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Povzetek 
 
Opismenjevanje je pomemben del posebnega programa vzgoje in izobraževanja, v katerega 

so vključeni otroci in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju. Zaradi upočasnjenega 

kognitivnega razvoja učencev, program dlje časa predvideva razvijanje predbralnih 

zmožnosti. V skladu s sposobnostmi vsakega posameznika, se kasneje priključita še učenje 

veščine branja in urjenje bralnega razumevanja. 

Razvoj pismenosti je torej del programa, zato sem želela dobiti vpogled v nekatere 

predbralne zmožnosti pri otrocih in mladostnikih, ki so usmerjeni v posebni program vzgoje 

in izobraževanja. V raziskavi je sodelovalo trideset učencev, ki so razporejeni na vseh pet 

stopenj šolanja.  

V ta namen sem sestavila preizkus, prilagojen osebam z motnjo v duševnem razvoju. Preko 

različnih nalog sem ugotavljala, kako poznajo koncept tiska. Zanimalo me je, kolikšno je 

njihovo razumevanje jezika v besedilih, ki jih slišijo, in kolikšno v tistih, ki jih preberejo sami. 

Opazovala sem tudi, v kolikšni meri zmorejo vidno zaznavati, slediti in razločevati. Preverjeno 

je bilo še fonološko zavedanje, in sicer zavedanje dolžine besed, zavedanje rime, zmožnost 

slušnega razločevanja ter razčlenjevanja. 

Na vseh področjih so opazne razlike med posamezniki v isti skupini, vendar lahko iz 

povprečnih dosežkov opazimo naslednje. Višje razviti zmožnosti sta poznavanje koncepta 

tiska in vidno zaznavanje, za nižje razviti pa sta se izkazali jezikovno razumevanje ter 

fonološko zavedanje. Dosežki so izrazito visoki pri samem vidnem zaznavanju in vidnem 

razločevanju. To ne velja za zmožnost vidnega sledenja, saj so tu rezultati nizki. Tudi 

zaznavanje rime in zmožnost slušnega razčlenjevanja sta se izkazali za slabše razviti veščini. 

Število učencev, ki so usvojili dekodiranje, se s stopnje na stopnjo povečuje, bralno 

razumevanje pa ostaja nizko. Dosežki na celotnem preizkusu so bili najnižji pri otrocih na 

začetku šolanja, najvišji pa pri mladostnikih, ki obiskujejo peto stopnjo.  

Iz tega lahko sklenemo, da na razvoj predbralnih zmožnosti otrok z motnjo v duševnem 

razvoju vplivata tako proces zorenja kot tudi v ta namen usmerjene aktivnosti v času šolanja.  

 

Ključne besede: predbralne zmožnosti, posebni program vzgoje in izobraževanja, otroci in 

mladostniki z motnjo v duševnem razvoju 

 



 
 

Pre-reading skills within special education programme 
 

Abstract 

Literacy is an important part in the special programme of education. Children with mental 

retardation have slower cognitive development, so the programme provides more time to 

develop pre-reading skills. Further learning to read and reading comprehension training, 

depend on the individual's ability. 

The purpose of the research was to gain an insight into some pre-reading skills of children 

within the special programme of education. There were thirty participants from five grades 

of the programme. 

I made a test, designed especcialy for children with mental retardation. The test has 

different exercises about print knowledge. I gained information about the linguistic 

comprehension in texts, which are read by another person and in texts, which are read by 

the participant. Next part of the test includes exercises about visual perception, tracking and 

differentiation. The last pre-reading skill is phonological awareness. I observed the  

awareness of word length, rhyme awareness, and also the children's ability to differentiate 

and segmenting ability. 

Between the participants on same level of the programme there are noticeable differences. 

The average results show print knowledge and visual perception as higher developed 

abillities, while linguistic comprehension and phonological awareness are on a lower level. 

Results are markedly high in visual perception and visual differentiation. On the other hand, 

the ability of visual tracking, rhyme awareness and the ability to segment are low. The 

number of the participants, which have learned to read, is higher from grade to grade, on 

the other hand reading comprehension stays low.  

Results on the whole test were the lowest among children at the beginning of school, and 

the highest by adolescents at the fifth grade.  

We can conclude, that the maturation process and the targeted activities during schooling 

affect the development of the pre-reading skills of children with mental retardation. 

 

Key words: pre-reading skills, special education programme, children with mental 

retardation 
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Uvod 

 

Obdobje, v katerem otrok vzpostavlja prve stike s knjigo in tiskom, imenujemo porajajoča se 

pismenost. To je čas, v katerem se razvijajo zmožnosti, ki omogočajo nadaljnji razvoj branja. 

Te zajemajo različna področja, kot so vidno in slušno zaznavanje, fonološko zavedanje, 

pozornost, koncentracija, spomin, razumevanje itd. Omenjene predbralne zmožnosti, se pri 

večini otrok razvijajo spontano v predšolskem obdobju, načrtno pa v prvem triletju redne 

osnovne šole. Urjenju zmožnosti se v programu osnovne šole, kmalu pridruži še učenje 

branja. Otrok se brati ne nauči kar naenkrat, temveč pri procesu prehaja določene faze. 

Teorija U. Frith zajema tri stopnje, in sicer logografsko, alfabetsko ter ortografsko.  

Znanje branja in pisanja predstavljata pismenost. Razvijanje le te je predvideno tudi v 

posebnem programu vzgoje in izobraževanja, v katerega so usmerjeni otroci in mladostniki z 

motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR). Tu šolsko delo in opismenjevanje 

potekata po predpisanem, okvirnem programu, ki je predstavljen v nadaljevanju. Hkrati se 

strokovni delavci ravnajo po individualiziranem programu, ki je prilagojen vsakemu 

posamezniku glede na njegove sposobnosti in potrebe. 

Da bi bolje razumeli populacijo, ki je bila vključena v raziskavo, je v enem od poglavij iz več 

vidikov predstavljena opredelitev oseb z motnjo v duševnem razvoju. Ker je njihov kognitivni 

razvoj upočasnjen, je predbralne zmožnosti smiselno razvijati dlje časa. 

V diplomskem delu me je zato zanimalo, v kolikšni meri se izbrane zmožnosti razvijejo tekom 

šolanja, koliko učencev usvoji proces dekodiranja in kakšno stopnjo bralnega razumevanja 

dosegajo.  
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1. Teoretična izhodišča 
 

1.1. Začetno opismenjevanje in porajajoča se pismenost 

 

Pismenost je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika definirana kot znanje branja in pisanja 

(SSKJ, 1995). Pridobimo jo v procesu opismenjevanja. To v ožjem pomenu predstavlja učenje 

branja in pisanja, v širšem pa razvijanje spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne 

pismenosti (Križaj Ortar, Magajna, Pečjak in Žerdin, 2000). 

Funkcionalna pismenost je sposobnost, da otrok pridobljeno znanje pismenosti pravilno 

uporabi v praksi. Je zmožnost razumevanja, tvorjenja in uporabe tistih jezikovnih oblik, ki so 

pomembne za posameznika ter jih zahteva delovanje v družbi (Zrimšek, 2003). 

 

Proces opismenjevanja poteka v dveh fazah. V prvi je cilj naučiti se brati in pisati, zato jo 

lahko poimenujemo faza začetnega opismenjevanja. V tem času se skladno razvijajo vse štiri 

sporazumevalne dejavnosti, to so poslušanje, govor, branje in pisanje.  

V drugi fazi je bistvo v učenju s pomočjo branja in pisanja (Križaj Ortar idr., 2000). 

 

Pri otroku se pismenost pojavi spontano v predšolskem obdobju. Večji del njegovega 

začetnega razvoja branja in pisanja poteka neopazno, pri srečevanju s tiskano besedo v 

vsakdanjem življenju. Njegove izkušnje se oblikujejo preko odkrivanja napisov v okolju, pri 

slikovnem branju besed na znanih predmetih, pri prvih poskusih pisanja in pri druženju 

odraslih in otrok ob knjigi. Kljub številnim oblikam tiska v okolici, pa je vseeno potreben 

odrasel, da otrokovo pozornost usmeri nanj.  

Znanje, ki ga pred formalnim opismenjevanjem v šoli otrok pridobiva v okolju, bogatem s 

tiskano besedo, imenujemo porajajoča se pismenost (Grginič, 2005). 

 

Obstaja več modelov porajajoče se pismenosti. V nadaljevanju je predstavljen model, ki sta 

ga izdelala R.G. Lomax in L.M. McGee (Lomax, McGee,1987, V: Grginič 2005), saj zajema vsa 

področja, ki sem jih opazovala med izvajanjem raziskave.  

Avtorja sta sposobnosti in znanje razdelila na pet komponent.  

Prva je koncept o tisku, ki vključuje otrokovo zavedanje govorjenih in pisnih jezikovnih enot 

ter razumevanje zveze med temi enotami in njihovim pomenom. Zajema poznavanje pravil 
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branja in pomensko znanje. Pomeni, da otrok ve v čem je smisel pisanja in branja. Pri 

razvijanju te komponente loči med tiskom in sliko ter zna opisati črke in besede.  

Drugo komponento sta imenovala grafično zavedanje. Predstavlja otrokovo usmeritev 

pozornosti h grafičnim značilnostim črk in besed ter njihovi orientaciji. Sposobnost vidnega 

razločevanja se razvije še pred znanjem abecede ter pred tretjo komponento modela, 

glasovnim zavedanjem.  

Glasovno zavedanje pomeni sposobnost razločevati glasovne elemente v besedah. Je zelo 

pomembno za razumevanje abecednega principa.  

Naslednja komponenta govori o znanju o glasovno-črkovni skladnosti. Pomeni znanje o 

usklajevanju črke z glasom ter sposobnost usmeriti to znanje v nove besede. Zadnja, peta 

komponenta je besedno branje. Obsega sposobnost branja izoliranih besed (Grginič, 2005). 

 

Obdobje porajajoče se pismenosti sovpada s časom, v katerem se prične začetno 

opismenjevanje. To se namreč začne v predšolskem obdobju, sistematično pa se nadaljuje v 

prvem triletju osnovne šole. Ves čas je potrebno stremeti k cilju, da bi bil posameznik ob 

zaključku začetnega opismenjevanja, sposoben branja z razumevanjem. 

Gough in Tunmer (1986, V: Lipec-Stopar, 2005) z modelom »The simple view of reading« 

pojasnjujeta, kaj je potrebno, da bi ta cilj dosegli. Bralno razumevanje vključuje integracijo 

dveh procesov, in sicer dekodiranja besed ter jezikovnega razumevanja. Vsaka od omenjenih 

komponent je sestavljena iz več manjših enot.  

Poznavanje fonologije, sintakse in semantike predstavlja lingvistično znanje. To skupaj s 

splošnim znanjem sestavlja jezikovno razumevanje. Samo jezikovno razumevanje pa ni dovolj 

za razumevanje prebranega. Uspešen bralec mora biti sposoben tudi učinkovitega 

dekodiranja. 

 

Pot do ustrezno razvitega dekodiranja se prične s predstavo o pisnem jeziku, ki jo R.G. Lomax 

in L.M. McGee v svojem modelu, definirata kot koncept o tisku. Predstava o pisnem jeziku 

vodi v poznavanje črk ter poznavanje abecedne osnove jezika. Omenjeno komponento lahko 

delno povežemo z grafičnim zavedanjem iz modela. Vse to, skupaj s fonemskim zavedanjem, 

vodi v veščino dešifriranja ter leksično znanje. Sposobnost dekodiranja torej združuje 

predstavo o pisnem jeziku, poznavanje abecedne osnove jezika ter črk, fonemsko zavedanje, 

veščino dešifriranja in leksično znanje.  
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Iz tega sledi, da ni dovolj, če otrok dobro razume jezik, ne zmore pa dekodiranja. Prav tako 

znanje dekodiranje nima pomena, če bralec ne pozna prebrane besede ali je ne zna 

uporabljati. Eno brez drugega ne vodi v uspešno razumevanje prebranega, zato je 

pomembno, da otrokom ponudimo dovolj priložnosti tako za učenje dekodiranja, kakor za 

razumevanje jezika.  

 

Slika 1: Prikaz modela »The simple view of reading« (Gough in Tunmer, 1986) 

 
 

Poleg priložnosti za učenje in razumevanje, so za uspešno začetno opismenjevanje ter razvoj 

predbralnih zmožnosti, pomembni še drugi dejavniki, ki jih avtorica M. Grginič (2005) deli na 

notranje in zunanje. 

 

Notranji dejavniki izvirajo predvsem iz otroka. To so: 

 

 Kognitivni dejavniki 

Pozornost, spomin, mišljenje, govor, orientacija, sposobnost reševanja problemov itd. so 

kognitivni procesi, pomembni za učenje branja. Velik del pri učenju branja predstavlja 

dekodiranje, ki se ne more razviti brez ustreznega vidnega in slušnega zaznavanja. Razvoj 

zaznavnih sposobnosti je pod velikim vplivom procesa zorenja živčnega sistema in izkušenj, ki 

jih otrok dobi iz okolja.  

 Čustveno motivacijski dejavniki 

Za učenje branja in pisanja, potrebuje otrok motivacijo in pozitivno čustveno naravnanost. 

Motivacijo pridobiva preko majhnih, a vsakodnevnih uspehov pri omenjenih aktivnostih. V 
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opismenjevalnih dejavnostih mora videti smisel, saj bo le tako imel željo po obvladovanju teh 

veščin.  

 

Nasprotno od notranjih dejavnikov, zunanji izvirajo iz okolja. Sem spadajo: 

 

 Socialni dejavniki 

Otrokove socializacijske izkušnje doma in med vrstniki vplivajo na jezikovne in kognitivne 

procese. Prav tako vplivajo na učenje pisnega jezika. Pri razvoju pismenosti so uspešnejši 

otroci, katerih izkušnje so enake šolski socializacijski praksi.  

 

 Socialno-kulturološki dejavniki 

Druga vrsta zunanjih dejavnikov so socialno-kulturološki. Sem spada socialno-ekonomski 

status otrokove družine ter socialni in kulturni vplivi iz okolja. Za otroka je zelo pomembno, 

kakšen odnos do branja in pisanja imajo njegovi starši. Od tega je odvisno, koliko spodbud bo 

dobil v najmlajših letih, kar pomembno vpliva na postavitev temeljev za kasnejše 

opismenjevanje.  

 

 

1.2. Predbralne zmožnosti 

 

Na podlagi predstavljenega modela porajajoče se pismenosti, Gough in Tunmerjeve teorije in 

dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost začetnega opismenjevanja, sem izbrala nekaj 

predbralnih zmožnosti, ki se pri omenjenih avtorjih pojavljajo najpogosteje. Preverjala jih 

bom pri učencih, vključenih v posebni program vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju PPVI), 

opisane pa so v naslednjih vrsticah. 

 

1.2.1. Razumevanje koncepta tiska 

 

Razumevanje koncepta tiska delimo na poznavanje oblike in poznavanje funkcije tiska. Prvo 

zajema poznavanje pravil branja in pomensko znanje. Otrok z razvitim konceptom o tisku ve, 

da ima knjiga začetek in konec, ve kje se prične brati ter v katero smer se nadaljuje. Loči med 

besedilom in sliko ter zna opisati črke in besede. Zaveda se, da črke sestavljajo besede, te pa 

sestavljajo povedi. V raziskavi bo preverjan le ta vidik koncepta tiska.  



6 
 

Poznavanje funkcije tiska pomeni, da otrok ve, kaj je smisel pisanja in branja. Zaveda se, da 

ima vsaka beseda določeno sporočilo, da se s pomočjo tiska lažje znajdemo v okolju, da 

lahko preko tiska dlje ohranimo in lažje prenesemo neko sporočilo. Spoznanja o tisku se 

pojavijo pred grafičnim in fonološkim zavedanjem (Grginič, 2005 in Pečjak, 2010). 

 

1.2.2. Vidno zaznavanje 

 

Ustrezno razvito vidno zaznavanje je pogoj, da lahko začnemo z opismenjevanjem.  

Otrokov razvoj vidnega zaznavanja se začne že veliko pred začetkom spoznavanja in 

prepoznavanja črk. Najprej zaznava različne oblike, osebe in predmete. Kmalu po rojstvu je 

sposoben ločiti obraze znanih in tujih ljudi. V predšolskem obdobju je njegova vidna zaznava 

celostna, kar pomeni, da vidi celoto in ne posameznih delov. Vsak del mu hkrati predstavlja 

celoto. Stvari prepoznava na podlagi splošnega videza in oblike, ni pa še sposoben 

razločevanja podrobnosti (Pečjak, 1999a). 

Gibson in Levin (1980, V: Pečjak, 1999a) ugotavljata, da se z odraščanjem postopoma povečuje 

tako natančnost zaznavanja kot tudi procesiranje informacij. Slednje se odraža v tem, da 

otroci sčasoma vidijo razliko tudi med zelo podobnimi črkami, pri branju pa postanejo 

pozorni na tiste enote, ki so največje nosilke pomena.  

Za učenje branja morata biti ustrezno razvita vidni spomin in vidno sledenje. Pomembna je 

tudi sposobnost zaznavanja prostora, ki omogoča prepoznavo oblike, velikosti in položaja 

predmetov (Grginič, 2005). 

 

Za uspešno branje ima velik pomen vzorec gibanja oči. Med branjem se oči večkrat ustavijo, 

čemur pravimo fiksacijski postanki. Trajajo od 250 milisekund do 1,5 sekunde in predstavljajo 

od 93 do 95 procentov vsega bralnega časa. Vzorec gibanja se z razvojem zaznavnih 

sposobnosti, starostjo in izurjenostjo spreminja. Mlajši kot je otrok, več fiksacijskih 

postankov bo naredil, ti pa bodo tudi daljši kot pri starejšem bralcu. Z optimalnim vzorcem 

gibanja oči dosežemo hitrejše in natančnejše prepoznavanje besed.   

Na kakovost in hitrost zaznave vplivajo dolžina in širina vrstice, presledek med vrsticami, 

svetlobni kontrast med  papirjem in tiskom, vrsta tiska ter velikost pisave (Križaj Ortar idr., 

2000). 
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Vidno zaznavanje lahko razvijamo z igrami za oči, pri katerih otrok potuje z očmi po labirintu 

ali vidnem vzorcu. Primerno je sestavljanje sestavljank ter prerisovanje enostavnih risb in 

vzorcev (Pečjak, 1999b). 

 

Vidnemu zaznavanju razvojno sledi vidno razločevanje, zatem pa še identifikacija. 

Ta predpostavlja, da si otrok zapomni različne vzorce in oblike, zato zahteva razvitost 

zaznavanja, razločevanja in pomnjenja. Razvita mora biti tudi sposobnost sekvenčnega 

zaporedja, oziroma zaznavanja zaporedja črk v besedi (Križaj Ortar idr., 2000; Pečjak, 1999a). 

 

1.2.2.1. Vidno sledenje 
 

Razvita zmožnost vidnega slednja predvideva, da je otrok sposoben slediti nekemu vidnemu 

impulzu, naj bo to risanje s prstom po zraku ali pa sledenje zaporedju različnih simbolov. 

Otrok postane na vrstni red oblik v vzorcu pozoren okoli šestega ali sedmega leta (Piaget, 

Inhelder, 1956 V: Pečjak, 1999a). Tudi Kahn in Birch (1987, V: Pečjak, 1999a) ugotavljata, da se 

zmožnost usmerjanja pozornosti na zaporedje simbolov razvije okoli sedmega leta. Raziskave 

avtorjev, kot so Rudnick, Sterrit in Flax (1984, V: Pečjak, 1999a) kažejo, da se omenjena 

zmožnost pri nekaterih pojavi celo okoli osmega leta. 

 

1.2.2.2. Vidno razločevanje 

 

Vidno razločevanje pomeni, da otrok razloči predmete, osebe ter različne vzorce, znake in 

simbole v svojem okolju. Razvoj poteka od razločevanja znanih in neznanih oseb ter 

predmetov, vse do uspešnega razločevanja geometrijskih likov in črk. Luria (1983) je v svoji 

raziskavi ugotovil, da mlajši otroci veliko lažje razločijo predmete, če jih ob vidni zaznavi tudi 

otipajo (Zrimšek, 2003). 

McComby in Bee (1975, V: Pečjak, 1999a) pravita, da večina otrok med tretjim in petim letom 

po obliki loči krog in trikotnik. 

Ključni vidni proces pri opismenjevanju, je razločevanje črk, zlogov in besed. Otrok mora 

najprej razločiti oblike črk, da jih bo lahko kasneje prepoznal. Ker orientacija za razločevanje 

predmetov ni pomembna, posameznik pri spoznavanju črk nanjo ni pozoren. Njen pomen 

spozna, ko ugotovi, kakšno vlogo imajo črke v besedah. 
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To potrjujejo raziskave, ki pravijo, da je pri treh letih večina otrok sposobna razločiti od tri do 

sedem črk, pri petih letih in pol pa že 95 odstotkov vseh črk (Pečjak, 1999a). 

Vidno razločevanje se ne razvije istočasno kot slušno razločevanje, temveč nekoliko prej. 

 

Raziskave kažejo, da so procesi vidnega razločevanja odvisni predvsem od zorenja (Pečjak, 

1999a). Kljub temu lahko otrokom ponudimo več vrst vaj, ki pripomorejo k razvoju omenjene 

zmožnosti. Te vključujejo primerjanje po barvi, obliki, velikosti, položaju ali svetlosti. Iz 

barvnih likov sestavimo človeka, hišo, rožo, itd. Otroku damo enake like, ki naj jih postavi 

enako, kakor so že postavljeni. Podobno lahko narisano sliko preriše oziroma enako pobarva. 

Uporabimo lahko sestavljanke, pri katerih razločuje oblike. Mlajšim otrokom ponudimo 

iskanje podobnosti oziroma razlik v slikah, starejšim pa v besedah.  

Vizualno razločevanje črk urimo preko iskanja posamezne črke v labirintu, barvanja in 

obkroževanja črk z različnimi barvami, iskanja skupne črke ali skupnega zloga besedam v 

vrstici (Pečjak, 1999b). 

Sposobnost razločevanja lahko izboljšamo tudi s prerisovanjem besed in črk. Hkrati naj otrok 

glasno izgovarja glasove (McGuiness, 1998, V: Zrimšek, 2003). 

 

  

1.2.3. Fonološko zavedanje 

 

Različni avtorji fonološko zavedanje opredeljujejo različno. Stahl in Murray (1994, V: Zrimšek, 

2003) pravita, da je to zavedanje glasov ustnega jezika, ki se kaže z obvladovanjem 

sposobnosti rimanja, primerjanja začetnih soglasnikov in štetja glasov v besedah. Jelenc 

(1997) razlaga, da je fonološko zavedanje ena od ravni jezikovnega zavedanja. Je zavedanje 

odnosa med tiskano besedo in njeno glasovno reprezentacijo. Nanaša se na različne 

aktivnosti, ki povečujejo občutljivost posameznika za glasove in za uporabo glasov v 

besedah. Pečjakova (1999) ga deli na glasovno razločevanje in razčlenjevanje. Ustrezno 

razvito razločevanje je pogoj za uspešno razčlenjevanje. 

Fonološko zavedanje torej pomeni, kako se otrok zaveda povezave med črkami in glasovi ter 

kako zna manipulirati z različno velikimi glasovnimi enotami. Sestavljeno je iz slušnega 

razločevanja in razčlenjevanja. Otrok mora najprej razločiti različne glasove, da lahko kasneje 

manipulira z njimi. Oseba z dobro razvitim glasovnim zavedanjem besedo miš sliši kot eno 
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enoto, a hkrati ve, da jo sestavljajo glasovi m, i in š. Če glasovno zavedanje ni ustrezno 

razvito, oseba ne ve, da je beseda miš sestavljena iz treh glasov (Lerner, 1997). 

 

Ker je odnos med črko in njeno glasovno prezentacijo abstrakten, mora otrok za razvoj 

pisnega jezika najprej uzavestiti ustni jezik. 

