: Bralni kotiček v 1. razredu 
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7.10 Najljubša knjiga 

 

Proti koncu šolskega leta smo učencem pri uri slovenščine povedali, da bodo pripravili 

govorno vajo, kjer bodo predstavili svojo najljubšo knjigo. Knjigo so si izbrali sami, pri 

predstavitvi pa so si pomagali s predstavljeno knjigo oziroma plakatom. Za pripravo govorne 

naloge so imeli štirinajst dni časa. Razredničarka je na oglasno desko obesila seznam z 

datumi, starši in njihovi otroci so si ga izbrali in se vanj vpisali. Plakati, ki so jih imeli učenci 

pri sami predstavitvi, so bili različni. Nekateri so bili narejeni iz slik, ki so jih nalepili, na 

nekaterih je pisalo zelo malo ali skoraj nič. Nekaj učencev pa je izdelalo plakate, na katerih so 

izrazili svojo ustvarjalnost, saj so narisali risbice in se pri pisanju tudi potrudili. Pri uspešno 

opravljeni govorni vaji so jim pomagali njihovi starši.  

 

 

Slika 3: Trnuljčica – plakat 
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Slika 4: Krtek in pomlad – plakat 

 

 

Slika 5: Volk in sedem kozličkov – plakat 
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Slika 6: Timi Racman pobegli raček – plakat 

 

 

Slika 7: Jaz – plakat 
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7.11 Bralna značka 

 

Vsako novo šolsko leto na prvem roditeljskem sestanku predstavimo staršem in pozneje v 

razredu učencem, da imajo možnost celo šolsko leto opravljati bralno značko. Predstavimo 

jim, da bodo pripovedovali prebrane knjige knjižničarki pred poukom, med odmori ali po 

pouku. V prvem razredu je dogovor, da učenci skupaj s starši preberejo deset knjig, ki si jih 

izberejo sami. Lahko so knjige iz šolske knjižnice ali knjige, ki jih imajo doma, lahko pa so 

knjige iz katerekoli druge knjižnice. 

 

V oktobru je knjižničarka povabila razred v knjižnico, učencem predstavila knjižnico in 

prebrala dve knjigi. Ob tem je učencem razdelila izkaznice z njihovimi imeni in številko, s 

pomočjo katere so si lahko izposojali izbrane knjige. Učencem je pokazala prostor, kjer so 

knjige, primerne za njihovo starost. Pri prvem obisku so si lahko izposodili svojo prvo knjigo. 

Odnesli so jo domov, jo skupaj s starši prebrali, se o njeni vsebini s starši pogovorili in v 

naslednjih dneh povedali vsebino knjige knjižničarki. Za vsako povedano knjigo jim je 

knjižničarka v šolsko izkaznico dala žig. Ko so imeli učenci v svoji šolski izkaznici deset 

žigov, so opravili bralno značko. Razredničarka je imela v razredu na steni obešen list, na 

katerega je pisala imena otrok, ki so bralno značko že opravili. Učencem je veliko pomenilo, 

da so bili na listu zapisani čim hitreje, zato so se pri pripovedovanju knjig za bralno značko 

zelo trudili. Zanimivo je bilo, da si knjig niso nehali izposojati, ko so bralno značko opravili, 

temveč so prebrane knjige še naprej pripovedovali knjižničarki. V razredu so učenci bralno 

značko vsi opravili pred rokom, ki je bil postavljen (2. april) na mednarodni dan knjige za 

otroke. Na ta dan je knjižničarka povabila razred v knjižnico in otrokom prebrala knjigo. 