Ustni jezik je naraven. Ko govorimo ali poslušamo, smo pozorni na pomen povedanega. Za 

razumevanje sporočila, se ni potrebno zavestno usmeriti na vsako besedo, zlog in glas. Tako 

obremenjevanje pozornosti bi otežilo in zmanjšalo razumevanje. Predelovanje besed, zlogov 

in glasov poteka torej pri govoru in poslušanju avtomatično, pozorni smo le na vsebino. 

Branje in pisanje sta za razliko od ustnega jezika, umetni dejavnosti. Pri zapisu moramo biti 

zavestno pozorni na grafeme, ki ustrezajo fonemom. Otrok se mora pri zapisu osredotočiti 

na vsak glas, zlog, besedo. Dejavnosti brez ustrezno razvitega fonološkega zavedanja, torej 

ne moremo izvesti (Križaj–Ortar idr., 2000). 

 

Razvoj fonološkega zavedanja se začne z zavestjo o rimi, ki se pojavi med štiriindvajsetim in 

tridesetim mesecem starosti. Sledi zavedanje o tem, da je vsaka beseda samostojna enota in 

da ima pomen, zato je otrok zmožen poved razčleniti v posamezne besede. Zatem zmore 

besedo razdeliti na manjše dele, in sicer na zloge. Zloge zna tudi prešteti, jih razčlenjevati, 

združevati, zamenjati in odstraniti. Poleg tega združi in razčleni začetek in rimo. Najvišja 

sposobnost je zavedanje, da ima vsak glas svojo grafično reprezentacijo – črko ter 

manipulacija z glasovi. Na tej stopnji otrok določi prvi, srednji in zadnji glas v besedi, besedo 

glaskuje, dane glasove združi, prešteje, poišče besede, ki vsebujejo enak glas. Z glasovi 

manipulira tako kakor z zlogi (Zorman, 2005). 

 

Jerman (2000) v raziskavi ugotavlja, da na razvoj fonološkega zavedanja vplivata količina in 

kvaliteta govorne komunikacije, inteligentnost, čustvene in vedenjske lastnosti, socialno-

ekonomsko okolje ter motnje v nevrološkem razvoju.  

Njegovo raziskavo dopolnjujejo številne študije, ki kažejo, da je urjenje fonološkega 

zavedanja v predšolskem in začetnem šolskem obdobju zelo uspešno ter pomembno vpliva 

na nadaljnjo sposobnost branja. Glede na raziskavo, ki jo je opravil W. Schneider, urjenje 

fonološkega zavedanja bistveno zmanjša tudi tveganje za disleksijo.  

Hkrati je eno najpomembnejših napovedovalcev kasnejšega uspešnega razvoja bralnih 

zmožnosti, celo boljši kot inteligenčni količnik ali znanje abecede (Grginič, 2005; Zrimšek, 2003). 
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Iz tega sledi, da je zelo pomembno, da dobi otrok še pred začetkom sistematičnega 

opismenjevanja čim več izkušenj z govorom, tiskano besedo, črkami in glasovi. Prav v 

predšolskem obdobju lahko otrok spoznava rimo preko pesmi in izštevank, besedni zaklad pa 

pridobiva preko prostega pripovedovanja zgodb ali svojih doživetji. 

Dobro razvito fonološko zavedanje torej vodi k uspešnemu učenju branja in pisanja. 

 

1.2.3.1. Zavedanje rime 

 

Zavedanje rime je prva stopnja v razvoju fonološkega zavedanja.  

Začetki in rime so enote, ki jih lahko uvrstimo med glasom in zlogom. Začetek je del zloga 

pred samoglasnikom, rima pa je drugi del. Vsi zlogi imajo rimo, nimajo pa vsi začetka. Otroci 

lažje prepoznavajo glasove na začetku besede, kakor na koncu (Križaj – Ortar idr., 2000). 

Rimanje pomaga razvijati občutljivost za glasove in s tem sposobnost slušnega razločevanja. 

Poleg tega bo otrok, ki sliši zvezo med besedama hop in stop, lažje prebral besede, ki zvenijo 

in so videti podobne.  

Zavedanje rime in sposobnost rimanja lahko urimo s pomočjo ugank, izštevank in besednih 

iger. Izštevanko večkrat ponovimo, nato pa izpustimo rimo in pustimo, da jo pove otrok. 

Ponudimo mu vaje za iskanje rime besedam na sliki, lahko povezuje slike, ki se rimajo (Pečjak, 

1999).  

 

1.2.3.2. Zavedanje besed, zlogov in glasov 

 

Otroci ustnega jezika ne pojmujejo kot verige posameznih besed, prav tako pa besede ne 

obravnavajo kot individualne enote pomena. Kljub temu zna večina precej hitro razčleniti 

poved na besede in razume, kaj je beseda. Nekaj težav jim povzročajo slovnične besede 

(vezniki, predlogi), ker jih na začetku ne prepoznavajo kot samostojnih besed. Do zavedanja 

besede pridejo preko ogledovanja knjig ali drugih oblik tiska. Opazijo, da so med skupinami 

znakov prazni prostori. Ko se začenjajo zavedati, da se v tisku pojavljajo beseda za besedo, to 

prenesejo tudi na govorjeno besedilo (Križaj Ortar, 2000). 

 

Pojem beseda lahko ozaveščamo s pomočjo različnih vaj, kot je npr. naslednja. 

Vsak otrok v skupini pove besedo, ki jo vzgojiteljica ali učiteljica zapiše na kartonček. Otrok jo 

nato pobarva in okrasi ter tako izdela svojo besedo. Vaja je lahko in hitro izvedljiva. 
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Da bo otrok uspešnejši pri učenju branja in pisanja, se mora zavedati dolžine besede. To 

pomeni, da zna določiti, če je beseda kratka ali dolga. Urimo ga lahko tako, da otroku 

povemo par besed. Ena je krajša, druga pa daljša. Povedati mora, katera je kratka in katera 

dolga. Vaja je lažja, če ima otrok tudi vizualno oporo, in sicer sliki obeh besed (Pečjak, 1999). 

 

V tej fazi zna prešteti besede v povedi. Usvajanje veščine mu olajšamo s fizično oporo. 

Medtem ko mu počasi preberemo poved, naj postavlja žetone, kamenčke ali kaj podobnega 

za vsako besedo. Nato lahko ob vsaki besedi zaploska in tako ugotovi, koliko besed sestavlja 

poved. Začnemo z enobesednimi povedmi, nato pa nadaljujemo k večbesednim in 

zahtevnejšim (Pečjak, 1999). 

 

Da se bo posameznik lahko naučil obvladovanja slušnega razločevanja in razčlenjevanja ter s 

tem manipulacije z manjšimi glasovnimi enotami, se mora najprej zavedati, kaj sta zlog in 

glas. Otrok, ki se bo tega zavedal, bo uspešno preštel zloge ali glasove v besedi. Najprej bo to 

zmogel ob konkretni opori, nato pa brez nje.  

Naj poudarim, da ni dovolj le poznavanje črk ali zavedanje glasov, ločeno eno od drugega. Za 

funkcionalno razumevanje abecednega principa, je potrebno oboje razvijati v enaki meri. 

1.2.3.3. Slušno razločevanje 
 

Predpogoj za uspešno slušno razločevanje je, da zna otrok poslušati in slediti navodilom. V 

kolikor poslušanje še ni razvito, ga lahko urimo z vajami risanja po nareku ali izvajanja gibov 

po navodilih (Pečjak, 1999). 

Slušno razločevanje pomeni sposobnost razločevanja zlogov in glasov med seboj. Je ključni 

dejavnik za uspešnost dekodiranja pri začetnem opismenjevanju. Obvladovanje omenjene 

veščine je nujno potrebno za branje jezikov z abecednim načinom pisanja. Pomeni, da otrok 

sliši, kdaj sta zloga oziroma glasova enaka in kdaj ne. Razločevanju glasov rečemo tudi 

akustično fonemska diferenciacija. Ta sposobnost mu zagotavlja, da natančno razlikuje 

akustično podobne glasove, kot so p in b, t in d, k in g. Razlikuje jih, ko se pojavljajo 

posamično ali pa v fonemskih parih, npr. šipa-šiba, tlaka-dlaka, kos-gos. Zmožnost se razvija 

do okvirno osmega leta starosti in je zelo pomembna, ko se otrok sooči z učenjem pisanja 

(Jelenc, 1997). 

Za razvijanje omenjene sposobnosti začnemo z vajami za razločevanje med dvema 

glasovoma, nadaljujemo pa z vajami za ločevanje določenega glasu v dvojici ali nizu besed. 
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1.2.3.4. Slušno razčlenjevanje 

 

Slušno razčlenjevanje pomeni sposobnost, da otrok izgovorjeno besedo razčleni na 

posamezne zloge ali glasove. Je sposobnost akustične analize besed, razvije pa se po četrtem 

letu starosti. Najprej je zmožen razčleniti besedo na zloge. Temu pravimo zlogovanje, razvije 

pa se med četrtim in petim letom starosti. 

Otrok se bo zlogovanja najlažje naučil preko naslednjega postopka: 

- Najprej poimenuje predmet na sliki.  

- Besedo razčleni na zloge, tako da ob vsakem zlogu potrka ali zaploska. S tem bo sicer 

abstraktne glasovne enote konkretiziral.  

- V naslednjem koraku dobi zapisano besedo, ki je že zlogovana. Pod vsak zlog nariše 

majhen val, lahko pa k vsakemu postavi kamenček. To služi vidni konkretizaciji.  

- Ponovno zloguje besedo ob ploskanju sošolca ali učitelja. 

- Učenec, ki že zna pisati, dobi predlogo z narisanimi valovi, nad katere mora zapisati 

besedo. 

- V zadnjem koraku zapiše besedo in jo prebere.  

 

Ko otrok usvoji zlogovanje, lahko napreduje k manjši enoti, in sicer glasu. Členitvi besed na 

glasove, rečemo glaskovanje. Sposobnost fonemske segmentacije se okvirno razvije po 

petem ali šestem letu starosti.  

Otrok, ki veščino obvlada, zna določiti prvi, srednji in zadnji glas, zna prešteti glasove, 

odstraniti ali dodati glas, zamenjati vrstni red glasov pa tudi združiti posamezne glasove v 

besedo. 

Veščine se lahko uči na podoben način kakor zlogovanja, lahko pa mu ponudimo nekoliko 

drugačne vaje. Lahko poveže sliko, na kateri je kocka s toliko pikami, kolikor je glasov v 

besedi, povezuje besede z enakim začetnim ali končnim glasom, med več slikami odkriva 

vsiljivca, ki se ne začenja z enakim glasom itd. (Pečjak, 1999). 

 

1.2.4. Jezikovno razumevanje 

 

Jezikovno razumevanje razdelimo na razumevanje besed in besedila, ki ga otrok sliši od 

druge osebe in na razumevanje lastnega branja. 
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Osnova za prvo razumevanje besed in kratkih povedi je ritmično melodična struktura besed. 

Razumevanje na osnovi jezikovnih sredstev se pojavi šele med prvim in drugim letom razvoja 

govora. Nadaljnji razvoj aktivnega besedišča poteka hkrati z razvojem fonološkega zavedanja 

(Grginič, 2005). 

Tudi če otrok razume, kaj mu z govorom sporočajo ljudje okoli njega, še ne pomeni, da bo 

razumel lastno branje. 

Bralno razumevanje je interakcijski proces med besedilom in bralcem. Na bralca vplivajo 

predznanje, izkušnje, motivi in cilji branja. Pomemben je tudi kontekst, v katerem bere. 

Odvisno je od usvojenosti tehnike branja, bralnih strategij in širine posameznikovega 

besednega zaklada. Razumevanje je torej rezultat iskanja in določanja pomena besedila.  

Nekateri bralni modeli pravijo, da bralec oblikuje pomen prebranega besedila iz pomena 

posameznih dekodiranih besed. Drugi k razumevanju vključujejo še dejavnike, kot so 

predznanje, pričakovanja, napovedi in vprašanja, ki si jih bralec zastavlja med branjem. 

Bralno razumevanje se ne pojavi samo od sebe, temveč ga je potrebno uriti. Za ugotavljanje 

in hkrati razvijanje omenjene zmožnosti se uporablja kratke zgodbice, ki jih učenec 

samostojno prebere in nato odgovori na zastavljena vprašanja. Primerne so tudi vaje, kjer je 

potrebno vstaviti manjkajočo besedo v poved (Holy-Šinkovec, Pečjak, 1996 in Pečjak, 2010). 

 

1.3. Bralne razvojne stopnje 

 

Opisane zmožnosti so šele prva stopnja na poti do bralnega razumevanja. Različni avtorji, kot 

so S. Gray, J.Chall, U. Frith, L. Ehri, M. Rohl, stopnje poimenujejo in opredeljujejo različno.  

V nadaljevanju je predstavljena le teorija Ute Frith, saj razlaga predvsem strategije, ki jih 

otrok uporablja v procesu začetnega opismenjevanja. Stopnje opredeli glede na 

prevladujočo strategijo, in sicer logografsko (slikovno), alfabetsko (abecedno) in ortografsko 

(pravopisno). 

Prehod z nižje na višjo stopnjo je pogojen z obvladovanjem nove spretnosti. Pri tem se lahko 

pojavijo zastoji. Ko otrok predhodno znanje poveže z novim in tako zamenja strategijo, pride 

do nenadnega izboljšanja.  
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Logografska stopnja 

Pri uporabi te strategije otrok celostno prepoznava besede. Gre namreč za globalno branje 

besed. Vrstni red črk ni pomemben, saj usmerja svojo pozornost na izstopajoče grafične 

poteze. Prepozna posamezne besede v stavku, napiše črke abecede, prepozna pogoste in 

rimane besede. 

V obdobju, ko uporablja omenjeno strategijo, spozna nekaj bistvenih značilnosti pisnega 

jezika. Kmalu mu slikovno prepoznavanje ne zadostuje več, saj prične zamenjevati črkovno 

podobne besede 

 

Alfabetska stopnja 

Nova strategija otroku omogoča razčlenjevanje besed na črke in glasove ter vezavo glasov v 

besedo. Za razliko od prejšnje stopnje, je tu vrstni red črk, bistvenega pomena. Na tej stopnji 

je otrok sposoben ugotoviti, iz katerih glasov je beseda sestavljena. Zna tvoriti besede, ki se 

rimajo, razčleniti besedo s štirimi ali več glasovi, sposoben je prebrati in glaskovati zloge, 

samoglasnike in nosne glasove. 

Če želi oseba usvojiti abecedno strategijo, mora imeti primerno razvito zmožnost vidnega in 

slušnega razločevanja. Omenjene sposobnosti se ne pojavijo spontano z razvojem govora, 

zato jih je potrebno načrtno razvijati. Branje je na tej stopnji počasno, zato strategija kmalu 

ni več učinkovita. Za prehod na naslednjo stopnjo mora branje postati avtomatizirano. 

 

Ortografska stopnja 

Otrok, ki obvlada pravopisno strategijo, ne prepoznava le posameznih črk, temveč tudi dele 

besed ali morfeme. S tem si olajša sintezo in hitreje prepozna pomen besede. Posledično je 

njegovo branje hitro in bolj učinkovito. Šele ko otrok bere samodejno, se lahko osredotočimo 

na to, da bo prebrano tudi razumel. V tem obdobju otrok loči izgovorjene kratke in dolge 

vokale, kaže razumevanje zlogov in pravilno glaskuje besede (Grginič, 2005; Zrimšek, 2003; 

Pečjak, 2010). 
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1.3.1. Razvoj branja pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju 

 

Razvoj bralnih veščin pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju sledi zgoraj opisanemu 

zaporedju. Kljub temu se pojavlja nekaj pomembnih razlik med bralnim razvojem otroka z 

MDR in otroka z značilnim razvojem.  

Otroci z MDR ostanejo na posamezni stopnji dlje časa. Poleg tega večina ne doseže vseh 

razvojnih stopenj branja. Opazna je razlika v starosti, ko preidejo z ene stopnje na drugo. 

Tretja pomembna razlika je v kakovosti pridobljenih spretnosti na posamezni stopnji. 

 

Kakor vsak otrok mora imeti tudi otrok z motnjo v duševnem razvoju, že v predšolskem 

obdobju čim več stika s knjigami in tiskom. Zaradi upočasnjenega kognitivnega razvoja mu 

branje odraslega koristi ravno tako ali pa še bolj kot ostalim.  

Otroci z MDR, ki so vključeni v program predšolske vzgoje, dobijo že ob vsakdanjih 

aktivnostih veliko priložnosti in spodbud za razvoj potrebnih predbralnih veščin. Če so poleg 

tega deležni še zgodnje obravnave, bo primankljajev, ki bi jih bilo sicer potrebno nadomestiti 

ob začetku šolanja, manj. Obratno je pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju, ki v obdobju 

porajajoče se pismenosti niso vključeni v omenjene oblike dela.  

 

Ne glede na vključenost v program predšolske vzgoje in v druge oblike pomoči mora otrok z 

zmerno MDR vložiti veliko truda v veščine, ki jih večina osnovnošolskih otrok pridobi 

spontano. Specialni pedagog mora v posebnem programu vzgoje in izobraževanja pripraviti 

veliko različnih aktivnosti, da bi se posamezne zmožnosti lahko razvile.  

Veliko časa je potrebno posvetiti razvijanju pozornosti in koncentracije, neverbalni 

komunikaciji, govoru, vidnemu in slušnemu zaznavanju, itd. Omenjenim veščinam se pridruži 

sistematično obvladovanje branja besed in abecednega principa.  

Začnemo z učenjem celih besed, ki jih otrok že pozna in razume. Pripravimo z besedami 

opremljene sličice. Otrok naj jih tekom celega dneva srečuje spontano, (npr. sličica zvezka in 

napis »zvezek« ob prostoru, kjer so pospravljeni zvezki) ter sistematično ob različnih 

aktivnostih. Na ta način predstavimo tudi glagole, kot so pisati, risati, govoriti itd. Podobno 

prikažemo napise, ki se pojavljajo v učenčevem vsakdanjem življenju, kot so pošta, lekarna, 

prepoznavni znaki trgovin itd.  

Hkrati z učenjem branja celih besed, pričnemo z razvijanjem fonološkega zavedanja in z 

učenjem povezave med črkami in glasovi. Otroci z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo 
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za uspešno učenje branja veliko različnih vaj in aktivnosti. Pomembno je, da je v proces 

vključenih čim več čutil. Vsako stopnjo učenja je potrebno razdeliti na manjše in krajše dele.  

 

Večina otrok doseže stopnjo dekodiranja, vendar pa glede na »Preprost pogled na branje«, 

kot je opisan v prvem poglavju, cilj opismenjevanja še ni dosežen. Za učinkovito branje je 

poleg znanja dekodiranja potrebno tudi bralno razumevanje. Razvijati ga je treba načrtno. 

Začnemo z branjem in razlago posameznih besed, nato pa število besed v povedi 

povečujemo. Da bi ugotovili, koliko otrok razume brano besedilo, moramo razumevanje 

sproti preverjati z vprašanji ali kako drugače. Spodbujamo ga, da pove, če česa ni razumel. S 

tem je njegovo branje dejavnejše, poleg boljšega razumevanja pa omogoča tudi boljše 

pomnjenje. 

 

Otrok se ne bo naučil brati, če za to ne bo motiviran. Motivacijo dosežemo s tem, da mu v 

branje damo besedilo s temo, ki ga zanima. Poleg tega je pomembo, da začnemo s kratkimi, 

enostavnimi besedili z malo neznanimi besedami. Otrok mora v branju takih besedil videti 

smisel, zato uporabimo voščila, navodila za uporabo, obvestila, kratke zgodbe, pesmi itd. 

(Lipec–Stopar, ; Bird, Beadman in Buckley, 2011). 

 

 

 

1.4. Posebni program vzgoje in izobraževanja in predbralne zmožnosti 

 

V posebni program vzgoje in izobraževanja so usmerjeni in vključeni otroci z zmerno, težjo in 

težko motnjo v duševnem razvoju. Vključijo se na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo izda 

komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

 

1.4.1. Opredelitev oseb z motnjo v duševnem razvoju 

 

Po definiciji Ameriškega združenja za MDR (V: Lačen, 2001) pomeni motnja v duševnem 

razvoju pomembno omejitev v vsesplošnem funkcioniranju posameznika. Gre za splošno 

podpovprečno intelektualno funkcioniranje. Pojavi se v razvojni dobi in je vezano na 

prilagoditveno vedenje, predvsem na področju samostojnosti, komunikacije, socializacije in 

razumevanja.  
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Lačen (2001) pravi, da lahko motnje v duševnem razvoju opazujemo z več vidikov, in sicer 

razvojno, glede na sedanje stanje delovanja ali pa preko prilagoditvenega vedenja.  

Razvojna definicija pravi, da se MDR pojavi v razvojni dobi in je vseživljenjska. Traja torej od 

zgodnjega otroštva do smrti. Motnja ni nespremenljiva, temveč ima svoj razvoj. Osebo se 

opazuje v razvoju in nalogah, ki ustrezajo njeni starosti.  

Naslednja definicija je usmerjena v sedanje stanje. Ta ne deluje napovedno, temveč se 

osredotoča na funkcioniranje v trenutnem obdobju. Predpostavlja, da je bilo stanje v 

preteklosti drugačno od današnjega in da bo v prihodnosti lahko spet drugačno.  

Opredelitev preko adaptivnega vedenja ima za izhodišče, kako oseba funkcionira, kako je 

socializirana in kako se odziva v konkretnih življenjskih situacijah. Področja prilagoditvenega 

vedenja, ki jih upošteva omenjena definicija, so komunikacija, skrb za samega sebe, domača 

opravila, znajdenje v okolju, funkcionalno akademska znanja, samousmerjanje, zdravje in 

varnost, prosti čas, delo in zaposlitev, socialno interpersonalna sposobnost.  

Avtor povzema, da je oseba z MDR nekdo, ki pri testiranju doseže rezultat, ki bistveno 

podpovprečno odstopa na vsaj dveh od področij prilagoditvenega vedenja.  

Stopnja je povezana s količino pomoči, ki jo oseba prejema. 

 

Po pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami (Ur.l. RS št.54/03, 93/04), imajo otroci z MDR znižano splošno ali 

specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in 

socialnem področju ter pomanjkanje veščin. Vse to se odraža v neskladju med njihovo 

mentalno in kronološko starostjo. 

Motnje v duševnem razvoju razdelimo na štiri stopnje, in sicer na lažjo, zmerno, težjo in 

težko. Stopnja se določi v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. 

 

Otroci z lažjo MDR imajo znižane sposobnosti za učenje. V postopku usmerjanja so večinoma 

usmerjeni v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, kjer jim je omogočeno, 

da dosežejo temeljna šolska znanja. Usposobijo se za manj zahtevno poklicno delo in 

samostojno socialno življenje. 

Iz vidika stopnje pomoči, ne potrebujejo stalne pomoči. Prejemajo jo občasno, po potrebi. 

Pomoč je kratkotrajna, nudi se v konkretnih življenjskih situacijah oziroma okoljih. 
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V naslednjo skupino spadajo otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Posamezne 

sposobnosti teh otrok so različno razvite. Pri šolskem delu usvojijo osnove branja, pisanja in 

računanja. Na gibalnem, likovnem in glasbenem področju lahko zelo dobro razvijejo svoje 

spretnosti. Otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju je sposoben sodelovati v pogovoru in 

razume navodila. Zna sporočiti svoje želje in potrebe. Pri skrbi zase je sposoben opravljati 

različna preprosta opravila, načeloma pa potrebuje vodenje in različno stopnjo pomoči vse 

življenje. Tekom šolanja se usposobi za enostavna praktična dela. Usmerjen je v posebni 

program vzgoje in izobraževanja, ki je opisan v naslednjem poglavju.  

Stopnja pomoči, ki jo prejema oseba z zmerno MDR, je omejena in pomeni konstantno 

pomoč v določenem časovnem obdobju. 

 

Še nekoliko nižje sposobnosti imajo otroci s težjo motnjo v duševnem razvoju. Usposobijo se 

lahko za najenostavnejša opravila, pri skrbi zase pa pogosto potrebujejo pomoč. Razumejo 

enostavna sporočila in se nanja odzivajo. V ožjem okolju se orientirajo. Pogosto imajo težave 

v gibanju, druge motnje in bolezni. Pripada jim obsežna pomoč, ki je v določenih situacijah 

stalna in ni časovno omejena. 

V zadnjo stopnjo so razvrščeni otroci s težko MDR. Njihovo razumevanje in upoštevanje 

navodil je zelo omejeno. Usposobijo se za sodelovanje pri različnih aktivnostih, vendar 

potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Omejeni so v gibanju, in imajo tudi 

dodatne motnje in bolezni. Upravičeni so do vseobsegajoče pomoči, ki pomeni trajno pomoč 

v vseh situacijah v celem življenju.  

 
 

1.4.2. Cilji posebnega programa 

 

Cilji posebnega programa vzgoje in izobraževanja zajemajo štiri ključna področja.  

Preko različnih aktivnosti, strokovni delavci pri vsakem posamezniku spodbujajo razvoj na 

zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju.  

Otroke navajajo na skrb za zdravje in jih učijo za samostojno življenje.  

Učijo jih osnovnih šolskih znanj in spretnosti s področja matematike, branja, pisanja, 

likovnega izražanja, gibalne vzgoje, glasbene vzgoje itd. 

S samozagovorništvom, učenjem kritičnosti in navajanjem na sprejemanje odločitev, 

posameznike usposabljajo za čim bolj aktivno in samostojno vključevanje v okolje. 
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1.4.3. Trajanje programa 

 

Program je razdeljen na obvezni del, obvezni del z možnostjo podaljšanja, neobvezni del in 

na usposabljanje za življenje in delo. Učenci s stopnje na stopnjo napredujejo na podlagi 

števila let šolanja in ne glede na usvojena znanja. Ves pouk in delo s posameznim učencem 

poteka na podlagi načrtovanih ciljev, ki so opredeljeni v individualiziranem programu. Z 

individualiziranim program je določeno tudi ocenjevanje, ki je na vseh stopnjah opisno. 

 

 Obvezni del  

Vključuje tri stopnje, ki trajajo po tri leta. 

Prvo stopnjo obiskujejo učenci v prvem, drugem in tretjem letu šolanja. 

Drugo obiskujejo učenci, ki se šolajo četrto, peto in šesto leto. 

Na tretjo stopnjo so vključeni tisti, ki se šolajo sedmo, osmo in deveto leto. 

 

 Obvezni del z možnostjo podaljšanja 

Vključitev v nadaljevanje šolanja za učenca ni obvezna, a jo 75. člen Zakona o osnovni šoli 

omogoča. Učenec v tem primeru nadaljuje šolanje na četrti stopnji, in sicer v desetem, 

enajstem in dvanajstem letu šolanja. 

 

 Neobvezni del 

Sledi neobvezni del, do katerega so upravičeni učenci z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju. Predstavlja peto stopnjo. Obiskujejo jo učenci, ki se šolajo trinajsto, 

štirinajsto in petnajsto leto. 

 

 Usposabljanje za življenje in delo 

Če učenec doseže primerno stopnjo razvoja ali pa je ugotovljeno, da bi bilo nadaljnje 

usposabljanje smotrno, se mladostnik po končani peti stopnji ali po dopolnjenem 21. letu 

vključi v usposabljanje za življenje in delo. Program traja najdlje pet let, udeleženec pa ga 

lahko zaključi ob koncu vsakega šolskega leta. 
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1.4.4. Področja programa 

 

Program je razdeljen na šest področij dejavnosti, ki se izvajajo v vseh letih šolanja. 

 

Razvijanje samostojnosti 

Prvo in glede števila ur najobsežnejše področje je razvijanje samostojnosti. Pomemben cilj 

celotnega posebnega programa je, da bi bil učenec po koncu šolanja čim bolj samostojen. 

Dejavnosti vključujejo hranjenje, osvajanje higienskih navad, oblačenje, osebno urejenost in 

skrb za varnost. Učenci se učijo vsega, od samostojnega hranjenja in uporabe pribora preko 

razlikovanja in prepoznavanja hrane, do uporabe osnovnih pravil bontona pri hranjenju. 

Poleg tega jih strokovni delavci spodbujajo in usmerjajo pri samostojni pripravi mize in 

preprosti pripravi hrane.  

Učenci razvijajo osnovne higienske navade, kot so umivanje rok in zob. Spodbujani so k 

umivanju in skrbi za čistočo telesa, nekatere pa je najprej treba navaditi še na ustrezno 

kontrolo močenja in blatenja. Pri predmetu se razvija sposobnost ustrezne izbire oblačil in 

obutve glede na vremenske razmere, letne čase in različne situacije. Ni dovolj, da se učenec 

nauči le pravilno izbrati oblačila, uriti je potrebno tudi spretnosti preoblačenja in 

preobuvanja. 

Vključeno je spodbujanje skrbi za zdravje, za lastno varnost ter za varnost ljudi v 

posameznikovem okolju. 

 

Gibanje in športna vzgoja 

V gibanje in športno vzgojo so vključena gibanja, ki so vezana na spretnost hoje, naravne 

oblike gibanja, vaje za razvoj senzomotorike, elementarne igre, ples, športni program ter 

športni dnevi, tekmovanja, interesne dejavnost in šola v naravi. Z vsemi omenjenimi 

dejavnostmi učenci pridobivajo številne gibalne izkušnje in športne spretnosti, hkrati pa se 

zadovoljujejo njihove potrebe po gibanju in igri. Prav ob gibanju se krepi zavedanje lastnega 

telesa, ki je pomembno za razvitost osnovnih šolskih veščin. K boljšemu šolskemu delu 

pripomore tudi razvoj koordinacije, ravnotežja in prostorske orientacije. Pri različnih igrah se 

otroci socializirajo in naučijo sodelovanja v skupini.  

Gibalne zahteve morajo biti prilagojene sposobnostim posameznika, saj bo ta le tako lahko 

zaupal vase ter oblikoval pozitivno samopodobo. S pomočjo športne vzgoje razvijamo 

ustvarjalnost, ob gibanju pa se otrok sprosti in razbremeni, kar ugodno vpliva na šolsko delo.  
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Glasbena vzgoja 

Pri glasbeni vzgoji učenci poslušajo glasbo, pojejo in igrajo na instrumente. Vanjo je 

vključeno gibalno izražanje in glasbeno-didaktične igre. S pomočjo omenjenih dejavnosti 

poskušajo strokovni delavci v učencih vzbuditi in vzdrževati veselje do glasbe. Ob poslušanju 

in prepoznavanju različnih zvokov, razvijajo slušno zaznavanje in slušno razločevanje. Urjenje 

ritmičnega in melodičnega posluha pripomore k zaznavanju rime, petje pesmi pa razvija 

pomnjenje ter artikulacijo. 

Učenci ustvarjajo glasbo z lastnimi glasbili ali Orffovimi instrumenti. Z njimi izražajo svoja 

doživetja, hkrati pa se razvija njihov intelektualni, čustveni in motorični razvoj. Ob vključitvi 

skupinskega glasbenega izražanja, učitelj spodbuja sodelovanje in prilagajanje. Otrok se 

glasbeno izraža tudi z gibanjem. Pri tem je zaželeno, da ga uskladi z ritmom glasbe. Za učence 

je zanimivo, če so v program vključene glasbene igre, s katerimi se učijo upoštevanja 

preprostih navodil. 

 
 

Likovna vzgoja 

Likovna vzgoja vključuje risanje, slikanje, kiparstvo, prostorsko oblikovanje in grafiko. Učenci 

se urijo v opazovanju in zaznavanju različnih barv in oblik, s čimer razvijajo vidno 

razločevanje. Ob ustvarjanju se krepita njihova koncentracija in domišlija, razvijata pa se tudi 

motorika in ročne spretnosti. Učitelj stremi k temu, da so pri delu čim bolj samostojni. Če želi 

učenec dokončati neko umetniško delo, mora biti vztrajen. Likovna vzgoja pripomore tudi k 

pridobivanju delovnih navad, likovno izražanje pa učencem omogoča sprostitev. 

 

Delovna vzgoja 

Pri delovni vzgoji se učenci učijo tako domačih opravil, kakor obdelave raznih materialov. 

Spoznavajo svoje ožje in širše okolje ter razvijajo orientacijo v njem. Prepoznavajo različne 

predmete in materiale, ki jih srečujejo v vsakdanjem življenju. Da bi bili po koncu programa 

čim bolj samostojni, se urijo v pripravi hrane in pijače, čiščenju, pospravljanju in urejanju 

notranjih ter zunanjih prostorov. Zaželeno je, da imajo možnost oskrbe in negovanja različnih 

sobnih ali zunanjih rastlin. Cilji področja vključujejo številne elemente, ki so pomembni tako 

za življenje, kakor za pridobivanje in ohranjanje šolskih veščin. Predvideno je razvijanje 

pozornosti, motorike, koordinacije, komunikacije, socialnih veščin in delovnih navad.  
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Splošna poučenost 

Splošna poučenost združuje tri večje sklope, ki se med poukom medsebojno povezujejo. Ob 

obravnavi teme o predmetih v učilnici, ki spada v spoznavanje okolja, otroci npr. preštevajo 

mize in tako urijo matematične zmožnosti, iz vidika sklopa »jezik« pa preslikujejo besede, ki 

se nanašajo na temo. 

Prvi sklop je torej spoznavanje okolja. Učencem omogoča aktivno sodelovanje in izkustveno 

učenje. Pri tem razvijajo senzomotoriko, pridobivajo senzorne izkušnje ter si oblikujejo 

predstave. Pri obravnavi različnih tem, aktivirajo številne miselne procese kot so pozornost, 

sklepanje, zmožnost reševanja problemov, predvidevanje, povzemanje bistva, pomnjenje, 

ustvarjalno mišljenje, posploševanje, analiza in sinteza. Z opazovanjem pojavov, živih bitij in 

predmetov v svojem okolju, razvijajo vidno zaznavanje in razločevanje. Učijo se o ljudeh, 

torej o svojem telesu, razlikah med spoloma, o čustvih, poklicih, praznikih in običajih ter o 

svetu, ki jih obdaja. Obravnavajo letne čase, vremenske pojave, živali in rastline, razliko med 

mestom in vasjo, promet itd. 

V življenju bodo velikokrat potrebovali zmožnost orientacije v prostoru, česar se učijo prav 

pri spoznavanju okolja. Začnejo z orientacijo po šoli, nadaljujejo pa v šolski okolici. 

Pomembna je tudi orientacija v času, pri kateri opazujejo razliko med dnevom in nočjo ter se 

srečajo s koledarjem in uro. 

 

Naslednji sklop je matematika. Začne se s spoznavanjem odnosov med predmeti. Pri tem 

določajo položaj predmetov glede na drugi predmet, hkrati pa razvijajo orientacijo v 

prostoru. Ugotavljajo, da se stvari razlikujejo v kvalitativnih lastnostih ter jih razvrščajo po 

določenih kriterijih. Z igro razvijajo količinske pojme, učijo se zapisa simbolov za števila ter 

njihove prepoznave v različnih aktivnostih. Poznavanje števil ni samo sebi namen, temveč 

služi računanju s preprostimi računskimi operacijami. Med šolanjem spoznajo vrednost 

denarja in njegovo uporabo. Srečajo se z geometrijskimi telesi in liki pa tudi z osnovami 

računalništva. 

 

Tretji del predstavlja jezik, ki vključuje tako neverbalni, kakor verbalni vidik jezika. Učenci se 

urijo v izražanju z gibi in tako spoznavajo, se trudijo razumeti in uporabljati nebesedno 

sporočanje. Za razvoj artikulacije pihajo, srkajo, se oblizujejo, vokalizirajo itd. Govorne 

sposobnosti razvijajo preko različnih oblik sporočanja ter razumevanja sporočil drugih v 

različnih socialnih situacijah. Del pouka je namenjen razvijanju spretnosti rok in prstov ter 
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koordinaciji oko-roka in roka-roka. Za to so še posebej primerne grafomotorične vaje, 

polaganje krožcev po obodu obroča, kroženje z eno ali obema rokama, kotaljenje žoge itd. V 

prvih letih šolanja razvijajo predbralne zmožnosti, kasneje pa se urijo v branju z 

razumevanjem. Specialni pedagogi jim pisni jezik predstavijo kot sredstvo za sporazumevanje 

in ustvarjanje, pa tudi za zabavo.  

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Pose

bni_program_vzgoje_in_izobr.pdf) 

 

Splošna poučenost je torej predmet, kjer učenci razvijajo predbralne in predpisalne 

zmožnosti. Ker iz stopnje na stopnjo ne napredujejo na podlagi doseženih ciljev, temveč 

glede na število let šolanja, se vrsta in težavnost tovrstnih vaj prilagaja individualiziranemu 

programu učenca. Tako bo npr. nekdo, ki obiskuje drugo stopnjo že bral male tiskane črke, 

drugi učenec pa še na četrti stopnji ne bo usvojil velikih tiskanih. 

V nadaljevanju je opisano, na kakšne načine specialni pedagogi razvijajo določene 

predbralne zmožnosti pri učencih ter kaj naj bi okvirno izvajali na posamezni stopnji. 

 

Koncept tiska 

Učenci se na vseh stopnjah šolanja seznanjajo s pisano besedo in kratkimi besedili. Igrajo se s 

knjigami, jih odpirajo in zapirajo. Učijo se primernega ravnanja z njimi. Samostojno ali ob 

pomoči listajo in ogledujejo slikanice, časopise, revije in knjige. Iz časopisov tudi izrezujejo 

slike, ki se navezujejo na izbrano tematiko.  

Preko različnih vaj, nezavedno spoznavajo smer branja, saj so vse aktivnosti usmerjene v 

delo od leve proti desni in od zgoraj navzdol.  

Od druge stopnje dalje, se pogovarjajo o pomenu zapisane besede, saj različne vrste besedil 

spoznavajo kot vir informacij. Seznanjajo se s tem, da knjige pišejo pisatelji in da se iz knjig 

učimo. V slikanicah iščejo določene slike, črke, besede, povedi, pesmi itd. 

Pri učencih, ki berejo, sta vključena razvijanje ter ohranjanje bralnih navad. Med šolanjem 

večkrat obiščejo knjižnico. 

 

Vidno zaznavanje 

Če želimo razviti vidno razločevanje, je najprej potrebno uriti vidno zaznavanje. Otroci zato 

vzpostavljajo očesni kontakt z ljudmi, ki jih obkrožajo. Trudijo se usmeriti in zadržati pogled 

na mirujočem predmetu, ko se premika, pa mu s pogledom sledijo. Ob obravnavi posamezne 
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teme so povabljeni, da na fotografiji ali v prostoru pokažejo poimenovani predmet. Berejo 

različne simbole in znake iz okolja, npr. rdeči križ, lekarna, bolnišnica itd. 

 

Vidno sledenje 

Učenci, ki obiskujejo prvo stopnjo, opazujejo postavljeno zaporedje dveh slik ter ga ob 

pomoči nadaljujejo. Glede na individualne zmožnosti, že na prvi stopnji ali kasneje, 

postavljajo zaporedje treh, štirih ali več slik. 

Pri temi o prometu, z očmi spremljajo premikajoči avtomobil (od leve proti desni). 

 

Vidno razločevanje 

Učenci že od prve stopnje dalje globalno prepoznavajo pogosto videne besede ter besede, ki 

so povezane s temo. Ena od aktivnosti je dodajanje besede k sliki. Za urjenje prepoznave 

svojega imena in imena sošolcev oziroma na prvih stopnjah prepoznave znaka delijo zvezke 

in druge označene potrebščine.  

Izvajajo vaje, pri katerih je potrebno poiskati podobnosti ali razlike med predmeti oz. slikami, 

kasneje pa tudi med različnimi vzorci. Slikam iz slikanice poiščejo aplikacije enakih slik. 

Razločevanje barv in oblik urimo s pomočjo različnih pokrovčkov, iz katerih sestavijo vzorec 

po predlogi. Primerna je tudi igra s sestavljankami.  

Na prvi in drugi stopnji se učijo velikih tiskanih črk, na tretji in četrti malih tiskanih, na peti pa 

pisanih. Seveda je to le okvir, saj je proces dela potrebno prilagoditi posamezniku. Ne glede 

na vrsto črk jih prepoznavajo in iščejo v besedah. Prav tako v zapisani besedi ali več besedah 

poiščejo in zaznamujejo enake oziroma različne črke. Iščejo tudi pare enakih črk ali besed. 

Od tretje stopnje dalje v napisani besedi označijo ter poimenujejo prvi in zadnji glas ter iščejo 

zapisane besede, z enakim prvim in zadnjim glasom. Ukvarjajo se tudi z zlogi in v zapisanih 

besedah iščejo enake dele besed. 

 

Fonološko zavedanje 

Preko različnih besednih iger, pesmi, ugank in izštevank, se srečujejo z rimami, jih poslušajo 

in se jih naučijo. Od druge stopnje dalje, z rimami dopolnjujejo pesmi. Na podlagi govornih 

iger, izvabljajo in ozaveščajo posamezne glasove. Ko simbole že poznajo, jih v različnih 

aktivnostih povezujejo z glasovi. Od tretje stopnje dalje poslušajo povedi in ugotavljajo, ali je 

kratka ali dolga. Povedo, koliko besed je v njej, katera beseda je prva in katera zadnja. 

Razlikujejo med kratkimi in dolgimi besedami. 
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Slušno razločevanje 

Še posebej na nižjih stopnjah, je pozornost namenjena temu, da se bo učenec odzval na 

svoje ime. V pouk so vključene igre, pri katerih se morajo učenci z različno mimiko in gestami 

odzvati na različne zvoke. Če zaslišijo npr. čivkanje ptičkov, tekajo po razredu in mahajo z 

rokami, ko zaslišijo medvedovo brundanje, pa hodijo počasi. Poleg gibalnega izražanja, zvoke 

izrazijo tudi ritmično in likovno. V aktivnostih ugotavljajo, od kje je zvok prišel in ga ponovijo. 

Ko preidejo na delo s fonemi, morajo v besedi prepoznati posamezni glas. Ugotavljajo tudi, 

ali sta besedi enaki ali različni. Slušno razločevanje urijo preko igre telefon. 

 

Slušno razčlenjevanje 

Učenci besede najprej razčlenjujejo na zloge, kasneje pa še na glasove. Zloge in njihovo 

zaporedje prepoznavajo in ponavljajo. Ob pomoči ali samostojno navajajo besede, ki se 

začnejo na enak zlog. Prav tako prepoznavajo začetni glas in iščejo besede, ki se začnejo 

enako.  

Na drugi stopnji oziroma v skladu z individualiziranim programom vežejo glasove v zloge, 

zloge pa v besede. Najprej povežejo dva enaka zloga, nato dva različna, sledi pa vedno več 

zlogov.  

Učenci berejo besede ali povedi, dopolnjene s sličicami, ki so povezane s temo pri 

spoznavanju okolja. Ob slikovni opori, v besedah prepoznavajo manjkajočo črko. 

Na tretji stopnji poleg začetnega prepoznavajo tudi končni glas. Za učence so še posebej 

zanimiva dramatizirana besedila, ki jih berejo po vlogah. Prebirajo tudi kratka besedila 

ostalih vrst. Slušno razčlenjevanje urijo z reševanjem slikovnih križank, saj je pri tem besede 

potrebno razločiti na glasove oziroma glaskovati ter jih povezati s črkami. Rešujejo 

enostavne rebuse, ki so povezani s temo.  

Na tretji, še posebej pa na četrti in peti stopnji učenci pišejo po črkovnem, zlogovnem in 

besednem nareku. Zanimivo je sestavljanje besed iz črkovnih ploščic ter sestavljanje povedi 

iz besednega seznama. Učenci berejo javna obvestila, reklame, vabila, prošnje, opravičila, 

novice, članke in jih poskusijo tudi sami napisati. Berejo tudi kratka in nezahtevna leposlovna 

mladinska dela ter se o njih pogovarjajo. 
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Jezikovno razumevanje 

Na prvi stopnji se učenci učijo razumeti in upoštevati preprosta navodila in prepovedi. 

Poslušajo in razumejo besede, ki jih uporabljajo v vsakdanjem življenju. Za razvijanje 

jezikovnega izražanja pripovedujejo o svojih doživetjih. Na podlagi teme pri spoznavanju 

okolja smiselno odgovarjajo na vprašanja in oblikujejo preproste povedi. Poslušajo zgodbo in 

narišejo, kar jim je ostalo najbolj v spominu. Slike iz zgodbe uredijo v pravilno zaporedje.  

Na naslednjih stopnjah se trudijo razumeti in upoštevati kompleksnejša navodila, npr. »stopi 

k vratom ter jih odpri«.  

Vključene so vaje, pri katerih mora mladostnik razumeti pomen posameznih prebranih 

besed, kar pokaže tako, da k besedi postavi sliko ali izvede zapisano dejavnost.  

S pomočjo vprašanj ali samostojno opisujejo stvari, ki so v zvezi s temo. Opisujejo tudi druge 

predmete in dogodke. Obnavljajo besedila, ki jih prebere specialna pedagoginja in besedila, 

ki jih preberejo sami. Poslušajo povedi in jim dodajo eno ali dve besedi, da je poved 

smiselna. Poslušajo različne zgodbe, narišejo dogajanje ter sami pripovedujejo zgodbo ob 

slikah.  

Pri delu z različnimi besedili se učijo razlikovati »domače« izraze od izrazov knjižne 

slovenščine in iščejo ustrezne izraze za tiste, ki so uporabljeni neustrezno. Poslušajo besedila 

z napakami, ki jih morajo poiskati ter popraviti (Cerar, Fužir, Grubešič, Habjan, Oberstar, idr., 

1999). 
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2. Empirični del 
 

2.1. Opredelitev problema 
 

Otroci in mladostniki, ki so usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja, se med 

šolanjem in usposabljanjem v sklopu predmeta splošna poučenost učijo tudi branja in 

pisanja.  

Za uspešno usvajanje veščine branja, mora imeti posameznik še pred začetkom učenja, 

razvitih kar nekaj sposobnosti. Med najpomembnejšimi so vidno zaznavanje, slušno 

zaznavanje, fonološko zavedanje, pozornost in spomin. Tudi otrokovo razumevanje vsebin in 

pomena pisane besede mora biti na primerni stopnji. Poleg tega potrebuje motivacijo, 

interes in spodbudno okolje, ki mu bo približalo branje ter v njem vzbudilo željo po 

obvladovanju omenjene veščine. Večina otrok predbralne zmožnosti ustrezno razvije že v 

predšolskem obdobju in jih izpopolnjuje v prvih razredih osnovne šole. Pri otrocih z 

motnjami v duševnem razvoju je kognitivni razvoj upočasnjen, zato je predbralne zmožnosti 

smiselno razvijati dlje časa.  

Ker posebni program vzgoje in izobraževanja predvideva razvijanje pismenosti, me je 

zanimalo, kakšen nivo le-te dosežejo posamezniki, ki se šolajo po njem. 

V raziskavi sem zato želela dobiti vpogled v razvitost nekaterih predbralnih zmožnosti pri 

otrocih na posamezni stopnji PPVI. V ta namen sem izdelala preizkus, ki preverja naslednja 

področja: 

 poznavanje koncepta tiska 

 jezikovno razumevanje 

 vidno zaznavanje - vidno sledenje, vidno razločevanje 

 fonološko zavedanje - zavedanje dolžine besed, zavedanje rime, slušno razločevanje, 

slušno razčlenjevanje 

 

Zanimala me je razlika med zmožnostmi otrok, ki so šele pričeli s šolanjem in zmožnostmi 

tistih, ki ga zaključujejo. Delo z vsakim posameznikom poteka po individualiziranem 

programu, zato sem opazovala tudi dosežke otrok znotraj iste skupine. 
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2.2. Cilji  
 

Pred izvedbo raziskave je bilo potrebno izdelati preizkus za ugotavljanje predbralnih 

zmožnosti pri otrocih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Z raziskavo sem 

želela dobiti vpogled v razvitost predbralnih zmožnosti pri otrocih, ki obiskujejo posebni 

program vzgoje in izobraževanja, na vseh stopnjah šolanja. 