Pohvalila je učence, ker so vsi opravili bralno značko in bili celo leto zelo pridni pri branju in 

pripovedovanju knjig. Ob zaključku jim je razdelila priznanja, da so uspešno opravili bralno 

značko. Zaželela jim je veliko zabavnih bralnih uric v nadaljevanju in jim priporočila, naj 

bodo tako uspešni tudi v naslednjih letih šolanja. 
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Slika 8: Primer priznanja za opravljeno bralno značko v 1. razredu na OŠ Vič 
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7.12 Vičkov dan – dan šole 

 

 

Slika 9: Vabilo na Vičkov dan – plakat 

 

Na naši šoli vsako šolsko leto končamo z Vičkovim dnevom. V šolskem letu 2011/12 smo ta 

dan posvetili knjigi. Celo leto smo posvetili branju, razumevanju in predvsem ljubezni do 

knjige. Učencem smo hoteli povedati, da je branje lahko koristno in zabavno. Pri pouku smo 

spoznali knjigo Dragotina Ketteja ŠIVILJA IN ŠKARJICE. Pogovarjali smo se, da knjiga 

nastane s pomočjo pisatelja, ki knjigo napiše, in ilustratorja, ki v knjigi nariše ustrezne 

ilustracije. Prebrali smo knjigo, si ogledali ilustracije in se odločili, da tudi mi postanemo 

pisatelji in ilustratorji. Vsak učenec je izdelal svojo knjigo z naslovom Šivilja in škarjice. K 

svojim ilustracijam so dodali besedilo. 
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Slika 10: Šivilja in škarjice 

 

 

Slika 11: Šivilja in škarjice  
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Slika 12: Šivilja in škarjice 

 

 

Slika 13: Šivilja in škarjice 
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Slika 14: Šivilja in škarjice 

 

Na Vičkovem dnevu smo se predstavili vsi razredi. Prvi razredi smo predstavili svojo knjigo z 

naslovom Šivilja in škarjice, svojo najljubšo knjigo - plakate, ki smo jih predstavljali pri 

pouku. Izdelali smo si tudi kazalke, katere smo kasneje uporabili kot pripomoček pri branju 

knjig. 
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Slika 15: Franček sadi drevo – plakat 

 

 

Slika 16: Izdelki otrok 1. d razreda 
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ZAKLJUČEK  

 

Otroku ustvarjamo temelj za poznejše samostojno branje v šoli, če mu v zgodnjem obdobju 

veliko beremo in se ob tem z njih tudi pogovarjamo. Če otrok v predšolskem obdobju veliko 

posluša pravljice, je to zanj osnova za poznejše uspešno delo v šoli. Pomembno je, da so 

pravljice primerne njegovi starosti. Glasno branje otroku ne pomeni le vstop v svet knjige, 

ampak mu pomeni dejanje in dajanje ljubezni. Starši s tem stkejo trdnejše medsebojne vezi, 

katere se obrestujejo tudi v občutljivejših najstniških letih.  

 

Vsi vemo, kako zelo je pomembno branje za otrokov duševni in umski razvoj, redko pa 

slišimo, kako vpliva na otroka, če ne vidi brati in uživati ob knjigah tudi svoje starše. V 

kolikor jih ne vidi brati, se lahko vpraša, zakaj ne berejo, če mu venomer govorijo, kako 

čudovito je brati. Zakaj bi bilo branje zanj dobro, zanje pa ne. Strokovnjaki so enotni, da 

morajo starši svojemu otroku omogočati bogato bralno kulturo in hkrati dajati svojemu otroku 

dober zgled. Obiskovanje knjižnice skupaj z otrokom, pogovori o prebranem, kupovanje 

knjig, vse to vpliva na otroka, saj vseskozi opazuje in posnema. Otrok naj bi bil vseskozi v 

stiku s knjigo, tudi če je zelo majhen. Knjigo lahko nosi v rokah, jo boža, tipa, lista. V svoji 

sobi bi vsak otrok moral imeti knjižno polico in na njej knjige, ki so le njegove. 