Cilji diplomskega dela so torej: 

 Izdelati preizkus za ugotavljanje predbralnih zmožnosti otrok v posebnem programu 

vzgoje in izobraževanja, 

 

 dobiti vpogled v razvitost predbralnih zmožnosti otrok, ki obiskujejo posebni program 

vzgoje in izobraževanja. 

 

2.3. Raziskovalna vprašanja 
 

 Pri kateri predbralni zmožnosti so dosežki otrok, ki obiskujejo prvo stopnjo, najvišji in pri 

kateri najnižji? Kakšen je odnos med podpodročij pri posamezni zmožnosti?  

 Pri kateri predbralni zmožnosti so dosežki otrok, ki obiskujejo drugo stopnjo, najvišji in 

pri kateri najnižji? Kakšen je odnos med podpodročij pri posamezni zmožnosti?  

 Pri kateri predbralni zmožnosti so dosežki mladostnikov, ki obiskujejo tretjo stopnjo, 

najvišji in pri kateri najnižji?  Kakšen je odnos med podpodročij pri posamezni 

zmožnosti? 

 Pri kateri predbralni zmožnosti so dosežki mladostnikov, ki obiskujejo četrto stopnjo, 

najvišji in pri kateri najnižji? Kakšen je odnos med podpodročij pri posamezni zmožnosti? 

 Pri kateri predbralni zmožnosti so dosežki otrok, ki obiskujejo peto, torej zadnjo stopnjo, 

najvišji in pri kateri najnižji? Kakšen je odnos med podpodročij pri posamezni zmožnosti? 

 Kakšne so razlike med dosežki otrok na različnih stopnjah glede poznavanja koncepta 

tiska?  

 Kakšne so razlike med dosežki otrok na različnih stopnjah v jezikovnem razumevanju? Pri 

koliko otrocih lahko preverjamo bralno razumevanje? 

 Kakšne so razlike med dosežki otrok na različnih stopnjah v zmožnosti vidnega 

zaznavanja? Kakšen je odnos med vidnim zaznavanjem, vidnim sledenjem in vidnim 

razločevanjem? 
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 Kakšne so razlike med dosežki otrok na različnih stopnjah v zmožnosti fonološkega 

zavedanja? Kakšen je odnos med zavedanjem dolžine besed, zavedanjem rime, slušnim 

razločevanjem in razčlenjevanjem? 

 Kakšni so dosežki otrok, vključenih na različne stopnje programa, na celotnem 

preizkusu? Kakšen je odnos med poznavanjem koncepta tiska, jezikovnim 

razumevanjem, vidnim zaznavanjem in fonološkim zavedanjem? 

 
 
 

2.4. Metodologija 
 

2.4.1. Opis vzorca 
 

V raziskavi je sodelovalo trideset otrok in mladostnikov, usmerjenih v posebni program 

vzgoje in izobraževanja. V času izvajanja preizkusa so bili stari od šest do enaindvajset let. 

Razporejeni so v osem oddelkov.  

Vključeni so na prvo, drugo, tretjo, četrto in peto stopnjo PPVI. V nadaljevanju so le-te 

označene s številko od ena do pet. Število otrok, ki obiskujejo posamezno stopnjo, se 

razlikuje. 

 Prva stopnja (PPVI 1) – 4 učenci; dva dečka in dve dekleti 

 Druga stopnja (PPVI 2) – 6 učencev; štirje dečki in dve dekleti 

 Tretja stopnja (PPVI 3)– 6 učencev; pet dečkov in eno dekle 

 Četrta stopnja (PPVI 4) – 6 učencev; štirje dečki in dve dekleti 

 Peta stopnja (PPVI 5) – 8 učencev; štirje dečki in štiri dekleta 

 
 
 
 

                                                           Graf 1: Število učencev na posamezni stopnji 
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2.4.2. Instrumentarij 
 

Za potrebe diplomskega dela sem izdelala preizkus za preverjanje predbralnih zmožnosti 

otrok, ki obiskujejo PPVI. Zajema naslednja področja in podpodročja:  

 Poznavanje koncepta tiska 
  

 Jezikovno razumevanje 

 Razumevanje slišanega 

 Razumevanje prebranega 
 

 Vidno zaznavanje 

 Vidno sledenje 

 Vidno razločevanje 
 

 Fonološko zavedanje 

 Zavedanje dolžine besed 

 Zavedanje rime 

 Slušno razločevanje 

 Slušno razčlenjevanje 
 

Vsa štiri področja se preverja s pomočjo delovnih listov in drugih materialov. Ocenjevalec pri 

vsaki nalogi poda ustna navodila, v primeru, da jih otrok ne razume, pa jih še dodatno 

pojasni. Učencu pokaže tudi zgled za reševanje. 

Poznavanje koncepta tiska, vidno zaznavanje, fonološko zavedanje in razumevanje slišanega 

se preverja pri vseh učencih. Razumevanje prebranega se preverja le pri otrocih, ki so usvojili 

veščino dekodiranja. 

Preizkus ni časovno omejen. 

 

 
Poznavanje koncepta tiska 

 Otrok dobi slikanico z naslovom Muca Copatarica. Ocenjevalec opazuje, kako jo obrne, 

ko jo prime v roke. Za pridobitev točke mora biti vezava na levi strani ter naslov na vrhu. 

Povabi ga, da slikanico prelista. Za pridobitev točke mora listati od začetka proti koncu. 

Pokaže naj naslov knjige. Ocenjevalec odpre knjigo na strani, kjer sta slika in besedilo. 

Otroku da naslednja navodila: 

- pokaži sliko, 

- pokaži besedilo, 

- pokaži kje začnemo brati na eni strani (zgoraj, levo), 

- pokaži kako beremo (od zgoraj navzdol, od leve proti desni), 
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- izberi in pokaži eno poved, 

- izberi in pokaži eno besedo, 

- izberi in pokaži eno črko. 

Pri vsaki ustrezno izvedeni nalogi dobi učenec točko, kakor je prikazano v spodnji tabeli. 

Možnih je dvanajst točk. 

 

Tabela 1: Točkovanje področja »poznavanje koncepta tiska« 

Naloga Število točk 

Kako obrne slikanico.   1 0 

Listanje slikanice  1 0 

Pokaže naslov  1 0 

Pokaže sliko  1 0 

Pokaže besedilo  1 0 

Pokaže kje začnemo brati na eni strani 2 1 0 

Pokaže kako beremo 2 1 0 

Pokaže eno poved  1 0 

Pokaže eno besedo  1 0 

Pokaže eno črko  1 0 

Skupno število točk /12 
 
 
Jezikovno razumevanje 

Področje je razdeljeno na razumevanje besedila, ki ga otroku prebere druga oseba in na 

razumevanje besedila, ki ga prebere sam. Prvi del se preverja pri vseh otrocih, drugi pa le pri 

tistih, ki so že usvojili dekodiranje. Število točk, ki jih je možno doseči, je trinajst. 

 

Razumevanje slišanega 
 

 Otroku najprej damo naslednja navodila: »Prebral ti bom del zgodbe, ki je zapisana v 

knjigi Muca Copatarica. Pozorno poslušaj. Potem boš odgovoril na nekaj vprašanj.« 

Nato preberemo zgodbo: 

Sredi gozda je stala pisana hiška. Nekega dne je mimo prišla deklica. Še nikoli ni videla 

takšne hišice, zato je pogledala skozi okno. Za mizo je sedela muca in šivala copatke. »Ne 

morem verjeti!« je rekla deklica. Saj to je hiša muce Copatarice!« Deklica je potrkala na 

vrata. »Kdo je?« je vprašala muca. »Anja sem, rada bi videla kako šivate copatke.« Muca ji 

je odprla in Anja je zagledala copatke čudovitih barv. 

 

Otroku postavimo naslednja vprašanja: 

- Kaj je stalo sredi gozda? (Pravilni odgovori: hiška; pisana hiška; hiša; hišica.) 
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- Kaj je videla deklica, ko je pogledala skozi okno? (Pravilni odgovori: muco; muco, ki šiva 

copatke.)  

- Kaj je nato naredila deklica? (Pravilni odgovori: potrkala; potrkala na vrata; ugotovila, 

čigava je hišica.)  

- Kaj je storila muca? (Pravilni odgovori: vprašala kdo je; odprla vrata.) 

 

Po potrebi preberemo le eno ali dve povedi skupaj in postavimo vprašanje, saj naloga 

preverja razumevanje in ne spominskih sposobnosti. 

Za vsak pravilen odgovor dobi učenec eno točko. Možne so štiri točke. 

 
 

Razumevanje prebranega 
 

 Učenec dobi list, na katerem je pet slik. Dobi tudi pet kartončkov z napisi MIŠ, HRUŠKA, 

jabolko, Letalo je v zraku, LETALO JE NA TLEH. 

Navodilo: »Povej, kaj je na sliki. Poišči napis, ki ustreza temu, kar je na sliki.« 

 

Za vsak pravilno postavljen kartonček dobi eno točko, možnih je pet točk. 
 

Slika 2: Pripomoček za preverjanje razumevanja prebranih besed in povedi 

 

 

 Da bi se izognili vplivu memoriranja posameznih besed na nadalnje preverjanje bralnega 

razumevanja, smo izbrali besedilo z drugačno temo. 

Učencu damo list z besedilom in navodilo: »Pozorno preberi besedilo, nato pa boš 

odgovoril/a na nekaj vprašanj.« 
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       Besedilo: 

Babica je vzela knjigo, se usedla na svoj gugalnik in pričela brati. Kmalu je zadremala. 

Knjiga ji je padla iz rok. Ravno takrat je prišla k njej na obisk vnukinja Nina. Pobrala je 

knjigo in babico pokrila z odejico. 

 

Postavimo vprašanja: 

- Kaj je počela babica? (Pravilni odgovori: brala, pričela brati, vzela knjigo, se usedla na 

gugalnik, zadremala, zaspala.) 

- Kaj se je zgodilo s knjigo? (Pravilni odgovori: ji je padla iz rok, je padla, je padla na tla.) 

- Kdo je prišel na obisk? (Pravilni odgovori: vnukinja Nina, Nina, deklica, punčka.) 

- Kaj je deklica storila? (Pravilni odgovori: pobrala je knjigo, pokrila babico.) 

 

Za vsak pravilen odgovor dobi eno točko. Možne so štiri točke. 

 

Tabela 2: Točkovanje področja »jezikovno razumevanje« 
Naloga Število točk 

Razumevanje slišanega 

Odgovarja na vprašanja o slišani zgodbi 
 

Kaj je stalo sredi gozda? 
Kaj je videla deklica, ko je pogledala skozi okno? 
Kaj je nato naredila deklica? 
Kaj je storila muca? 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

0 
0 
0 
0 

Razumevanje prebranega 

Odgovarja na vprašanja o samostojno prebrani 
zgodbi 
 

Kaj je počela babica? 
Kaj se je zgodilo s knjigo? 
Kdo je prišel na obisk? 
Kaj je deklica storila? 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

0 
0 
0 
0 

Postavi napis k sliki 
 

MIŠ 
HRUŠKA 
Jabolko 
Letalo je v zraku. 
LETALO JE NA TLEH. 

 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
 

0 
0 
0 
0 
0 

Skupno število točk: /13 
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Vidno zaznavanje 

Področje je razdeljeno na podpodročja vidno zaznavanje, vidno sledenje ter vidno 

razločevanje. 
 

Vidno zaznavanje 

 Ocenjevalec pokaže otroku naslovnico knjige Muca Copatarica.  

Daje mu navodila: »Oglej si sliko in pokaži muco Copatarico. Pokaži, kje ima škarje.« 

Za vsako pravilno pokazano dobi eno točko. 

 Naloga preverja slikovno strategijo branja. Ocenjevalec otroku pokaže kartonček, na 

katerem je znak lego kock. Otroka vpraša, kaj piše. Če odgovori lego ali lego kocke, dobi 

točko. Nato mu pokaže znak Coca-cola. Za pravilni odgovor dobi eno točko. Na zadnjem 

kartončku je znak stop. Ponovno dobi točk, za pravilen odgovor. 

 

Slika 3: Pripomočki za preverjanje vidnega zaznavanja 

 

 

Vidno sledenje 

 Ocenjevalec otroku pokaže kartonček s slonom in kartonček z žirafo. Otrok oba 

poimenuje in si ogleda. Navodila: »Živali so se sprehajale po živalskem vrtu. Hodile so 

ena za drugo, najprej žirafa, za njim pa slon.« Ob tem postavimo na mizo kartonček z 

žirafo in slonom. Nadaljujemo: »Za slonom je hodila naslednja žirafa, za njo pa naslednji 

slon.« Postavimo naslednja dva kartončka. Otroku damo preostale štiri kartončke z 

narisanimi živalmi in rečemo: »Postavi živali tako, da bodo vse hodile v enakem 

zaporedju. Postaviti moraš vse kartončke – živali.« 

Za pravilno postavljeno zaporedje dobi eno točko. 
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 Ocenjevalec pove, da se je živalim pridružila še lisica. Postavi zaporedje žirafa, slon, 

lisica, žirafa, slon, lisica. Navodilo: »Postavi živali tako, da bodo vse hodile v enakem 

zaporedju. V vrsto moraš postaviti vse kartončke – živali«. 

Za pravilno postavljeno dobi eno točko. 

 

 Otroku povemo, da so šle črke na ples. Plesale so ena za drugo, tako, kot jih bo videl na 

mizi. Postavimo kartončke s črkami A, S, N, O, A, S, N, O. Otroku damo preostale 

kartončke in navodilo: »Postavi kartončke tako, da bodo črke še naprej plesale v enakem 

zaporedju.« 

Za pravilno postavljeno zaporedje dobi točko. 

 

Slika 6: Pripomoček za preverjanje vidnega sledenja-zaporedje štirih 

 

 

Vidno razločevanje 

 Naloga preverja globalno branje. Ocenjevalec vpraša otroka, kako mu je ime. Pokaže mu 

tri kartončke z imeni in pove, da je eno od teh njegovo.  

Navodilo: »Pokaži, na katerem kartončku je napisano tvoje ime.«  

 

Slika 5: Pripomoček za preverjanje vidnega 
sledenja-zaporedje dveh 
 

Slika 4: Pripomoček za preverjanje vidnega 
sledenja-zaporedje treh 
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 Na kartončkih so krog, kvadrat, žirafa, A, E, navpična črta, vodoravna črta.  

Navodilo: »Pokazal/a ti bom dva kartončka. Dobro si ju oglej in povej, če je na obeh 

narisana enaka slika.« Podamo primer, v katerem pokažemo žirafo in slona ter otroka 

vprašamo, če je na obeh narisano enako. 

Kombinacije, ki jih kažemo so: žirafa - žirafa, krog – kvadrat, A – E, I - I, navpična črta – 

vodoravna črta. Za vsak pravilen odgovor dobi eno točko. 

 
Slika 7: Pripomoček za preverjanje vidnega razločevanja 

 
 

 Otrok dobi delovni list in navodilo: »Poišči sličico, ki je enaka sličici pred črto.« 

Ocenjevalec za demonstracijo pred otrokom reši primer, kjer je pred črto sladoled, za 

črto pa sladoled in čebela. 

Med slonom in ribo mora izbrati slona, med krogom, trikotnikom in pravokotnikom išče 

krog, med S, Z, K, L išče Z, med besedami pes, miš in riž mora izbrati miš. 

Za vsak pravilno rešeni primer dobi točko, možne so štiri točke. 

 

 Otrok dobi delovni list, na katerem je devet besed, razporejenih v tri skupine (dve 

besedi, tri besede, štiri besede). Navodilo: »Poišči črko, ki se ponovi v vseh besedah.«  

Primer, ki ga ocenjevalec reši pred otrokom, je kos/krava, pri čemer obkroži oba k-ja. 

Besede so stol/oko; sonce/list/pes; mama/riba/avto/krava. Otrok mora za točko označiti 

vsaj eno skupno črko v vsaki besedi, npr. stol/oko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Slika 9: Pripomoček za preverjanje vidnega 

razločevanja-iskanje enakega simbola 
Slika 8: Pripomoček za preverjanje 

vidnega razločevanja v besedah 
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Število točk, ki jih je možno dobiti pri vsaki nalogi, je prikazano v spodnji tabeli. 

 

Tabela 3: Točkovanje področja »vidno zaznavanje« 
Naloga Število točk 

Pokaže škarje. 1 0 

Pokaže mačko. 1 0 

»prebere« znak 
Stop 
Lego 
Coca-cola 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

Vidno sledenje 

Nadaljuje zaporedje slon, žirafa, slon, žirafa. 1 0 

Nadaljuje zaporedje slon, žirafa, miš, slon, žirafa, miš. 1 0 

Nadaljuje zaporedje črk A, S, N, O, A, S, N, O. 1 0 

Vidno razločevanje 

Pokaže svoje ime. 1 0 

Pove, če sta sličici enaki ali različni. 
Žirafa - žirafa 
Krog – kvadrat 
A-E 
I – I 
I -  

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 
0 

Pokaže enako sliko. 
slon 
krog 
Z 
miš  

 
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 

Označi vse enake črke. 
O 
S 
A 

 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 

Skupno število točk /21 

 

Fonološko zavedanje 
 

Področje je razdeljeno na štiri podpodročja. Preverja otrokovo zavedanje dolžine besed, 

zavedanje rime, zmožnost slušnega razločevanja in slušnega razčlenjevanja. 

Zavedanje dolžine besed 

 Učencu pokažemo sliki in mu naročimo, naj poimenuje narisano.  

Navodilo: »Pozorno poslušaj in povej, katera beseda je daljša.« Otrok pove ali pokaže.  

Primer, ki ga poda ocenjevalec, je rak–dežnik. 
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Besede:  

            Krava–kolebnica  

Nogavice–riba 

Pikapolonica-miš 

Hiša–žirafa 

 

Za vsako pravilno povedano ali 

pokazano besedo oziroma sliko, 

dobi eno točko. 

 
 

Zavedanje rime 

 Učencu pokažemo list s štirimi slikami. Otrok naj si jih ogleda in pove, kaj je narisano 

na zgornji sličici in kaj na spodnjih. Nato damo navodilo: »Povej, katera od spodnjih 

sličic zveni podobno kot zgornja.« Pokažemo na primeru zvonec–lonec. Za vsako 

pravilno povedano rimo, dobi eno točko. 

Pari: 

Vrata-solata 

Omara-kitara 

Glavnik-dežnik 

 

 

 

 

Slušno razločevanje 

 Ocenjevalec ima v vsaki roki eno lutko. Z vsako od lutk izgovori en glas, zlog ali 

besedo, otrok pa pove, če sta obe lutki izgovorili enak glas oziroma besedo. 

Navodilo: »Ta lutka (pokažemo katera) bo nekaj povedala. Druga (ponovno 

pokažemo) bo za njo ponovila. Dobro ju poslušaj in povej, če je druga ponovila enako 

ali ne.« Za vsak pravilen odgovor dobi eno točko. Demonstriramo ob primeru račka–

tačka. 

Dvojice: veja-Neja, bu-bu, me-ne, s-š 

Slika 11: Pripomočki za preverjanje zavedanja rime 

Slika 10: Pripomoček za preverjanje zavedanja 

dolžine besede 
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Slušno razčlenjevanje 

 Ocenjevalec učencu pokaže sliko. Otrok naj si jo ogleda in poimenuje.  

Navodilo: «Razdeli besedo na zloge.« 

Za vsako pravilno razdeljeno besedo dobi točko. Podamo primer, v katerem 

zlogujemo njegovo ime. 

Besede: miza, sladoled, čokolada, pes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ocenjevalec učencu pove, da bosta skupaj rešila križanko. Navodilo:« Besedo mi 

počasi povej po glasovih, da jo bom lahko zapisala.« Za pravilno glaskovano besedo 

dobi točko. Za primer glaskujemo učenčevo ime. 

Besede so (medvedek) Pu, miš, žoga, krava, lisica in jabolko.  

 

              Slika 13: Pripomoček za preverjanje zmožnosti glaskovanja 

  
 

 Otrok si ogleda sliko na kartončku. Navodilo: »Povej mi, kaj je narisano na kartončku. 

S katerim glasom se beseda začne? Pomisli in povej še eno besedo, ki se začne na 

enak glas.« Eno točko dobi, če pove, na kateri glas se beseda začne. Drugo točko 

dobi, če pove še eno besedo, ki se začne na enak glas. 

Besede: sladoled, raca 

Slika 12: Pripomoček za preverjanje slušnega razčlenjevanja-zlogovanje 

Slika 14: Pripomoček za preverjanje 

zavedanja prvega glasu 
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 Otrok dobi delovni list, na katerem je šest slik. Najprej si jih ogleda in poimenuje. 

Navodilo: »Poveži sličice, ki se začnejo na enak zlog.« 

Za vsak pravilno povezan par, dobi eno točko. Podamo primer, kjer povežemo žaba-

žarnica. 

Pari:  

čebela-češnje 

Krokodil-krona 

Kolo-kolebnica 

 

 

 

 

 

Spodnja tabela prikazuje koliko točk je možnih pri posamezni nalogi in pri celotnem 

področju. 
 

     Tabela 4: Točkovanje področja »fonološko zavedanje« 
Naloga Število točk 

Zavedanje dolžine besed 

Daljša beseda 
Pikapolonica - miš 
Hiša - žirafa 
Krava – kolebnica 
nogavice – riba 

  
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 

Zavedanje rime  

Pokaže pare 
Vrata - solata 
Omara - kitara 
Glavnik – dežnik 

  
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 

Slušno razločevanje  

Enaki ali različni besedi 
Veja – Neja 
Bu – bu 
Me – ne 
S – š 

  
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 

Slušno razčlenjevanje  

Zlogovanje 
Pes 
Miza 
Sladoled 
Čokolada 

 
 
 

 
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 

Glaskovanje - križanka 
Pu 

  
1 

 
0 

Slika 15: Pripomoček za preverjanje zavedanja zlogov 
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Miš 
Žoga 
Krava 
Lisica 
Jabolko 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

Prvi glas in nova beseda 
Sladoled 
Raca 

 
2 
2 

 
1 
1 

 
0 
0 

Prvi zlog 
Češnja - čebela 
Krona - krokodil 
Kolo – kolebnica 

 
 

 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 

Skupno število točk /28 

 

 

2.4.3. Spremenljivke 
 

Neodvisna spremenljivka: 

 Vključenost v posamezno stopnjo PPVI (prva, druga, tretja, četrta, peta) 

 

 

Odvisne spremenljivke: 

 Poznavanje koncepta tiska 

 Jezikovno razumevanje 

 Razumevanje slišanega besedila 

 Razumevanje prebranega besedila 

 Zmožnost vidnega zaznavanja 

 Zmožnost vidnega sledenja 

 Zmožnost vidnega razločevanja 

 Zmožnost fonološkega zavedanja 

 Zavedanje dolžine besed 

 Zavedanje rime 

 Slušno razločevanje 

 Slušno razčlenjevanje 
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2.4.4. Pridobivanje podatkov 

 

Vodstvo Centra za usposabljanje, specialne pedagoginje in starše učencev sem seznanila s 

preizkusom, ki ga nameravam izvesti ter pridobila soglasja staršev. 

Podatke o tem, katero stopnjo obiskuje posameznik, sem pridobila od specialne 

pedagoginje, ki poučuje v posameznem oddelku.  

Preizkus sem izvajala individualno, in sicer v prostoru, kjer ni bilo motečih dejavnikov. Vsako 

testiranje je vključno s krajšo pavzo potekalo približno štirideset minut, odvisno od učenčeve 

pozornosti. Odgovore sem sproti zapisovala v ocenjevalni obrazec. 

 
 

2.4.5. Obdelava podatkov  

 

Pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel.  

V prvem sklopu so rezultati analizirani po posameznih stopnjah, v drugem pa po področjih. 

Za vse naloge je podana frekvenčna distribucija. 

Za boljši vpogled v različnost zmožnosti posameznikov, je predstavljena tabela s 

posameznimi rezultati učencev. 

Podani so parametri opisne statistike, in sicer aritmetična sredina, standardni odklon, 

minimalna in maksimalna vrednost.  

Rezultati so predstavljeni v tabelah in grafih. 

V drugem sklopu so zaradi preglednosti zbrani rezultati učencev vseh stopenj. 
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3. Rezultati in interpretacija 
 

3.1. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

3.1.1. Raziskovalno vprašanje 1 

 

Pri kateri predbralni zmožnosti so dosežki otrok, ki obiskujejo prvo stopnjo, najvišji in pri 

kateri najnižji? Kakšen je odnos med podpodročij pri posamezni zmožnosti?  

 
 

Področje razumevanja koncepta tiska 
 
Tabela 5: Rezultati pri posameznih nalogah (poznavanje koncepta tiska, PPVI 1) 

 

 

Tabela 6: Posamezni rezultati na področju poznavanje  koncepta tiska (PPVI 1) 
 

 
 
 

 

Slikanico so pravilno obrnili in prelistali vsi učenci. Prav tako so vsi vedeli, kje na strani je 

slika. Rezultat je bil pričakovan, saj je na prvi stopnji v programu velik poudarek na stiku s 

knjigami in slikanicami, ki jih odpirajo, zapirajo, jih listajo in ogledujejo. Poleg tega iz 

časopisov izrezujejo slike. 

Naslov, besedilo, kje začnemo brati in kako beremo sta ustrezno pokazala dva učenca. Nihče 

ni vedel, kaj je poved in kaj je beseda, dva pa sta ustrezno izbrala črko. Menim, da so 

rezultati odraz premalo izkušenj z omenjenimi pojmi. Iskanje določenih črk, besed in povedi 

je v programu namreč predvideno od druge stopnje dalje. 

 

Naloga N 2 točki 1 točka 0 točk 

Kako obrne slikanico 4 / 4 0 

Listanje slikanice 4 / 4 0 

Pokaže naslov 4 / 2 2 

Pokaže sliko 4 / 4 0 

Pokaže besedilo 4 / 2 2 

Pokaže kje začnemo brati na eni strani 4 2 0 2 

Pokaže kako beremo 4 2 0 2 

Pokaže eno poved 4 / 0 4 

Pokaže eno besedo 4 / 0 4 

Pokaže eno črko 4 / 2 2 

Rezultati 

3,4,9,10 

25 %,33 %,75 %,83 % 
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Tabela 7: Povprečni rezultati na področju poznavanje koncepta tiska (PPVI 1) 

 

Iz 

rezu

ltat

ov 

je razvidno, da so nekateri učenci vešči dela s knjigami, nekateri pa so pri omenjeni veščini še 

na začetku. Dva otroka namreč poznata manj kakor polovico elementov, ki so bili preverjani, 

dva pa več. Nihče ni izkazal popolnega razumevanja in poznavanja koncepta tiska. 

Na preverjanem področju so v povprečju dosegli 54 %. 

 
 
 
Področje jezikovnega razumevanja  
 

Tabela 8: Rezultati pri posameznih nalogah (razumevanje slišanega, PPVI 1) 

 

Tabela 9: Posamezni rezultati (razumevanje slišanega, PPVI 1) 

 

 

 

 

Na vprašanje »Kaj je stalo sredi gozda?« je pravilno odgovoril le en otrok. Kljub večkratni 

ponovitvi povedi, v kateri je zapisan odgovor, ga učenci niso razbrali. 

Največ otrok je pravilno odgovorilo na vprašanje »Kaj je videla deklica, ko je pogledala skozi 

okno?«. Predvidevam, da jim je pomagala slikovna opora, saj so ob poslušanju sestavka pred 

seboj imeli knjigo Muca Copatarica. 

Na ostali dve vprašanji je pravilno odgovorila polovica učencev.  

Glede na porazdelitev dosežkov, je razumevanje otrok zelo različno.   

 

 

 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
področju koncept tiska 

4 12 6,5 3,0 3 10 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 54 % 3,0 25 % 83 % 

Vprašanja N 1 točka 0 točk 

Kaj je stalo sredi gozda 4 1 3 

Kaj je videla deklica, ko je pogledala skozi okno 4 3 1 

Kaj je nato naredila deklica 4 2 2 

Kaj je storila muca 4 2 2 

Rezultati 

0,1,3,4 

0 %, 25 %, 75 %, 100 % 
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   Tabela 10: Rezultati pri posameznih nalogah (razumevanje prebranega, PPVI 1) 

Naloga N 1 točka 0 točk 

Kaj je počela babica 1 1 0 

Kaj se je zgodilo s knjigo 1 1 0 

Kdo je prišel na obisk 1 1 0 

Kaj je deklica storila 1 1 0 

 

MIŠ 1 1 0 

HRUŠKA 1 1 0 

jabolko 1 1 0 

Letalo je v zraku 1 1 0 

LETALO JE NA TLEH 1 1 0 
 
   Tabela 11: Posamezni rezultati (razumevanje prebranega, PPVI 1) 

Rezultati 

9 

100 % 
 

Učenec, pri katerem sem preverjala razumevanje prebranega, bere samostojno, zato se mi je 

zdelo smiselno izvesti omenjeni del preizkusa. Ugotovila sem, da razume, kar prebere. V 

primerjavi z vrstniki zelo izstopa, saj preizkusa pri tej starostni skupini nisem nameravala 

izvesti. Njegovi rezultati so navedeni v zgornji tabeli. 

 

Tabela 12: Posamezni rezultati na področju jezikovnega razumevanja (PPVI 1) 

Rezultati 

0,1,4,12 

0 %, 7,7 %, 30,8 %,92,3 % 
 
Tabela 13: Povprečni rezultati na področju jezikovnega razumevanja (PPVI 1) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju razumevanje 
slišanega 

4 4 2 1,6 0 4 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 50 % 1,6 0 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju razumevanje 
prebranega 

1 9 9 0 9 9 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

1 100 % 100 % 0 100 % 100 % 

Doseženo število točk na 
področju jezikovno razumevanje 

4 13 4,3 4,7 0 12 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 32,7 % 4,7 0 % 92,3 % 
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Področje je sestavljeno iz razumevanja slišanega in razumevanja prebranega. Pri prvem so 

učenci v povprečju dosegli 50 %.  

Preverjanje razumevanja prebranega pri tej starostni skupini ni bilo predvideno, saj učenci 

na prvi stopnji večinoma še ne znajo dekodirati simbolov. Kljub temu sem pri enem otroku 

preverila obe področij. 

Na celotnem področju jezikovnega razumevanja so dosegli 33 %, kar je manj, kakor na 

področju poznavanja koncepta tiska. 

 
 
 

 
Področje vidnega zaznavanja 
 
Tabela 14: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno zaznavanje, PPVI 1) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pokaže škarje 4 3 1 

Pokaže mačko 4 4 0 

 

Stop 4 2 2 

Lego 4 1 3 

Coca-cola 4 1 3 
 

Tabela 15: Posamezni rezultati (vidno zaznavanje, PPVI 1) 
 
 
 
 

 

Vsi učenci so ustrezno izvedli nalogo, pri kateri je na sliki potrebno poiskati osrednjo figuro, 

in sicer mačko. Nekoliko težje je bilo poiskati škarje, saj so nalogo ustrezno izpolnili trije od 

štirih otrok.  

Znak stop sta prepoznala dva učenca, lego in coca-cola pa le en. Menim, da ima okolje velik 

vpliv na tak rezultat, saj od otroka ne moremo pričakovati, da bo znak prepoznal, če ga v 

okolju ne srečuje. Če bi želela dobiti natančnejši vpogled v zmožnosti posameznega učenca, 

bi morala uporabiti znake, za katere bi vedela, da jih srečuje v vsakdanjem življenju. Pri 

preizkusu je maksimalno število točk dosegel le en učenec. 
 

Tabela 16: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno sledenje, PPVI1) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Zaporedje žirafa, slon 4 2 2 

Zaporedje žirafa, slon, lisica 4 1 3 

Zaporedje A, S, N, T 4 2 2 

Rezultati 

1,2,3,5 

20 %,40 %,60 %,100 % 
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Tabela 17: Posamezni rezultati (vidno sledenje, PPVI 1) 
Rezultati 

0,0,2,3 

0 %,0 %,66,7 %,100 % 
 

Zaporedje dveh in štirih sličic sta ustrezno postavila dva učenca. Tri sličice je pravilno postavil 

le en. Preseneča me, da sta kar dva sodelujoča postavila zaporedje štirih slik, saj se na prvi 

stopnji po programu večinoma ukvarjajo z zaporedjem dveh. Prav to kaže na velike razlike v 

zmožnostih. 

 

Tabela 18: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno razločevanje, PPVI 1) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pokaže svoje ime 4 2 2 

 

Riba-riba 4 4 0 

Krog-kvadrat 4 2 2 

A-E 4 2 2 

I-I 4 2 2 

I - -- 4 2 2 

 

slon 4 3 1 

krog 4 3 1 

Z 4 2 2 

miš 4 2 2 

 

O 4 1 3 

S 4 1 3 

A 4 1 3 
 
 

Tabela 19: Posamezni rezultati (vidno razločevanje, PPVI 1) 
Rezultati 

1,3,10,13 

7,7 %,23 %,76,9 %,100 % 
 

Vsi učenci so zaznali, da sta narisani dve ribi, ostale vzorce pri omenjeni nalogi, pa je razločila 

polovica. 

Prav tako sta le dva prepoznala svoje ime. Menim, da imata ostala dva še premalo izkušenj z 

opazovanjem in srečevanjem zapisa svojega imena. 

Pri nalogi iskanja enakega vzorca so trije pravilno pokazali na slona in krog. Le dva sta 

ustrezno izbrala črko Z in napis miš. Take rezultate sem pričakovala, saj je za razločevanje 

med podobnimi črkami ter napisi potrebno več izkušenj in vaj kakor za razločevanje slik in 

likov. Poleg tega se razvojno prej pojavi razločevanje oseb, predmetov in slik kakor črk. 
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Zanimivo se mi zdi, da je eden od otrok uspešno poiskal krog, pri razločevanju kroga in 

kvadrata pa ni opazil razlike. 

Vajo, pri kateri je potrebno označiti enake črke v besedah, je ustrezno rešil le en učenec, 

uspešen pa je bil v vseh težavnostih.  
 

Tabela 20: Posamezni rezultati na področju vidnega zaznavanja (PPVI 1) 
 

 

 
 

 

Tabela 21: Povprečni rezultati na področju vidnega zaznavanja (PPVI 1) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju vidno 
zaznavanje 

4 5 2,75 1,5 1 5 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 55 % 1,5 20 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju vidno sledenje 

4 3 1,25 1,3 0 3 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 41,68 % 1,3 0 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju vidno 
razločevanje 

4 13 6,75 4,9 1 13 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 51,9 % 4,9 7,7 % 100 % 

Doseženo število točk na 
področju vidno zaznavanje 

4 21 10,75 7,4 2 19 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 51,2 % 7,4 9,5 % 90,5 % 

 
Graf 2: Primerjava podpodročij vidnega zaznavanja (PPVI 1) 
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2,5,17,19 

9,5 %,23,8 %,81 %,90,5 % 
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Področje vključuje vidno zaznavanje, vidno sledenje ter vidno razločevanje. Učenci so s 55 % 

dosegli najboljši rezultat pri nalogah, ki preverjajo vidno zaznavanje. Vzrok je morda v tem, 

da se med poukom veliko ukvarjajo z nalogami iskanja in fiksiranja predmetov z očmi in s 

prepoznavanjem znakov iz okolja. 

Z 51,9 % sledijo naloge vidnega razločevanja, najslabše pa so rešili naloge vidnega sledenja 

(41,68 %).  

Na celotnem področju so dosegli 51,2 %. Dosežek je višji, kakor pri jezikovnem razumevanju 

(33 %) in nekoliko nižji kakor pri poznavanju koncepta tiska (54 %). 

 

Graf 3: Primerjava posameznih rezultatov na področju vidnega zaznavanja (PPVI 1) 

 

Iz grafa 3 je razvidno, da je razvoj zaznavanja, sledenja in razločevanja pri posameznikih 

usklajen, saj je vsak od učencev na vseh podpodročjih dosegel podobno raven.  

Opazimo, da sta učenca, označena s številkama ena in tri, izkazala nizko stopnjo zmožnosti 

zaznavanja, učenca dva in štiri pa sta obvladala velik del področja.  

 

Področje fonološkega zavedanja 

Tabela 22:Rezultati pri posameznih nalogah (zavedanje dolžine besed, PPVI 1) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pikapolonica-miš 4 2 2 

Hiša-žirafa 4 1 3 

Krava-kolebnica 4 0 4 

Nogavice-riba 4 0 4 
 
Tabela 23: Posamezni rezultati (zavedanje dolžine besed, PPVI 1) 

Rezultati 

0,0,1,2 

0 %,0 %,25 %,50 % 
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Učenci so bili najbolj uspešni pri določanju daljše besede v paru pikapolonica-miš. Nalogo je 

pravilno rešila polovica. To kaže na razvito zmožnost slišati razliko v dolžini besed, če je 

razlika med besedama dovolj velika. Pri besedah, kjer razlika ni tako očitna, npr. hiša-žirafa je 

bil uspešen en otrok, pri parih krava-kolebnica in nogavice-riba pa nihče. Presenetilo me je, 

da je učenec ustrezno izbral besedo v paru hiša-žirafa, pri besedah nogavice-riba pa ne. 

 

Tabela 24: Rezultati pri posameznih nalogah (zavedanje rime, PPVI 1) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Vrata-solata 4 0 4 

Omara-kitara 4 0 4 

Glavnik-dežnik 4 0 4 
 
 

Tabela 25: Posamezni rezultati (zavedanje rime, PPVI 1) 
 
 

 
 

Rime ni prepoznal nihče. Iz tega sklepam, da se je še ne zavedajo. To je razumljivo, saj so 

aktivnosti na prvi stopnji usmerjene le na poslušanje rim pri čemer ni nujno, da jih otroci 

prepoznajo. Dopolnjevanje pesmi z lastnimi rimami je predvideno na naslednjih stopnjah. 

 

Tabela 26: Rezultati pri posameznih nalogah (slušno razločevanje, PPVI 1) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Veja-neja 4 3 1 

Bu-bu 4 4 0 

Me-ne 4 3 1 

S-š 4 2 2 
 
Tabela 27: Posamezni rezultati (slušno razločevanje, PPVI 1) 

Rezultati  

2,2,4,4 

50%,50%,100%,100% 
 

Pri nalogah, ki preverjajo slušno razločevanje, so bili učenci najuspešnejši. Iz rezultatov lahko 

razberem, da lažje diskriminirajo enaki besedi kot pa različni. Besedi veja-neja in me-ne so 

uspešno diskriminirali trije od štirih učencev, glasova s in š pa dva. Menim, da otroci, kljub 

temu, da obiskujejo šele prvo stopnjo, že precej dobro slušno diskriminirajo. K temu gotovo 

pripomorejo številne na to področje usmerjene aktivnosti z glasbili in zvoki, ki jih izvajajo 

med poukom. 

 
 

Rezultati 

0,0,0,0 

0 %,0 %,0 %,0 % 
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Tabela 28: Rezultati pri posameznih nalogah (slušno razčlenjevanje, PPVI 1) 
Naloga N 2 točki 1 točka 0 točk 

Pes 4 / 0 4 

Miza 4 / 0 4 

Sladoled 4 / 0 4 

Čokolada 4 / 0 4 

 

Pu 4 / 1 0 

Miš 4 / 1 0 

Žoga 4 / 1 0 

Krava 4 / 1 0 

Lisica 4 / 1 0 

Jabolko 4 / 1 0 

 

Sladoled 4 1 1 2 

Raca 4 1 1 2 

 

Češnja-čebela 4 / 0 4 

Krona-krokodil 4 / 0 4 

Kolo-kolebnica 4 / 0 4 
 

Tabela 29: Posamezni rezultati (slušno razčlenjevanje, PPVI 1) 
Rezultati  

0,0,2,10 

0 %,0 %,11,8 %,58,8 % 
 

Pri nalogi, ki zahteva zlogovanje, ni bil uspešen nihče od otrok. Prav tako ni bil nihče uspešen 

pri iskanju enakega prvega zloga. To nam pove, da učenci še niso zmožni manipulirati z zlogi. 

Po drugi strani, je en od otrok ustrezno glaskoval tako dvo glasovno besedo, kakor besede z 

več glasovi (do sedem). Poleg tega sta dva ustrezno določila prvi glas v besedah sladoled in 

raca. En od učencev je znal podati še novi besedi, eno na r in eno na s. 

Opazimo, da so učenci lahko uspešni pri manipulaciji z glasovi, tudi če enake veščine z zlogi 

ne zmorejo. 

Seveda obstajajo med njimi velike razlike, saj polovica še ne zmore nikakršnega 

razčlenjevanja, medtem ko je en od otrok uspešno rešil več kakor polovico nalog. 

 

Tabela 30: Posamezni rezultati na področju fonološkega zavedanja (PPVI 1) 

 

 
 
 

 

Rezultati 

3,4,6,14 

10,7 %,14,3 %,21,4 %,50 % 
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Tabela 31: Povprečni rezultati na področju fonološkega zavedanja (PPVI 1) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju zavedanje 
dolžine besed 

4 4 0,75 0,8 0 2 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 18,75 % 0,8 0 % 50 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju zavedanje rime 

4 3 0 0 0 0 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 0 % 0 0 % 0 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju slušno 
razločevanje 

4 4 3 1 2 4 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 75 % 1 50 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju slušno 
razčlenjevanje 

4 17 3 4,1 0 10 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 17,65 % 4,1 0 % 58,8 
% 

Doseženo število točk na 
področju fonološko 
zavedanje 

4 28 6,75 4,3 3 14 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 24,1 % 4,3 10,7 % 50 % 

 
Graf 4: Primerjava podpodročij fonološkega zavedanja (PPVI 1) 

 

 

Učenci so v povprečju največje število točk dosegli pri slušnem razločevanju, in sicer kar 75 

%. To pomeni, da je njihova zmožnost razločevanja med enakimi in različnimi glasovi ter 

besedami visoka. Precej slabše so se zavedali dolžine besed (18,75 %). S 17,65 %, so še 
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nekoliko slabše reševali naloge slušnega razčlenjevanja. Preizkus je pokazal, da se najslabše 

zavedajo oziroma se ne zavedajo rime. Prepoznal je ni nihče od otrok.  

Na področju fonološkega zavedanja so tako dosegli 24,1 %, kar je najnižji rezultat od vseh 

opazovanih zmožnosti.  

 

Graf 5: Primerjava posameznih rezultatov na področju fonološkega zavedanja  (PPVI 1) 

 

Že na prvi pogled opazimo, da so pri učencih 1, 2 in 3 podpodročja razvita neenakomerno. 

Učenec 3 odlično razločuje, po drugi strani pa ne zmore razčlenjevati, se ne zaveda rime in 

dolžine besed.  

 

 

 

Dosežki na celotnem preizkusu 
 

 Tabela 32: Posamezni rezultati na celotnem preizkusu (PPVI 1) 

Rezultati 

9, 13, 38, 53 

12,2 %,17,6 %,51,4 %,71,6 % 
 
Tabela 33: Povprečni rezultati na celotnem preizkusu (PPVI 1) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
preizkusu 

4 74 28,25 18,1 9 53 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 38,2 % 18,1 12,2 % 71,6 % 

 

Učenci, ki obiskujejo prvo stopnjo PPVI, so na celotnem preizkusu v povprečju dosegli 38,2 

%. Razlike med zmožnostmi otrok so velike, saj je standardni odklon kar 18,1. Najnižji 

dosežek predstavlja 9 točk oziroma 12,2 %, najvišji pa 53 oziroma 71,6 %. Menim, da take 
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razlike obstajajo v prvi vrsti zaradi specifičnih lastnosti otrok, pa tudi zato, ker so nekateri na 

prvi stopnji šele prvo leto, nekateri drugo in nekateri tretje. 

V nadaljevanju je predstavljena primerjava dosežkov med področij. 
 

Tabela 34: Primerjava povprečnih rezultatov po področjih (PPVI 1) 

Spremenljivka N M SD MIN MAX 

Poznavanje koncepta tiska 4 54 % 3,0 25 % 83 % 

Jezikovno razumevanje 4 32,7 % 4,7 0 % 92,3 % 

Vidno zaznavanje 4 51,2 % 7,4 9,5 % 90,5 % 

Fonološko zavedanje 4 24,1 % 4,3 10,7 % 50 % 

Celoten preizkus 4 38,2 % 18,1 12,2 % 71,6 % 
 
Graf 6: Primerjava povprečne razvitosti področij  (PPVI 1) 

 
 

Sodelujoči so bili najuspešnejši pri poznavanju koncepta tiska. Sledi vidno zaznavanje, nato 

jezikovno razumevanje in fonološko zavedanje. Na vseh področjih so opazne velike razlike 

med posamezniki, najbolj razpršeni rezultati pa so izraženi pri vidnem zaznavanju. 

 

Graf 7: Primerjava razvitosti področij pri posameznih učencih  (PPVI 1) 
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3.1.2. Raziskovalno vprašanje 2 
 

Pri kateri predbralni zmožnosti so dosežki otrok, ki obiskujejo drugo stopnjo, najvišji in pri 

kateri najnižji? Kakšen je odnos med podpodročij pri posamezni zmožnosti?  

 
Področje poznavanja koncepta tiska 
 

Tabela 35: Rezultati pri posameznih nalogah (poznavanje koncepta tiska, PPVI 2) 

 
 

Slikanico so pravilno obrnili vsi učenci, niso pa je vsi ustrezno prelistali. Eden od učencev je 

listal od zadnje strani proti prvi. Podobno je bilo pri ločevanju slike in besedila. Vsi so 

pokazali, kje je slika, besedilo je določila večina. Poznavanje termina naslov je bilo potrjeno 

pri polovici. 

Kje začnemo brati na eni strani so vedeli štirje učenci. Kako beremo, jih ve polovica. En je 

pokazal, da se bere od leve proti desni, kljub podvprašanjem pa ni bilo razvidno, da ve, da 

beremo od zgoraj navzdol. Nihče od učencev ni znal pokazati povedi, po dva pa sta pravilno 

določila besedo in črko. Kljub temu, da program od druge stopnje dalje predvideva delo z 

določanjem besed, črk in povedi, učenci večinoma tega še ne zmorejo. 
 

Tabela 36: Posamezni rezultati na področju koncept tiska (PPVI 2) 

 

 

 

Tabela 37: Povprečni rezultati na področju poznavanje koncepta tiska (PPVI 2) 

 

 

 

 

Naloga N 2 točki 1 točka 0 točk 

Kako obrne slikanico 6 / 6 0 

Listanje slikanice 6 / 5 1 

Pokaže naslov 6 / 3 3 

Pokaže sliko 6 / 6 0 

Pokaže besedilo 6 / 5 1 

Pokaže kje začnemo brati na eni strani 6 4 0 2 

Pokaže kako beremo 6 3 1 2 

Pokaže eno poved 6 / 0 6 

Pokaže eno besedo 6 / 2 4 

Pokaže eno črko 6 / 2 4 

Rezultati 

4,5,6,9,10,10 

33,3 %,41,7 %,50 %,75 %,83,3 %,83,3 % 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
področju koncept tiska 

6 12 7,33 2,43 4 10 

Doseženo število točk v 
procentih 

6 100 % 61,1 % 2,43 33,3 % 83,3 % 
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Iz rezultatov je razvidno, da vsak od učencev pozna vsaj del preverjanih elementov. Pri dveh 

učencih je poznavanje zelo dobro, vendar pa koncepta nihče ne razume še v celoti. 

V povprečju je dosežek otrok, ki obiskujejo drugo stopnjo PPVI, pravilno rešen preizkus v 

61,1 %. 