 

Ker se starši zavedajo pomembnosti branja in želijo svojemu otroku le najboljše, menim, da si 

bodo ta čas vzeli. Tudi rezultati raziskave so pokazali, da starši s svojim otrokom preživijo v 

večini veliko časa, mu berejo, pomagajo pri izbiri knjige. Všeč mi je, ker v svojem prostem 

času radi in pogosto posegajo po knjigi. Pomembno je, da so s pomembnostjo branja starši 

zelo zgodaj seznanjeni. V veliki meri lahko k temu pripomorejo vzgojitelji in učitelji, kateri 

staršem svetujejo, jih ozaveščajo o pomenu branja in jim pomagajo s predlogi. Na roditeljskih 

sestankih in govorilnih urah smo starše seznanjali s pomenom družinskega branja, čeprav so 

se nekateri starši izgovarjali na pomanjkanje časa. Od staršev je veliko odvisno, od njihovih 

izkušenj z branjem v preteklosti. Čeprav se zavedajo, da je branje pomembno, nekateri manj 

posegajo po skupnem branju z otrokom. Ker je v razredu zelo majhen delež takih staršev, 

upam, da smo v dopoldanskem in popoldanskem času z branjem zapolnili manjkajoči del in 

dali otrokom veselje do branja in poslušanja. 
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Menim, da so starši vse bolj ozaveščeni o pomenu družinskega branja, v želji, da bi njihov 

otrok imel veliko znanja in dobro razvil svoje sposobnosti. Čeprav v šoli starše ozaveščamo o 

pomembnosti branja, o pomembnosti družinskega branja za njihovega otroka, bi mogoče za 

naslednje generacije prihajajočih otrok in otrok, ki se že šolajo, lahko pripravili popoldanske 

delavnice, srečanja s strokovnimi delavci in jih v tej smeri morda še bolj prepričati, da 

izkoristijo vsi starši prosti čas za čim večkratno druženje z otrokom in knjigo. 

 

Upam, da se bo družinsko branje v prihodnosti razširilo do te mere, da si bodo vsi starši vzeli 

vsaj nekaj minut časa dnevno za branje, kar pa bo bistveno vplivalo na otroke in njihov 

razvoj. Otroku je treba enostavno podariti večere ali popoldneve, ker bo tako postala knjiga 

njegova vodnica, kadar bo v dvomih, svetovalka, njegova najboljša prijateljica. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljen/a! 

Sem Bojana Bohinc, študentka RP na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pri izdelovanju 

diplomskega dela z naslovom Bralna pismenost učencev v prvem razredu potrebujem čim več 

rešenih anketnih vprašalnikov. Anketni vprašalnik je anonimen, pridobljeni podatki pa bodo 

uporabljeni zgolj v raziskovalne namene tega diplomskega dela. 

 

Hvala za sodelovanje,                                                                             Bojana Bohinc  

 

 

1. Kaj vam pomeni družinsko branje? 

a) Veliko. 

b) Malo. 

c) Ne vem, o tem bi želel/a izvedeti več. 

 

2. Kako pogosto berete svojemu otroku? 

a) Pogosto (vsak dan). 

b) Občasno (od 3- do 4-krat  na teden). 

c) Redko (od 3- do 4-krat na mesec). 

d) Nikoli. 

 

3. S katerim staršem otrok pogosteje bere? 

a) Mama. 

b) Oče. 

 

4. Kdaj najraje berete svojemu otroku? 

a) Dopoldne. 

b) Popoldne. 

c) Zvečer. 
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5. Kje najpogosteje berete? 

a) V otroški sobi. 

b) V dnevni sobi. 

c) V kuhinji. 

d) Drugo:   ______________. 

 

6. Kdo pomaga vašemu otroku pri izbiri knjige? 

a) Mama. 

b) Oče. 

c) Sam. 

 

7. Kaj vpliva na izbor knjige? 

a) Naslovnica knjige. 

b) Naslov knjige. 

c) Ilustracije v knjigi. 

 

8. Kako pogosto s svojim otrokom obiščete šolsko knjižnico ali katero koli drugo 

knjižnico? 

a) Zelo pogosto (1-krat na teden). 

b) Pogosto (2- do 3-krat na mesec). 

c) Redko (1-krat na dva meseca). 

 

9. Ali ima vaš otrok v svoji sobi knjižno polico? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

10. Ali v svojem prostem času pogosto berete? 

a) Pogosto. 

b) Redko. 

c) Nikoli. 
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11. Kako pomembno vam je branje z vašim otrokom? 

a) Zelo pomembno. 

b) Pomembno. 

c) Manj pomembno. 

d) Nepomembno. 

 

 

 

 

 

 