 
 
 
Področje jezikovnega razumevanja  
 

Tabela 38: Rezultati pri posameznih nalogah (razumevanje slišanega, PPVI 2) 
 

 

 
 
 

 

Tabela 39: Posamezni rezultati (razumevanje slišanega, PPVI 2) 
Rezultati 

0,0,2,4,4,4 

0 %,0 %,50 %,100 %,100 %, 100 % 
 

Na vprašanji »Kaj je stalo sredi gozda?« in »Kaj je storila muca?«, je pravilno odgovorila 

polovica otrok. Štirje so ustrezno povedali, kaj je videla deklica, ko je pogledala skozi okno in 

da je deklica potrkala na vrata. 

Vidimo, da nekateri niso razumeli ničesar, medtem ko so nekateri razumeli vse. 

V tabelah 40 in 41 so predstavljeni rezultati razumevanja samostojnega branja. Sestavek sta 

prebrala dva učenca, posamezne besede pa so brali štirje.  
 

Tabela 40: Rezultati pri posameznih nalogah (razumevanje prebranega, PPVI 2) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Kaj je počela babica 2 1 1 

Kaj se je zgodilo s knjigo 2 1 1 

Kdo je prišel na obisk 2 0 2 

Kaj je deklica storila 2 0 2 

 

MIŠ 4 4 0 

HRUŠKA 4 2 2 

jabolko 4 2 2 

Letalo je v zraku 4 1 3 

LETALO JE NA TLEH 4 1 3 
 

 

Tabela 41: Posamezni rezultati (razumevanje prebranega, PPVI 2) 
Rezultati 

1,1,3,7 

11,1 %,11,1 %,33,3 %,77,8 % 

Vprašanja N 1 točka 0 točk 

Kaj je stalo sredi gozda 6 3 3 

Kaj je videla deklica, ko je pogledala skozi okno 6 4 2 

Kaj je nato naredila deklica 6 4 2 

Kaj je storila muca 6 3 3 
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Od dveh otrok je en poznal odgovor na prvo in drugo vprašanje, na tretje in četrto pa ni 

odgovoril nihče. 

Pri branju besed so bili preizkušeni štirje učenci. Vsi so ustrezno povezali besedo miš s sliko 

miši. Polovica je pravilno postavila besedi jabolko in hruška, le en od otrok pa je razumel, da 

na enem kartončku piše, da je letalo na tleh, na drugem pa, da je v zraku. Opazimo lahko, da 

se zmožnost dekodiranja še razvija. Prav tako je v razvoju bralno razumevanje, saj učenci 

razumejo krajše besede, povedi in besedil pa še ne. 
 

Tabela 42: Posamezni rezultati na področju jezikovnega razumevanja (PPVI 2) 
Rezultati 

0,2,3,5,5,11 

0 %,15,4 %,23,1 %,38,5 %,38,5 %,84,6 % 
 

Tabela 43: Povprečni rezultati na področju jezikovnega razumevanja (PPVI 2) 
Spremenljivka N Možno 

število točk 
M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju 
razumevanje slišanega 

6 4 2,33 1,80 0 4 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 58,33 % 1,80 0 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju 
razumevanje prebranega 

4 9 3 2,45 1 7 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

4 100 % 33,33 % 2,45 11,1 % 77,8 % 

Doseženo število točk na 
področju jezikovno 
razumevanje 

6 13 4,33 3,45 0 11 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 33,35 % 3,45 0 % 84,6 % 
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Graf 8: Primerjava podpodročij jezikovnega razumevanja (PPVI 2) 

 

Po poslušanju besedila so kar trije učenci poznali odgovore na vsa vprašanja, dva pa nista 

dobila nobene točke. Razlika med učenci je torej precej velika. Pri tej dejavnosti so bili 

uspešni 58,33 %. 

Razlike med otroki so opazne tudi pri branju in bralnem razumevanju. Dva sta sama prebrala 

krajše besedilo, štirje so brali posamezne besede, dva pa dekodiranja še ne obvladata toliko, 

da bi lahko samostojno brala. Učenci, ki so brali, so v povprečju dosegli 33,33 %. Čeprav 

numerus ni enak, opazimo, da je razumevanje slišanega pri otrocih boljše razvito od 

razumevanja lastnega branja. Povprečno so zbrali 33,35 %, kar kaže na to, da je jezikovno 

razumevanje slabše razvito od poznavanja koncepta tiska (61,1 %). 

 

Graf 9: Primerjava posameznih rezultatov na področju jezikovnega razumevanja  (PPVI 2) 

 

Na celotnem področju so rezultati zelo raznoliki, saj učenec 6 ni pokazal razumevanja, 

najboljši med njimi (učenec 5) pa je ustrezno rešil skoraj vse naloge. 
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Področje vidnega zaznavanja 

Tabela 44: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno zaznavanje, PPVI 2) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pokaže škarje 6 6 0 

Pokaže mačko 6 5 1 

 

Stop 6 4 2 

Lego 6 5 1 

Coca-cola 6 4 2 
 

Tabela 45:Posamezni rezultati (vidno zaznavanje, PPVI 2) 

Rezultati 

2,4,4,4,5,5 

40 %,80 %,80 %,80 %,100 %,100 % 
 

Vsi učenci so na sliki našli škarje, mačko pa so videli vsi razen enega. To me je presenetilo, saj 

je mačka osrednji lik slike, škarje pa so manjše in nekoliko težje opazne.  

Med znaki je največ učencev prepoznalo simbol lego kock. Štirje so pravilno poimenovali 

stop ter coca-cola. 

 

Tabela 46: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno sledenje, PPVI 2) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Zaporedje žirafa, slon 6 4 2 

Zaporedje žirafa, slon, lisica 6 0 6 

Zaporedje A, S, N, O 6 3 3 
 
Tabela 47: Posamezni rezultati (vidno sledenje, PPVI 2) 

Rezultati 

0,1,1,1,2,2 

0 %,33,3 %,33,3 %,33,3 %,66,7 %,66,7 % 
 

Največ učencev je bilo uspešnih pri prvem zaporedju, kjer je potrebno postaviti dve sličici. Pri 

nizanju črk je bila uspešna polovica otrok, pri postavljanju treh živali pa nihče. Iz tega 

sklepam, da v zaporedje lažje postavijo štiri črke kakor tri živali.  

 

Tabela 48: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno razločevanje, PPVI 2) 

Naloga N 1 točka 0 točk 

Pokaže svoje ime 6 5 1 

 

Žirafa-žirafa 6 6 0 

Krog-kvadrat 6 4 2 

A-E 6 5 1 

I-I 6 5 1 

I - -- 6 3 3 
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slon 6 6 0 

krog 6 6 0 

Z 6 6 0 

miš 6 6 0 

 

O 6 3 3 

S 6 3 3 

A 6 2 4 
 

Tabela 49: Posamezni rezultati (vidno razločevanje, PPVI 2) 
Rezultati 

6,8,10,10,13,13 

46,2 %,61,5 %,76,9 %,76,9 %,100 %,100 % 
 

Svoje ime prepozna pet od šestih učencev. Predvidevam, da zato, ker je v programu 

predvideno deljenje zvezkov z imeni oziroma oznakami sošolcev in se nalepka z njihovim 

imenom pojavlja povsod, kjer je to smiselno. 

Pri nalogi, kjer je potrebno povedati, če sta sliki enaki ali ne, so bili vsi uspešni pri opazovanju 

žiraf. A-E in I-I  je pravilno ocenila večina. Razliko med krogom in kvadratom so opazili štirje, 

med navpično in poševno črto pa trije otroci. 

Vsi so pravilno poiskali enak vzorec (slon, krog, Z, miš). Več težav so imeli z iskanjem enakih 

črk v več besedah. V dveh in treh besedah je bila uspešna polovica učencev, črko A, ki se je 

skrivala v štirih besedah, pa sta zaznala le dva. 

 

Tabela 50: Posamezni rezultati na področju vidnega zaznavanja (PPVI 2) 

Rezultati 

9,13,15,15,19,20 

42,9 %,61,9 %,71,4 %,71,4 %,90,5 %,95,2 % 

 
Tabela 51: Povprečni rezultati na področju vidnega zaznavanja (PPVI 2) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk 
na podpodročju vidno 
zaznavanje 

6 5 4 1 2 5 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 80 % 1 40 % 100 % 

Doseženo število točk 
na podpodročju vidno 
sledenje 

6 3 1,17 0,69 0 2 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 38,88 % 0,69 0 % 66,7 % 
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Doseženo število točk 
na podpodročju vidno 
razločevanje 

6 13 10 2,52 6 13 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 76,92 % 2,52 46,2 % 100 % 

Doseženo število točk 
na področju vidno 
zaznavanje 

6 21 15,17 3,67 9 20 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 72,22 % 3,67 42,9 % 95,2 % 

 
Graf 10: Primerjava  podpodročij vidnega zaznavanja (PPVI 2) 

 

Iz tabele ter grafa je razvidno, da so učenci najboljši rezultat (80 %) dosegli na področju 

vidnega zaznavanja.  

Nekoliko slabši rezultat so dosegli pri nalogah vidnega razločevanja, in sicer 76,92%. Večja je 

tudi razlika med rezultati, ki variirajo med šest in trinajst točkami. Višji rezultat pri vidnem 

zaznavanju kakor razločevanju potrjuje teorijo, saj je razvito zaznavanje predpogoj za razvoj 

razločevanja. 

Pri nalogah, ki preverjajo vidno sledenje, so dosegli 38,88 %. Razlika med učenci, ki so 

vključeni na to stopnjo, ni velika. Nihče ni pravilno postavil vseh treh zaporedij, kar trije pa so 

pravilno nastavili vsaj eno. Le eden od učencev ni postavil nobenega. 

Skupno so dobili 72,22 %, kar ocenjujem za dober rezultat. Seveda obstajajo velike razlike 

med posamezniki, saj je učenec z najslabšim rezultatom obvladal manj kakor polovico nalog, 

učenec z najboljšim pa skoraj vse. 

V primerjavi z jezikovnim razumevanjem, kjer so dosegli 33,35 % in s poznavanjem koncepta 

tiska (61,1 %), imajo najboljše razvito vidno zaznavanje.  
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Graf 11: Primerjava posameznih rezultatov na področju vidnega zaznavanja (PPVI 2) 

 

 

 
 

Področje fonološkega zavedanja 

Tabela 52:Rezultati pri posameznih nalogah (zavedanje dolžine besed, PPVI 2) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pikapolonica-miš 6 5 1 

Hiša-žirafa 6 3 3 

Krava-kolebnica 6 3 3 

Nogavice-riba 6 2 4 
 

 

Tabela 53: Posamezni rezultati (zavedanje dolžine besed, PPVI 2) 

Rezultati 

0,1,2,3,3,4 

0 %,25 %,50 %,75 %,75 %,100 % 
 

Učenci so bili najuspešnejši pri določanju daljše besede v paru pikapolonica-miš. Nalogo je 

pravilno rešila večina. Razliko med hiša-žirafa ter krava-kolebnica je slišala polovica. Le dva 

sta bila uspešna pri določanju dolžine besed nogavice in riba. Učenci torej dobro 

diskriminirajo dolžino besed, če je razlika dovolj velika. Podobno kakor pri učencih prve 

stopnje me preseneča, da je več učencev podalo pravilno rešitev pri paru hiša-žirafa, kakor 

pri paru nogavice-riba. 

 

Tabela 54: Rezultati pri posameznih nalogah (zavedanje rime, PPVI 2) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Vrata-solata 6 1 5 

Omara-kitara 6 1 5 

Glavnik-dežnik 6 1 5 
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Tabela 55:Posamezni rezultati (zavedanje rime, PPVI  2) 

Rezultati 

0,0,0,0,0,3 

0 %,0 %,0 %,0 %,0 %,100 % 
 

Rimo je zaznal en učenec. Ostalih pet otrok je ni prepoznalo v nobenem od primerov. 

Zavedanje rime pri otrocih na drugi stopnji PPVI torej še ni razvito. Tudi program na 

omenjeni stopnji predvideva šele začetek usmerjenega dela z rimo, zato so rezultati 

pričakovani. 
 

Tabela 56: Rezultati pri posameznih nalogah (slušno razločevanje, PPVI 2) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Veja-neja 6 2 4 

Bu-bu 6 4 2 

Me-ne 6 2 4 

S-š 6 2 4 
 

Tabela 57:Posamezni rezultati (slušno razločevanje, PPVI 2) 
Rezultati 

0,0,1,1,4,4 

0 %,0 %,25 %,25 %,100 %,100 % 
 

Na podlagi rezultatov otrok, ki so vključeni na prvo stopnjo PPVI, sem pričakovala, da bodo 

dosežki otrok iz druge stopnje višji.  

Največ jih je pravilno določilo, da sta besedi bu in bu enaki. Pri parih z različnimi besedami 

sta bila uspešna le dva učenca. To kaže na pomanjkljivo slušno razločevanje. 
 
 

Tabela 58: Rezultati pri posameznih nalogah (slušno razčlenjevanje, PPVI 2) 
Naloga N 2 točki 1 točka 0 točk 

Pes 6 / 1 5 

Miza 6 / 3 3 

Sladoled 6 / 3 3 

Čokolada 6 / 1 5 

 

Pu 6 / 3 3 

Miš 6 / 2 4 

Žoga 6 / 2 4 

Krava 6 / 1 5 

Lisica 6 / 1 5 

Jabolko 6 / 0 6 

 

Sladoled 6 1 2 3 

Raca 6 0 2 4 

 

Češnja-čebela 6 / 2 4 
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Krona-krokodil 6 / 1 5 

Kolo-kolebnica 6 / 1 5 
 
Tabela 59: Posamezni rezultati (slušno razčlenjevanje, PPVI 2) 

Rezultati 

0,0,3,5,6,13 

0 %,0 %,17,6 %,29,4 %,35,3 %,76,5 % 
 

Učenci so bili najuspešnejši pri zlogovanju besed miza in sladoled ter pri glaskovanju besede 

Pu. Besedi pes in čokolada je ustrezno razdelil en otrok, ostali pa niso vedeli, kako bi to 

storili.  

Pri iskanju enakega začetnega zloga, sta dva slišala, da se enako začneta besedi češnja in 

čebela. Krona-krokodil ter kolo-kolebnica je prepoznal eden od učencev. 

Tudi pri glaskovanju je imela večina težave. Miš in žoga sta pravilno glaskovala dva, krava in 

lisica pa en učenec. Besede s sedmimi glasovi ni znal glaskovati nihče. 

Prvi glas sta prepoznala dva učenca, eden od njiju je povedal še dodatno besedo, ki se začne 

na s. Sklepam, da so učenci približno enako vešči manipulacije z glasovi kakor z zlogi, čeprav 

obstajajo velike razlike znotraj skupine. 

 

Tabela 60: Posamezni rezultati na področju fonološkega zavedanja (PPVI 2) 

Rezultati 

1,3,7,9,11,22 

3,6 %,10,7 %,25 %,32,1 %,39,3 %,78,6 % 

 
Tabela 61: Povprečni rezultati na področju fonološkega zavedanja (PPVI 2) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju zavedanje 
dolžine besed 

6 4 2,17 1,34 0 4 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 54,17 % 1,34 0 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju zavedanje 
rime 

6 3 0,5 1,12 0 3 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 16,67 % 1,12 0 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju slušno 
razločevanje 

6 4 1,67 1,70 0 4 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 41,67 % 1,70 0 % 100 % 



65 
 

Doseženo število točk na 
podpodročju slušno 
razčlenjevanje 

6 17 4,5 4,43 0 13 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 26,47 % 4,43 0 % 76,5 % 

Doseženo število točk na 
področju fonološko 
zavedanje 

6 28 8,83 6,79 1 22 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 31,55 % 6,79 3,6 % 78,6 % 

 
Graf 12: Primerjava podpodročij fonološkega zavedanja (PPVI 2) 

 
 

Učenci, ki obiskujejo drugo stopnjo PPVI, so s 54,17 % pokazali najboljše zavedanje pri 

določanju dolžine besed. Z 42 % sledi zmožnost slušnega razločevanja. Pri razčlenjevanju 

besed na zloge in glasove so v povprečju dosegli 26,47%. Najslabše se zavedajo rime, saj jo je 

prepoznal le en učenec.  

Na celotnem področju obstaja velika razpršenost rezultatov. Očitna je tudi razlika med 

najnižjim (1) in najvišjim (22) dosežkom. 

Sodelujoči so v povprečju dosegli 31,55 %, kar pomeni, da se je fonološko zavedanje v 

primerjavi z ostalimi predbralnimi zmožnostmi izkazalo za najmanj razvito. 
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Graf 13: Primerjava posameznih rezultatov na področju fonološkega zavedanja (PPVI 2) 

 

Na grafu so opazne razlike znotraj skupine. Vidimo, da so pri učencih 7 in 8 vse zmožnosti na 

nizkem nivoju, učenec 6 ima visoke dosežke na dveh podpodročjih, učenec 5 pa je pokazal 

zadovoljivo fonološko zavedanje.  

 
 
 

 

Dosežki na celotnem preizkusu  

Tabela 62: Posamezni rezultati na celotnem preizkusu (PPVI 2) 

Rezultati 

21,26,31,39,39,58 

28,4 %,35,1 %,41,9 %,52,7 %,52,7 %,78,4 % 
 
 

Tabela 63: Povprečni rezultati na celotnem preizkusu (PPVI 2) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk 
na celotnem preizkusu 

6 74 35,67 11,91 21 58 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 48,2 % 11,91 28,4 % 78,4 % 

 

Povprečni rezultat učencev, ki so vključeni na drugo stopnjo PPVI, je 48,2 %. Učenec z 

najnižjim rezultatom je dosegel 21 točk, otrok z najvišjim pa 58. Med skrajnima rezultatoma 

obstaja precejšnja razlika, vendar ocenjujem, da imajo učenci sicer podobno razvite 

zmožnosti. 

Tabela 64: Primerjava povprečnih rezultatov po posameznih področjih (PPVI 2) 

Spremenljivka N M SD MIN MAX 

Poznavanje koncepta tiska 6 61,1 % 2,43 33,3 % 83,3 % 

Jezikovno razumevanje 6 33,35 % 3,45 0 % 84,6 % 

Vidno zaznavanje 6 72,22 % 3,67 42,9 % 95,2 % 

Fonološko zavedanje 6 31,55 % 6,79 3,6 % 78,6 % 

Celoten preizkus 6 48,2 % 11,91 28,4 % 78,4 % 
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Graf 14: Primerjava povprečne razvitosti področij (PPVI 2) 

 
 

Učenci so največ točk dosegli pri vidnem zaznavanju, kjer je zabeležen tudi najvišji rezultat 

posameznika. Zelo uspešni so bili pri razumevanju koncepta tiska. Njihovo razumevanje 

jezika (33,35 %) in fonološko zavedanje (31,55 %) sta na podobni ravni, kljub temu pa so 

dosežki opazno nižji kot, pri vidnem zaznavanju in razumevanju koncepta tiska. 
 

 
Graf 15: Primerjava posameznih rezultatov na celotnem preizkusu (PPVI 2) 

 
 

Razen pri učencu 5 so zmožnosti izražene neenakomerno. Pri učencih 6, 7 in 10 izstopa 

razvitost vidnega zaznavanja, ostala dva pa najbolše od vseh vidikov predbralnih zmožnosti 

razumeta koncept tiska. 
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3.1.3. Raziskovalno vprašanje 3 
 

Pri kateri predbralni zmožnosti so dosežki otrok, ki obiskujejo tretjo stopnjo, najvišji in pri 

kateri najnižji? Kakšen je odnos med podpodročij pri posamezni zmožnosti? 

 

Področje poznavanja koncepta tiska 
 

Tabela 65: Rezultati pri posameznih nalogah (poznavanje koncepta tiska, PPVI 3) 

 

Slikanico so pravilno obrnili ter prelistali vsi učenci. Prav tako so vsi pokazali na sliko. 

Besedilo jih je prepoznalo več kakor naslov. Štirje so vedeli, kje začnemo brati in kako 

beremo, preostala dva pa nista omenjenega navodila izpolnila niti delno. Presenetilo me je, 

da tako kakor pri prejšnjih dveh stopnjah še vedno nihče ni vedel, kaj pomeni poved. Učenci 

so imeli težave tudi pri določanju besede in črke. To sta ustrezno storila le dva. Zanimivo bi 

bilo ugotoviti, če je neznanje določanja povedi, besed in črk posledica pomankljivih izkušenj z 

omenjenimi pojmi ali pa je morda vzrok v zmožnostih učencev. 
 

Tabela 66: Posamezni rezultati (poznavanje koncepta tiska, PPVI 3) 

 
 
 
 

 

Tabela 67: Povprečni rezultati na področju poznavanje koncepta tiska (PPVI 3) 

 

Stopnja poznavanja koncepta tiska se med učenci razlikuje, v povprečju pa so dosegli 65,27 

%. 

 

Naloga N 2 točki 1 točka 0 točk 

Kako obrne slikanico 6 / 6 0 

Listanje slikanice 6 / 6 0 

Pokaže naslov 6 / 4 2 

Pokaže sliko 6 / 6 0 

Pokaže besedilo 6 / 5 1 

Pokaže kje začnemo brati na eni strani 6 4 0 2 

Pokaže kako beremo 6 4 0 2 

Pokaže eno poved 6 / 0 6 

Pokaže eno besedo 6 / 2 4 

Pokaže eno črko 6 / 2 4 

Rezultati 

4,6,8,9,10,10 

33,3 %,50 %,66,7 %,75 %,83,3 %,83,3 % 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na področju 
koncept tiska 

6 12 7,83 2,19 4 10 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 65,27 % 2,19 33,3 % 83,3 % 
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Področje jezikovnega razumevanja  

Tabela 68: Rezultati pri posameznih nalogah (razumevanje slišanega, PPVI 3) 

 

Tabela 69: Posamezni rezultati (razumevanje slišanega, PPVI 3) 

 

 

 

Na prvo vprašanje je pravilno odgovoril le en učenec. Večina napačnih odgovorov se je glasila 

»drevo«, kar pomeni, da niso razumeli, kaj se dogaja v zgodbi. Da je deklica videla muco, sta 

povedala dva sodelujoča. Uspešnejši so bili pri odgovorih na zadnji dve vprašanji, saj so 

pravilen odgovor podali štirje.  

Opazimo, da je razumevanje zelo različno, saj en učenec ni razumel ničesar, medtem ko je 

drugi razumel vse.  

Pri preverjanju bralnega razumevanja so sestavek prebrali trije, posamezne besede pa pet 

učencev. Podpodročja nisem preverjala le pri enem mladostniku. 

Tabela 70: Rezultati pri posameznih nalogah (razumevanje prebranega, PPVI 3) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Kaj je počela babica 3 2 1 

Kaj se je zgodilo s knjigo 3 1 2 

Kdo je prišel na obisk 3 1 2 

Kaj je deklica storila 3 1 2 

 

MIŠ 5 5 0 

HRUŠKA 5 3 2 

jabolko 5 5 0 

Letalo je v zraku 5 3 2 

LETALO JE NA TLEH 5 3 2 
 

Tabela 71: Posamezni rezultati (razumevanje prebranega, PPVI 3) 

Rezultati 

2,2,5,6,9 

22,2 %,22,2 %,55,6 %,66,7 %,100 % 
 

Pri lastnem branju besedila sta začetek zgodbe razumela dva učenca. Na vprašanja glede 

nadaljevanja zgodbe je pravilno odgovoril en. Čeprav vzorec ni velik, lahko opazimo, da je 

razumevanje samostojno prebranega besedila šibko. 

Vprašanja N 1 točka 0 točk 

Kaj je stalo sredi gozda 6 1 5 

Kaj je videla deklica, ko je pogledala skozi okno 6 2 4 

Kaj je nato naredila deklica 6 4 2 

Kaj je storila muca 6 4 2 

Rezultati 

0,1,1,2,3,4 

0 %,25 %,25 %,50 %,75 %,100 % 
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Pri branju posameznih besed so dosežki boljši. Vsi so razumeli besedi miš in jabolko. 

Pričakovala sem, da bo več otrok razumelo besedo, če bo zapisana z velikimi tiskanimi črkami 

(hruška). Omenjeno besedo in povedi o letalu so razumeli trije otroci. 
 

Tabela 72: Posamezni rezultati na področju jezikovnega razumevanja (PPVI 3) 

Rezultati 

2,3,3,6,8,13 

15,4 %,23,1 %,23,1 %,46,2 %,61,5 %,100 % 
 
 

Tabela 73: Povprečni rezultati na področju jezikovnega razumevanja (PPVI 3) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju razumevanje slišanega 

6 4 1,83 1,34 0 4 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 45,83 % 1,34 0 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju razumevanje 
prebranega 

5 9 4,8 2,64 2 9 

Doseženo število točk v odstotkih 5 100 % 53,34 % 2,64 22,2 
% 

100 % 

Doseženo število točk na področju 
jezikovno razumevanje 

6 13 5,83 3,80 2 13 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 44,88 % 3,80 15,4 
% 

100 % 

 
Graf 16: Primerjava podpodročij jezikovnega razumevanja (PPVI 3) 

 
 

Učenci razumejo slišano besedilo v 45,83 %, kar ocenjujem kot nizko. 

Samostojno je bralo pet sodelujočih. Nekateri so bili zmožni prebrati besedilo, nekateri le 

posamezne besede. Razumevanje lastnega branja dosega 53,34%, kar je več, od razumevanja 

slišanega. Taki rezultati me presenečajo, saj sem pričakovala, da bo dosežek razumevanja 
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poslušanega besedila boljši od dosežka razumevanja lastnega branja. Med rezultati 

posameznih otrok so velike razlike, kar je razvidno iz grafa 17.  

Ob pogledu na celotno področje opazimo, da so zmožnosti otrok zelo različne. Dosežki 

variirajo med 15,4 in 100 %. To pomeni, da je razumevanje nekaterih otrok na začetnem 

nivoju, obstaja pa tudi posameznik, ki je v celoti razumel vse, kar je prebral. Povprečen 

rezultat predstavlja 44,88 %. V primerjavi z dosežki pri poznavanju koncepta tiska (65,27 %) 

lahko zaključimo, da se je jezikovno razumevanje izkazalo za slabše razvito. 

 

Graf 17: Primerjava posameznih rezultatov na področju jezikovnega razumevanja (PPVI 3) 

 

 
 
 
Področje vidnega zaznavanja 
 

Tabela 74: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno zaznavanje, PPVI 3) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pokaže škarje 6 6 0 

Pokaže mačko 6 6 0 

 

Stop 6 4 2 

Lego 6 2 4 

Coca-cola 6 4 2 
 

Tabela 75: Posamezni rezultati (vidno zaznavanje, PPVI 3) 

Rezultati 

2,3,3,4,5,5 

40 %,60 %,60 %,80 %,100 %,100 % 
 

Iskanje elementov na sliki učencem ni delalo težav, saj so vsi pokazali tako mačko kot škarje. 

Napis stop in coca-cola so prepoznali štirje mladostniki, le dva pa sta ugotovila, da gre za 
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lego. Morda je to posledica vplivov okolja, saj učenci, vključeni na tretjo stopnjo, najbrž ne 

uporabljajo lego kock. 
 

Tabela 76: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno sledenje, PPVI 3) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Zaporedje žirafa, slon 6 3 3 

Zaporedje žirafa, slon, lisica 6 3 3 

Zaporedje A, S, N, O 6 4 2 
 
Tabela 77: Posamezni rezultati (vidno sledenje, PPVI 3) 

Rezultati 

0,0,1,3,3,3 

0 %,0 %,33,3 %,100 %,100 %,100 % 
 

Zaporedje dveh in treh sličic so uspešno postavili trije učenci, zaporedje štirih črk pa štirje.  

V tabeli 77 vidimo, da dva sodelujoča ne razumeta zaporedja, trije pa ga obvladajo v vseh 

težavnostih. 

Kakor na prejšnjih dveh stopnjah lahko opazimo, da je nalogo s črkami ustrezno rešilo več 

učencev, kakor nalogo z zaporedjem treh sličic. Morda je vzrok v tem, da se jim zdi koncept 

zaporedja črk bolj naraven in smiseln, kakor postavljanje zaporedja sličic živali. 
 

Tabela 78: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno razločevanje, PPVI 3) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pokaže svoje ime 6 6 0 

 

Žirafa-žirafa 6 6 0 

Krog-kvadrat 6 5 1 

A-E 6 5 1 

I-I 6 6 0 

I - -- 6 5 1 

 

slon 6 6 0 

krog 6 6 0 

Z 6 6 0 

miš 6 6 0 

 

O 6 4 2 

S 6 3 3 

A 6 3 3 
 
 

Tabela 79: Posamezni rezultati (vidno razločevanje, PPVI 3) 

Rezultati 

8,10,10,13,13,13 

61,5 %,76,9 %,76,9 %,100 %,100 %,100 % 
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Svoje ime znajo pokazati vsi učenci. Tudi pri nalogi primerjanja sličic in iskanja enakega 

vzorca, je bila uspešna večina oz. vsi. 

Manj učencev je bilo uspešnih pri reševanju zadnjega delovnega lista, kjer je bilo potrebno 

poiskati enake črke v več besedah. Črko O so v dveh besedah našli štirje učenci, medtem ko 

so S v treh besedah in A v štirih pobarvali trije mladostniki. 

Ocenjujem, da ustrezno vidno razločujejo, saj je večina pravilno rešila prve tri naloge. 
 

Tabela 80: Posamezni rezultati na področju vidnega zaznavanja (PPVI 3) 

Rezultati 

11,12,17,18,20,21 

52,4 %,57,1 %,81,0 %,85,7 %,95,2 %,100 % 
 

Tabela 81: Rezultati na področju vidnega zaznavanja (PPVI 3) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju vidno zaznavanje 

6 5 3,67 1,11 2 5 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 73,33 % 1,11 40 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju vidno sledenje 

6 3 1,67 1,37 0 3 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 55,55 % 1,37 0 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju vidno razločevanje 

6 13 11,17 1,95 8 13 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 85,88 % 1,95 61,5 % 100 % 

Doseženo število točk na 
področju vidno zaznavanje 

6 21 16,5 3,77 11 21 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 78,57 % 3,77 52,4 % 100 % 

 
Graf 18: Primerjava  podpodročij vidnega zaznavanja (PPVI 3)  
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Podpodročje, kjer so učenci dosegli najvišji rezultat, je vidno razločevanje s 85,88 %. Tudi 

posameznik z najnižjim dosežkom obvlada več kot polovico nalog. Menim, da na tem 

podpodročju razlike med učenci niso velike. 

Zanimivo se mi zdi, da je vidno zaznavanje manj razvito od razločevanja, saj je potrebno 

stvari najprej zaznati, da se jih lahko razloči. Vzrok je gotovo v nalogah, ki zajemajo 

logografsko branje, saj izbrani simboli gotovo niso enako znani vsem učencem. Sledi torej 

vidno zaznavanje s 73,33 %. Na zadnje mesto se uvršča vidno sledenje, kjer so dosegli 55,55 

%. Tu so razlike med zmožnostmi učencev največje.  

Na celotnem področju so bili zelo uspešni, saj so dosegli 78,57 %. Razlike so opazne, saj se 

rezultati gibljejo med polovico in vsemi rešenimi nalogami. V primerjavi z razumevanjem 

jezika in koncepta tiska so na področju vidnega zaznavanja dosegli višje rezultate. Na grafu 

19 opazimo, da so podpodročja enakomerno izražena pri polovici mladostnikov. 
 

Graf 19: Primerjava posameznih rezultatov na področju vidnega zaznavanja (PPVI 3) 

 

 

 
 

Področje fonološkega zavedanja 

Tabela 82: Rezultati pri posameznih nalogah (zavedanje dolžine besed, PPVI 3) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pikapolonica-miš 6 2 4 

Hiša-žirafa 6 3 3 

Krava-kolebnica 6 4 2 

Nogavice-riba 6 2 4 
 

Tabela 83: Posamezni rezultati (zavedanje dolžine besed, PPVI 3) 

Rezultati 

1,1,1,2,3,3 

25 %,25 %,25 %,50 %,75 %,75 % 
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Tokrat so bili učenci najuspešnejši pri določanju dolžine besed v paru krava-kolebnica. Sledi 

par hiša-žirafa, kjer je pravilno odgovorila polovica sodelujočih. 

Nenavadno se mi zdi, da jim je bilo določanje v omenjenih parih lažje, kakor v paru 

pikapolonica-miš, kjer je razlika najbolj očitna. Tudi pri besedah nogavice in riba sta bila 

uspešna le dva učenca. 

 

Tabela 84: Rezultati pri posameznih nalogah (zavedanje rime, PPVI 3) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Vrata-solata 6 1 5 

Omara-kitara 6 3 3 

Glavnik-dežnik 6 2 4 
 
Tabela 85: Posamezni rezultati (zavedanje rime, PPVI 3) 

 

 

 

Največ otrok je rimo prepoznalo med besedami omara in kitara, in sicer polovica sodelujočih. 

Opazimo lahko, da se tretjina rime ne zaveda, ostali pa delno. 
 

Tabela 86: Rezultati pri posameznih nalogah (slušno razločevanje, PPVI 3) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Veja-neja 6 3 3 

Bu-bu 6 5 1 

Me-ne 6 3 3 

S-š 6 3 3 
 
 

Tabela 87: Posamezni rezultati (slušno razločevanje, PPVI 3) 

Rezultati 

0,1,1,4,4,4 

0 %,25 %,25 %,100 %,100 %,100 % 
 

Večina ustrezno diskriminira enaki besedi. Rezultati kažejo, da je tudi učencem tretje stopnje 

lažje določiti enaki besedi kot pa, različni.  

Da sta besedi različni, je slišala polovica. Vse primere je ustrezno razločila polovica učencev. 
 

Tabela 88: Rezultati pri posameznih nalogah (slušno razčlenjevanje, PPVI 3) 
Naloga N 2 točki 1 točka 0 točk 

Pes 6 / 2 4 

Miza 6 / 3 3 

Sladoled 6 / 1 5 

Čokolada 6 / 1 5 

 

Pu 6 / 5 1 

Rezultati 

0,0,1,1,2,2 

0 %,0 %,33,3 %,33,3 %,66,7 %,66,7 % 



76 
 

Miš 6 / 3 3 

Žoga 6 / 3 3 

Krava 6 / 3 3 

Lisica 6 / 3 3 

Jabolko 6 / 2 4 

 

Sladoled 6 2 2 2 

Raca 6 2 2 2 

 

Češnja-čebela 6 / 4 2 

Krona-krokodil 6 / 2 4 

Kolo-kolebnica 6 / 3 3 
 
 

Tabela 89: Posamezni rezultati (slušno razčlenjevanje, PPVI 3) 

Rezultati 

1,4,8,9,11,14 

5,9 %,23,5 %,47,1 %,52,9 %,64,7 %,82,4 % 
 

Pri manipulaciji z zlogi je bilo največ učencev uspešnih pri iskanju začetnega zloga v besedah 

češnja in čebela. Ostala dva para sta jim delala nekoliko več težav, saj so kolo-kolebnica 

pravilno povezali trije, krona-krokodil pa dva. Pri zlogovanju je največ mladostnikov dobilo 

točko za delitev besede miza. Sledi pes, kjer sta dva ugotovila, da gre za en zlog. Sladoled in 

čokolada je znal razdeliti le en učenec. Ocenjujem, da večina še ne zmore operirati z zlogi. 

Besedo Pu je ustrezno glaskovalo pet učencev. Sledijo miš, žoga, krava in lisica, pri katerih so 

bili uspešni trije. Besedo jabolko je znal glaskovati le en od sodelujočih. Zaključim lahko, da je 

pri glaskovanju besed z najmanj tremi črkami uspešna polovica učencev. 

Da se začne sladoled z glasom s ter raca z glasom r, so ugotovili štirje mladostniki. Dva sta 

poleg tega povedala še novi besedi na r in s. Ostala dva učenca nista izpolnila nobene od 

nalog. 

 

Tabela 90: Posamezni rezultati na področju fonološkega zavedanja (PPVI 3) 

Rezultati 

4,5,14,14,20,21 

14,3 %,17,9 %,50 %,50 %,71,4 %,75 % 
 
 

Tabela 91: Povprečni rezultati na področju fonološkega zavedanja (PPVI 3) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju zavedanje dolžine 
besed 

6 4 1,83 0,90 1 3 
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Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 45,83 % 0,90 25 % 75 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju zavedanje rime 

6 3 1 0,82 0 2 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 33,33 % 0,82 0 % 66,7 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju slušno razločevanje 

6 4 2,33 1,70 0 4 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 58,33 % 1,70 0 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju slušno 
razčlenjevanje 

6 17 7,83 4,30 1 14 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 46,08 % 4,30 5,9 % 82,4 % 

Doseženo število točk na 
področju fonološko zavedanje 

6 28 13 6,58 4 21 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 46,43 % 6,58 14,3 % 75 % 

 
Graf 20: Primerjava podpodročij fonološkega zavedanja (PPVI 3) 

 

Pri učencih, ki obiskujejo tretjo stopnjo opazimo, da so povprečni rezultati pri posameznih 

podpodročjih na približno enaki ravni. Med zmožnostjo slušnega razčlenjevanja in 

zavedanjem dolžine besed je minimalna razlika, in sicer le 0,25%.  

Dosežek je nekoliko višji na področju slušnega razločevanja, nižji pa pri zavedanju rime. 

Razlike med zmožnostmi učencev so na vseh podpodročjih zelo velike. Najvišji in najnižji 

rezultat posameznika sta zabeležena pri slušnem razločevanju.  

Tudi pri razčlenjevanju opazimo, da se dosežki gibajo od 5,9 do 82,4 % ter da so precej 

razpršeni okoli aritmetične sredine. 

Na celotnem področju so v povprečju dosegli 46,43 %. V primerjavi z ostalimi področji 

predbralnih zmožnosti se dosežki pri fonološkem zavedanju uvrščajo na tretje mesto. 
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Graf 21: Primerjava posameznih rezultatov na področju fonološkega zavedanja (PPVI 3) 

 

 
 
 
 
 
Dosežki na celotnem preizkusu  

Tabela 92: Posamezni rezultati na celotnem preizkusu (PPVI 3) 
 
 
 
 
 

Tabela 93: Povprečni rezultati na celotnem preizkusu (PPVI 3) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk 
na celotnem preizkusu 

6 74 43,17 14,35 22 57 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 58,33 % 14,35 29,7 % 77 % 

 

Na celotnem preizkusu so učenci tretje stopnje PPVI dosegli 58,33 %. Opazimo lahko, da sta 

dosežka otrok z najnižjima rezultatoma (29,7 % in 33,8 %) podobna. Prav tako so med seboj 

podobni dosežki ostalih učencev.  
 

 

Tabela 94: Primerjava povprečnih rezultatov po posameznih področjih (PPVI 3) 

Spremenljivka N M SD MIN MAX 

Poznavanje koncepta tiska 6 65,27 % 2,19 33,3 % 83,3 % 

Jezikovno razumevanje 6 44,88 % 3,80 15,4 % 100 % 

Vidno zaznavanje 6 78,57 % 3,77 52,4 % 100 % 

Fonološko zavedanje 6 46,43 % 6,58 14,3 % 75 %  

Celoten preizkus 6 58,33 % 14,35 29,7 % 77 % 
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Rezultati 

22,25,46,54,55,57 

29,7 %,33,8 %,62,2 %,73 %,74,3 %,77 % 
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Graf 22: Primerjava povprečne razvitosti področij (PPVI 3) 

 
 

Učenci so najvišje rezultate dosegli pri vidnem zaznavanju (78,57 %). Sledi poznavanje 

koncepta tiska, kjer so zbrali 65,27 %. Izkazalo se je, da je fonološko zavedanje (46,43 %) v 

primerjavi z razumevanjem jezika (44,88 %) malenkost višje. 

Kar pri dveh področjih (jezikovno razumevanje in vidno zaznavanje) je razvidno, da je 

posameznik dobil vse možne točke. Najnižji rezultat in največja razpršenost rezultatov sta se 

pojavila pri fonološkem zavedanju.  

 

Graf 23: Primerjava posameznih rezultatov na celotnem preizkusu (PPVI 3) 
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3.1.4. Raziskovalno vprašanje 4 
 

Pri kateri predbralni zmožnosti so dosežki otrok, ki obiskujejo četrto stopnjo, najvišji in pri 

kateri najnižji? Kakšen je odnos med podpodročij pri posamezni zmožnosti?  

 

 

Področje poznavanja koncepta tiska 

Tabela 95: Rezultati pri posameznih nalogah (poznavanje koncepta tiska, PPVI 4) 

 

Vsi učenci so pravilno obrnili ter prelistali slikanico. Sliko in besedilo pozna večina. Štirje so 

vedeli, kje je zapisan naslov. Presenetilo me je, da sta le dva ustrezno pokazala kje začnemo 

brati in kako beremo, ostali štirje pa zahtevanega niso znali pokazati niti delno. Kaže, da je 

pojem poved za učence preveč abstrakten ali pa se ga pri pouku ne omenja pogosto in zato 

nimajo dovolj izkušenj. Črko sta ustrezno izbrala dva mladostnika, besedo pa le eden.  

Tabela 96: Posamezni rezultati (razumevanje koncepta tiska, PPVI 4) 

 
 
 
 

 

Tabela 97: Povprečni rezultati na področju poznavanje koncepta tiska (PPVI 4) 

 

Doseženi rezultati se gibajo med 25 in 91,7 %. Razlika med posamezniki je torej precejšnja. V 

povprečju so dosegli 52,78 %. Pričakovala sem, da bo dosežek učencev četrte stopnje na 

omenjenem področju višji. 

Naloga N 2 točki 1 točka 0 točk 

Kako obrne slikanico 6 / 6 0 

Listanje slikanice 6 / 6 0 

Pokaže naslov 6 / 4 2 

Pokaže sliko 6 / 5 1 

Pokaže besedilo 6 / 5 1 

Pokaže kje začnemo brati na eni strani 6 2 0 4 

Pokaže kako beremo 6 2 0 4 

Pokaže eno poved 6 / 0 6 

Pokaže eno besedo 6 / 1 5 

Pokaže eno črko 6 / 2 4 

Rezultati 

3,4,5,6,9,11 

25 %,33,3 %,41,7 %,50 %,75 %,91,7 % 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
področju koncept tiska 

6 12 6,33 2,81 3 11 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 52,78 % 2,81 25 % 91,7 % 
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Področje jezikovnega razumevanja  

Tabela 98: Rezultati pri posameznih nalogah (razumevanje slišanega, PPVI 4) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabela 99: Posamezni rezultati (razumevanje slišanega, PPVI 4) 
Rezultati 

1,1,2,4,4,4 

25 %,25 %,50 %,100 %,100 %,100 % 
 

Največ učencev je pravilno odgovorilo na prvo vprašanje. Štirje so odgovorili, da je deklica 

potrkala. Polovica mladostnikov je vedela, kaj je videla deklica, ko je pogledala skozi okno in 

da je muca Copatarica odprla vrata. 

 

Bralno razumevanje je bilo možno preveriti pri treh sodelujočih. Dva sta prebrala sestavek in 

besede, eden pa je prebral le posamezne besede. 

 

Tabela 100: Rezultati pri posameznih nalogah (razumevanje prebranega, PPVI 4) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Kaj je počela babica 2 0 2 

Kaj se je zgodilo s knjigo 2 0 2 

Kdo je prišel na obisk 2 0 2 

Kaj je deklica storila 2 0 2 

 

MIŠ 3 3 0 

HRUŠKA 3 2 1 

jabolko 3 3 0 

Letalo je v zraku 3 1 2 

LETALO JE NA TLEH 3 1 2 
 

Tabela 101: Posamezni rezultati (razumevanje prebranega, PPVI 4) 

Rezultati 

2,3,5 

22,2 %,33,3 %,55,6 % 
 

Učenci, ki so besedilo brali samostojno, prebranega niso razumeli. Vzorec je seveda 

premajhen, da bi bilo iz tega možno karkoli sklepati. 

Branje posameznih besed je prineslo višje rezultate. Besedi miš in jabolko so razumeli vsi 

trije. Hruško sta ustrezno povezala dva učenca, povedi pa je razumel le eden. 

 

Vprašanja N 1 točka 0 točk 

Kaj je stalo sredi gozda 6 6 0 

Kaj je videla deklica, ko je pogledala skozi okno 6 3 3 

Kaj je nato naredila deklica 6 4 2 

Kaj je storila muca 6 3 3 
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Tabela 102: Posamezni rezultati na področju jezikovnega razumevanja (PPVI 4) 
 

 

 
 

Tabela 42: Rezultati na področju jezikovnega razumevanja (PPVI 4) 
Spremenljivka N Možno 

število točk 
M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju razumevanje 
slišanega 

6 4 2,67 1,37 1 4 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 66,67 % 1,37 25 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju razumevanje 
prebranega 

3 9 3,33 1,25 2 5 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

3 100 % 37,03 % 1,25 22,2 % 55,6 % 

Doseženo število točk na 
področju jezikovno razumevanje 

6 13 4,33 3,14 1 9 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 33,33 % 3,14 7,7 % 69,2 % 

 
Graf 24: Primerjava podpodročij jezikovnega razumevanja (PPVI 4) 

 
 

 

Na vsa vprašanja o slišani zgodbi je odgovorila polovica učencev. Eden je odgovoril na 

polovico, dva pa sta podala en pravilen odgovor. Povprečno so dosegli 66,67 %. Menim, da 

gre za visok rezultat. Dva učenca sta razumela manj od polovice lastnega branja, eden pa 

nekoliko več (55,6 %). V povprečju so dosegli 37,03 %. Čeprav  vzorec pri razumevanju 

slišanega in prebranega ni enak, ugotavljam, da učenci veliko bolje razumejo besedilo, če jim 

ga prebere nekdo drug.  
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Rezultati 

1,1,2,6,7,9 

7,7 %,7,7 %,15,4 %,46,2 %,53,8 %,69,2 % 
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Rezultati celotnega področja se gibljejo med 7,7 % in in 69,2 %. Razlike med učenci so 

opazne, saj nekateri berejo sami in razumejo, kar preberejo, nekateri berejo, a ne razumejo, 

nekateri pa dekodiranja še niso usvojili. 

Vsak od mladostnikov je razumel vsaj nekaj, nihče pa ni razumel vsega.  

Povprečno so zbrali 33,3 %, kar v primerjavi s poznavanjem koncepta tiska (52,78 %), kaže na 

slabše razumevanje jezika. 
 

Graf 25: Primerjava posameznih rezultatov na področju jezikovnega razumevanja (PPVI 4) 

 

 

 

 

Področje vidnega zaznavanja 

Tabela 103: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno zaznavanje, PPVI 4) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pokaže škarje 6 6 0 

Pokaže mačko 6 6 0 

 

Stop 6 4 2 

Lego 6 3 3 

Coca-cola 6 3 3 
 

Tabela 104: Posamezni rezultati (vidno zaznavanje, PPVI 4) 
Rezultati 

2,2,3,5,5,5 

40 %,40 %,60 %,100 %,100 %,100 % 
 

Mačko in škarje so na sliki našli vsi sodelujoči. Med znaki jih je največ prepoznalo stop. 

Polovica je pravilno ugotovila, da gre za znak lego kock in coca-colo. Iz tabele opazimo, da 

polovica mladostnikov zelo dobro vidno zaznava. Tudi zaznavanje ostalih treh je ustrezno. 
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Tabela 105: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno sledenje, PPVI 4) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Zaporedje žirafa, slon 6 3 3 

Zaporedje žirafa, slon, lisica 6 2 4 

Zaporedje A, S, N, O 6 0 6 
 

Tabela 106: Posamezni rezultati (vidno sledenje, PPVI 4) 

Rezultati 

0,0,0,1,2,2 

0 %,0 %,0 %,33,3 %,66,7 %,66,7 % 
 

Polovica učencev je ustrezno postavila zaporedje dveh sličic. Pri urejanju treh sta bila 

uspešna dva. Zaporedja štirih črk ni postavil nihče, čeprav sta dva učenca zaporedje ustrezno 

ponovila enkrat, drugič pa sta se zmotila. V programu je zapisano, da se med poukom uri 

postavljanje zaporedja tolikih sličic, kolikor jih učenec zmore. Vzrok za težave pri urejanju 

štirih sličic je najbrž v večji meri v zmožnosti posameznikov kot pa, v pomanjkanju izkušenj. 
 

Tabela 107: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno razločevanje, PPVI 4) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pokaže svoje ime 6 6 0 

 

Žirafa-žirafa 6 6 0 

Krog-kvadrat 6 6 0 

A-E 6 6 0 

I-I 6 4 2 

I - -- 6 5 1 

 

slon 6 6 0 

krog 6 5 1 

Z 6 4 2 

miš 6 3 3 

 

O 6 3 3 

S 6 3 3 

A 6 2 4 
 

Tabela 108: Posamezni rezultati (vidno razločevanje, PPVI 4) 

Rezultati 

7,8,9,11,11,13 

53,8 %,61,5 %,69,2 %,84,6 %,84,6 %,100 % 
 

Svoje ime so prepoznali oziroma prebrali vsi učenci. Prav tako so vsi ustrezno povedali, da je 

na obeh slikah žirafa, da sta krog in kvadrat različna in da je na enem kartončku A, na drugem 

pa E. 
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Pet jih je opazilo, da je ena črta navpična in druga vodoravna. Dve navpični črti so zaznali 

štirje učenci. Nalogo so večinoma rešili ustrezno. 

Pri iskanju enakega vzorca so slona izbrali vsi. Pri krogu je napačno pokazal le eden od 

učencev. Črko z so pravilno izbrali štirje, napis miš pa trije. Zanimivo se mi zdi, da so imeli 

učenci četrte stopnje pri nalogi več težav od učencev na prejšnjih stopnjah. 

V dveh in treh besedah je enako črko našla polovica sodelujočih. V štirih besedah sta 

ustrezno črko označila dva. 

Tabela 109: Posamezni rezultati na področju vidnega zaznavanja (PPVI 4) 
Rezultati 

9,10,14,16,17,20 

42,9 %,47,6 %,66,7 %,76,2 %,81 %,95,2 % 
 
Tabela 110: Povprečni rezultati na področju vidnega zaznavanja (PPVI 4) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju vidno 
zaznavanje 

6 5 3,67 1,37 2 5 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 73,33 % 1,37 40 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju vidno sledenje 

6 3 0,83 0,90 0 2 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 27,78 % 0,90 0 % 66,7 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju vidno 
razločevanje 

6 13 9,83 2,03 7 13 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 75,62 % 2,03 53,8 % 100 % 

Doseženo število točk na 
področju vidno zaznavanje 

6 21 14,33 3,86 9 20 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

6 100 % 68,27 % 3,86 42,9 % 95,2 % 
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Graf 26: Primerjava  podpodročij vidnega zaznavanja (PPVI 4) 

 

Učenci so bili pri nalogah vidnega razločevanja uspešni 75,62 %, pri čemer je vsak zbral 

najmanj polovico točk. Tudi pri vidnem zaznavanju so bili zelo uspešni, saj so trije dosegli 

maksimalni rezultat.  

Najnižji je dosežek pri vidnem sledenju (27,78 %), kjer so največje tudi razlike v zmožnostih 

madostnikov. Trije niso postavili nobenega zaporedja, medtem ko so ostali pokazali, da 

razumejo, kaj morajo storiti. 

Rezultati kažejo, da vidno zaznavanje pri sodelujočih dosega 68,27 %.  

Glede na dosežek pri prejšnjih dveh področjih je vidno zaznavanje najboljše razvito. 

 
Graf 27: Primerjava posameznih rezultatov na področju vidnega zaznavanja (PPVI 4) 
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Področje fonološkega zavedanja 

Tabela 111: Rezultati pri posameznih nalogah (zavedanje dolžine besed, PPVI 4) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pikapolonica-miš 6 4 2 

Hiša-žirafa 6 3 3 

Krava-kolebnica 6 4 2 

Nogavice-riba 6 3 3 
 

Tabela 112: Posamezni rezultati (zavedanje dolžine besed, PPVI 4) 

Rezultati 

0,0,3,3,4,4 

0 %,0 %,75 %,75 %,100 %,100 % 
 

Največ učencev je pravilno zaznalo razliko v dolžini besed v parih pikapolonica-miš in krava-

kolebnica. Trije so slišali razliko med hiša-žirafa in nogavice-riba. Dva od učencev nista 

zaznala razlike v dolžini pri nobenem besednem paru, dva sta jo zaznala pri vseh. Učenci se 

torej zelo različno zavedajo dolžine besed. 

 

Tabela 113: Rezultati pri posameznih nalogah (zavedanje rime, PPVI 4) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Vrata-solata 6 0 6 

Omara-kitara 6 2 4 

Glavnik-dežnik 6 1 5 
 

Tabela 114: Posamezni rezultati (zavedanje rime, PPVI 4) 

Rezultati 

0,0,0,0,1,2 

0 %,0 %,0 %,0 %,33,3 %,66,7 % 
 

Prav tako kot učenci na prejšnjih stopnjah se tudi vključeni na četrto stopnjo slabo zavedajo 

rime. Štirje mladostniki je niso prepoznali v nobenem paru. Največ, in sicer dva, sta 

ugotovila, da se rimata omara in kitara. En sodelujoči je prepoznal rimo med besedama 

glavnik in dežnik. Sklepam, da se zavedanje rime kljub načrtnemu delu specialnih pedagoginj 

pri osebah z MDR razvija počasi in v majhni meri. 
 

Tabela 115: Rezultati pri posameznih nalogah (slušno razločevanje, PPVI 4) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Veja-neja 6 5 1 

Bu-bu 6 4 2 

Me-ne 6 3 3 

S-š 6 5 1 
 

Tabela 116: Posamezni rezultati (slušno razločevanje, PPVI 4) 

Rezultati 

2,2,2,3,4,4 

50 %,50 %,50 %,75 %,100 %,100 % 
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Učenci so najboljše diskriminirali med besedama veja in neja ter med črkama s in š. 

Zmožnost razločevanja je pri vseh zadovoljiva, saj so vsi rešili vsaj polovico nalog. 
 

Tabela 117: Rezultati pri posameznih nalogah (slušno razčlenjevanje, PPVI 4) 
Naloga N 2 točki 1 točka 0 točk 

Pes 6 / 1 5 

Miza 6 / 1 5 

Sladoled 6 / 1 5 

Čokolada 6 / 1 5 

 

Pu 6 / 3 3 

Miš 6 / 2 4 

Žoga 6 / 1 5 

Krava 6 / 0 6 

Lisica 6 / 0 6 

Jabolko 6 / 1 5 

 

Sladoled 6 2 4 0 

Raca 6 3 2 1 

 

Češnja-čebela 6 / 2 4 

Krona-krokodil 6 / 2 4 

Kolo-kolebnica 6 / 2 4 
 
Tabela 118: Posamezni rezultati (slušno razčlenjevanje, PPVI 4) 

Rezultati 

1,2,2,6,8,14 

5,9 %,11,8 %,11,8 %,35,3 %,47,1 %,82,4 % 
 

Pri nalogi, kjer je potrebno zlogovati besede, je to zmogel le en učenec. Drugo nalogo, ki 

zahteva določanje prvega zloga, sta v celoti ustrezno rešila dva. Manipulacija z zlogi je torej 

pri enem učencu v celoti razvita, pri enem delno, pri ostalih pa še ni. 

Besedo Pu so glaskovali trije mladostniki. Miš sta na glasove razdelila dva, žogo pa le eden. 

Zanimivo se mi zdi, da nihče ni ustrezno glaskoval besed krava in lisica, kljub temu pa je en 

sodelujoči pravilno podal glaskovanje besede jabolko. Predvidevam, da ima z besedo več 

izkušenj ali pa je šlo za nihanje pozornosti in koncentracije. 

V besedi sladoled so prvi glas slišali vsi učenci, dva pa sta si izmislila še novo besedo na s. Da 

je v raci prvi glas r, je povedalo pet mladostnikov. Trije so poleg tega dodali še drugo besedo, 

ki se začne z r. 

Opazimo, da je več učencev uspešnih pri delu z glasovi kot pri delu z zlogi. 
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Tabela 119: Posamezni rezultati na področju fonološkega zavedanja (PPVI 4) 

Rezultati 

4,5,7,15,15,21 

14,3 %,17,9 %,25 %,53,6 %,53,6 %,75 % 
 
Tabela 120: Povprečni rezultati na področju fonološkega zavedanja (PPVI 4) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju zavedanje dolžine 
besed 

6 4 2,33 1,70 0 4 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 58,33 % 1,70 0 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju zavedanje rime 

6 3 0,5 0,76 0 2 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 16,67 % 0,76 0 % 66,7 
% 

Doseženo število točk na 
podpodročju slušno razločevanje 

6 4 2,83 0,90 2 4 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 70,83 % 0,90 50 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju slušno 
razčlenjevanje 

6 17 5,5 4,54 1 14 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 32,38 % 4,54 5,9 % 82,4 
% 

Doseženo število točk na 
področju fonološko zavedanje 

6 28 11,17 6,23 4 21 

Doseženo število točk v odstotkih 6 100 % 39,9 % 6,23 14,3 % 75 % 

 
Graf 28: Primerjava podpodročij fonološkega zavedanja (PPVI 4) 
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Ob pogledu na graf opazimo, da podpodročja niso izražena enakomerno. Najvišji rezultat so 

učenci dosegli pri slušnem razločevanju (70,83%). To je hkrati podpodročje, kjer je razlika 

med njimi najmanjša. 

Z 58,33% sledi zavedanje dolžine besed.  

Učenci četrte stopnje PPVI so pri nalogah, ki preverjajo slušno razčlenjevanje, dosegli 

32,38%. Obstaja velika razlika med učencem z najnižje in tistim z najvišje razvito zmožnostjo. 

Preizkus je pokazal, da se sodelujoči rime zavedajo slabo, saj je povprečni rezultat 16,67%. 

Kar štirje učenci je niso zaznali. Prav tako je ni nihče zaznal v vseh primerih. Rezultati 

posameznikov so precej podobni. 

Zmožnost fonološkega zavedanja se z 39,90% uvršča na tretje mesto.  
 

Graf 29: Primerjava posameznih rezultatov na področju fonološkega zavedanja (PPVI 4) 

 

 

 

 

Dosežki na celotnem preizkusu  

Tabela 121: Posamezni rezultati na celotnem preizkusu (PPVI 4) 

Rezultati 

18,21,26,44,47,61 

24,3 %,28,4 %,35,1 %,59,5 %,63,5 %,82,4 % 
 

Tabela 122: Povprečni rezultati na celotnem preizkusu (PPVI 4) 

Spremenljivka N Možno 

število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
celotnem preizkusu 

6 74 36,17 15,59 18 61 

Doseženo število točk v 

odstotkih 

6 100 % 48,87 % 15,59 24,3 % 82,4 % 
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Preizkus je učencem četrte stopnje PPVI v povprečju prinesel 48,87 %. Opazne so razlike med 

posamezniki, saj so rezultati zelo razpršeni in se gibljejo med 24,3 in 82,4 %. 

 

Tabela 123: Primerjava povprečnih rezultatov po posameznih področjih (PPVI 4) 

Spremenljivka N M SD MIN MAX 

Poznavanje koncepta tiska 6 52,78 % 2,81 25 % 91,7 % 

Jezikovno razumevanje 6 33,33 % 3,14 7,7 %  69,2 % 

Vidno zaznavanje 6 68,27 % 3,86 42,9 % 95,2 % 

Fonološko zavedanje 6 39,9 % 6,23 14,3 % 75 % 

Celoten preizkus 6 48,87 % 15,59 24,3 % 82,4 % 
 
 
 
 

Graf 30: Primerjava povprečne razvitosti področij (PPVI 4) 

 
 

Učenci so največ točk dosegli na področju vidnega zaznavanja (68,27 %). Prav na tem 

področju je bil zabeležen tudi najvišji rezultat posameznika. Nekoliko slabše je njihovo 

poznavanje koncepta tiska (52,78 %). Sledi fonološko zavedanje z 39,90 %, kjer so rezultati 

najbolj razpršeni. Najslabše je razumevanje jezika, saj so tu zbrali le 33,33 %. Jezikovno 

razumevanje je tudi področje, kjer je posameznik dobil najmanj točk. 
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Graf 31: Primerjava posameznih rezultatov na celotnem preizkusu (PPVI 4) 

 

 

 

3.1.5. Raziskovalno vprašanje 5 
 

Pri kateri predbralni zmožnosti so dosežki otrok, ki obiskujejo peto, torej zadnjo stopnjo, 

najvišji in pri kateri najnižji? Kakšen je odnos med podpodročij pri posamezni zmožnosti?  

 
Področje poznavanja koncepta tiska 

Tabela 124: Rezultati pri posameznih nalogah (poznavanje koncepta tiska, PPVI 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slikanico so pravilno obrnili vsi učenci razen enega, vsi pa so jo ustrezno prelistali. Vsi so tudi 

ločili med sliko in besedilom. Eden od učencev ni vedel, kje je zapisan naslov. 

Trije mladostniki so pokazali, da se z branjem na eni strani začne zgoraj, oziroma v prvi 

vrstici. Da je ustrezno mesto za začetek branja levo zgoraj, so pokazali štirje. Le en učenec, 
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Naloga N 2 točki 1 točka 0 točk 

Kako obrne slikanico 8 / 7 1 

Listanje slikanice 8 / 8 0 

Pokaže naslov 8 / 7 1 

Pokaže sliko 8 / 8 0 

Pokaže besedilo 8 / 8 0 

Pokaže kje začnemo brati na eni strani 8 4 3 1 

Pokaže kako beremo 8 6 2 0 

Pokaže eno poved 8 / 3 5 

Pokaže eno besedo 8 / 4 4 

Pokaže eno črko 8 / 6 2 
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tisti, ki točke ni dobil že pri prvem in tretjem navodilu, je pokazal na sredino besedila. Šest 

učencev je ustrezno določilo obe smeri branja, ostala dva pa sta vedela, da se premikamo 

navzdol. Poved so znali določiti trije, besedo štirje, črko pa kar šest sodelujočih. 

Predvidevam, da se med šolanjem najbolj osredotočajo na črke in ne na besede ali povedi, 

zato zna največ učencev izbrati prav črko.  
 

Tabela 125: Posamezni rezultati (poznavanje koncepta tiska, PPVI 5) 

 

 

 
 

Tabela 126: Rezultati na področju poznavanje koncepta tiska (PPVI 5) 

 

Razen nižjih dveh rezultatov učenci pete stopnje podobno razumejo koncept tiska. V 

povprečju so dosegli 79,18 %, zato menim, da je njihovo dojemanje tiska ustrezno. 

 
 
 
 

Področje jezikovnega razumevanja  

Tabela 127: Rezultati pri posameznih nalogah (razumevanje slišanega, PPVI 5) 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 128: Posamezni rezultati (razumevanje slišanega, PPVI 5) 
Rezultati 

0,0,0,0,3,4,4,4 

0%,0%,0%,0%,75%,100%,100%,100% 
 

Na tri vprašanja je ustrezno odgovorila polovica sodelujočih, na vprašanje kaj je naredila 

deklica, pa so znali odgovoriti le trije. Štirje učenci niso odgovorili na nobeno od vprašanj, kar 

kaže na slabo razumevanje. Po drugi strani so ostali pravilno podali skoraj vse odgovore. 

 

Razumevanje prebranega sem preverjala pri sedmih učencih. Vsi so brali tako besedilo kot 

tudi posamezne besede. 

Rezultati 

6,7,9,10,11,11,11,11 

50 %,58,3 %,75 %,83,3 %,91,7 %,91,7 %,91,7 %,91,7 % 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
področju koncept tiska 

8 12 9,5 1,87 6 11 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

8 100 % 79,18 % 1,87 50 % 91,7 % 

Vprašanja N 1 točka 0 točk 

Kaj je stalo sredi gozda 8 4 4 

Kaj je videla deklica, ko je pogledala skozi okno 8 4 4 

Kaj je nato naredila deklica 8 3 5 

Kaj je storila muca 8 4 4 
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Tabela 129: Rezultati pri posameznih nalogah (razumevanje prebranega, PPVI 5) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Kaj je počela babica 7 3 4 

Kaj se je zgodilo s knjigo 7 3 4 

Kdo je prišel na obisk 7 3 4 

Kaj je deklica storila 7 3 4 

 

MIŠ 7 6 1 

HRUŠKA 7 5 2 

jabolko 7 5 2 

Letalo je v zraku 7 4 3 

LETALO JE NA TLEH 7 4 3 
 

Tabela 130: Posamezni rezultati (razumevanje prebranega, PPVI 5) 
Rezultati 

0,1,3,5,9,9,9 

0 %,22,2 %,33,3 %,55,6 %,100 %,100 %,100 % 
 

Od sedmih učencev, ki so brali sestavek, so trije poznali odgovore na vsa vprašanja. Štirje 

niso poznali nobenega odgovora.  

Pri branju posameznih besed, je »miš« razumelo šest učencev. K sliki hruške in jabolka jih je 

pravilen napis postavilo pet. Kje je letalo, so ustrezno razumeli štrije. 

Na podlagi rezultatov sklepam, da je bralno razumevanje učencev na peti stopnji dobro. 

Poleg tega je v primerjavi z učenci na prejšnjih stopnjah, dekodiranje usvojil višji odstotek 

sodelujočih. 

 

Tabela 131: Posamezni rezultati na področju jezikovnega razumevanja (PPVI 5) 
Rezultati 

0,1,3,4,9,9,12,13 

0 %,7,7 %,23,1 %,30,8 %,69,2 %,69,2 %,92,3 %,100 % 
 
 

Tabela 132: Povprečni rezultati na področju jezikovnega razumevanja (PPVI 5) 
Spremenljivka N Možno 

število točk 
M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju razumevanje 
slišanega 

8 4 1,88 1,90 0 4 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

8 100 % 46,88 % 1,90 0 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju razumevanje 
prebranega 

7 9 5,14 3,64 0 9 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

7 100 % 58,73 % 3,64 0 % 100 % 
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Doseženo število točk na 
področju jezikovno 
razumevanje 

8 13 6,38 4,69 0 13 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

8 100 % 49,04 % 4,69 0 % 100 % 

 
 

Graf 32: Primerjava podpodročij jezikovnega razumevanja (PPVI 5) 

 
 

Pri preverjanju razumevanja slišane zgodbe so trije razumeli vse, štirje pa ničesar. Eden od 

učencev je dosegel 75 %. Iz tega sklepam, da v skupini obstajajo velike razlike. Skupno so 

dosegli 46,88 %. 

Samostojno je bralo sedem mladostnikov. Trije so razumeli vse, kar so prebrali. Eden je 

razumel malenkost več kot polovico, dva manj kot polovico, eden pa ničesar. Ponovno lahko 

opazimo, da so med posamezniki velike razlike. V povprečju so bili uspešni 58,73 %, kar kaže 

na nekoliko boljše razumevanje prebranega kot pa razumevanje slišanega. Seveda moramo 

upoštevati, da gre za različen numerus. 

Največje razlike so opazne, če pogledamo celotno področje jezikovnega razumevanja. 

Rezultati se namreč gibljejo med 0 in 100 % in so zelo razpršeni okoli aritmetične sredine. 

Štirje učenci razumejo manj kakor polovico stvari, štirje pa več. 

Povprečno so dosegli 49,04 %, kar je občutno manj kot pri poznavanju koncepta tiska. 
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Graf 33: Primerjava posameznih rezultatov na področju jezikovnega razumevanja (PPVI 5) 

 

 

 

 

Področje vidnega zaznavanja 

Tabela 133: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno zaznavanje, PPVI 5) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pokaže škarje 8 8 0 

Pokaže mačko 8 8 0 

 

Stop 8 7 1 

Lego 8 4 4 

Coca-cola 8 6 2 
 

Tabela 134: Posamezni rezultati (vidno zaznavanje, PPVI 5) 
Rezultati 

3,3,4,4,4,5,5,5 

60 %,60 %,80 %,80 %,80 %,100 %,100 %,100 % 
 
 

Pri iskanju mačke ter škarij ni imel težav nihče. Napis stop jih je prepoznalo sedem, coca-cola 

pa šest. Najmanj sodelujočih je ugotovilo, da gre za znak lego kock. Menim, da je to zaradi 

vpliva okolja, saj se mladostniki, ki obiskujejo peto stopnjo, ne srečujejo z lego kockami. 
 

Tabela 135: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno sledenje, PPVI 5) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Zaporedje žirafa, slon 8 3 5 

Zaporedje žirafa, slon, lisica 8 3 5 

Zaporedje A, S, N, O 8 3 5 
 

Tabela 136: Posamezni rezultati (vidno sledenje, PPVI 5) 
Rezultati 

0,0,0,1,1,1,3,3 

0 %,0 %,0 %,33,3 %,33,3 %,33,3 %,100 %,100 % 
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Zaporedje dveh, treh in štirih sličic so ustrezno postavili trije učenci. Iz tabele 137 je razvidno, 

da ne gre za iste tri učence, saj le dva razumeta koncept zaporedja v celoti. 

 

Tabela 137: Rezultati pri posameznih nalogah (vidno razločevanje, PPVI 5) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pokaže svoje ime 8 7 1 

 

Žirafa-žirafa 8 8 0 

Krog-kvadrat 8 8 0 

A-E 8 8 0 

I-I 8 8 0 

I - -- 8 8 0 

 

slon 8 8 0 

krog 8 8 0 

Z 8 8 0 

miš 8 8 0 

 

O 8 3 5 

S 8 3 5 

A 8 3 5 
 
Tabela 138: Posamezni rezultati (vidno razločevanje, PPVI 5) 

Rezultati 

9,10,10,10,10,13,13,13 

69,2 %,76,9 %,76,9 %,76,9 %,76,9 %,100 %,100 %,100 % 
 

Svoje ime so prepoznali vsi razen enega. Pri nalogi določanja enake oziroma različne slike in 

pri iskanju enakega vzorca, so bili uspešni vsi. 

Nekaj težav so imeli pri zadnji nalogi vidnega razločevanja. Enako črko v dveh, treh in štirih 

besedah so poiskali trije sodelujoči.  

 

Tabela 139: Posamezni rezultati na področju vidnega zaznavanja (PPVI 5) 
Rezultati 

12,13,15,15,15,19,20,21 

57,1 %,61,9 %,71,4 %,71,4 %,71,4 %,90,5 %,95,2 %,100 % 
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Tabela 140: Povprečni rezultati na področju vidnega zaznavanja (PPVI 5) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju vidno zaznavanje 

8 5 4,13 0,78 3 5 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

8 100 % 82,5 % 0,78 60 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju vidno sledenje 

8 3 1,13 1,17 0 3 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

8 100 % 37,49 % 1,17 0 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju vidno razločevanje 

8 13 11 1,58 9 13 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

8 100 % 84,6 % 1,58 69,2 
% 

100 % 

Doseženo število točk na 
področju vidno zaznavanje 

8 21 16,25 3,11 12 21 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

8 100 % 77,36 % 3,11 57,1 
% 

100 % 

 
Graf 34: Primerjava  podpodročij vidnega zaznavanja (PPVI 5) 

 

Učenci so najboljše rešili naloge, ki preverjajo zmožnost vidnega razločevanja, saj so 

povprečno dosegli 84,60 %. Tudi posameznik z najnižjim rezultatom (69,2 %) zadovoljivo 

razločuje. Iz dosežkov je razvidno, da imajo učenci pete stopnje to zmožnost zelo podobno 

razvito. 

Tudi pri vidnem zaznavanju, kjer so v povprečju zbrali 82,50 %, so posamezni rezultati med 

seboj podobni. Dva mladostnika sta dosegla 60 %, trije 80 % in trije vse možne točke. 
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Razlike med učenci so večje na področju vidnega sledenja (37,49 %). Trije niso postavili 

nobenega zaporedja, medtem ko sta dva ustrezno razporedila sličice na vseh treh nivojih 

zahtevnosti. Ostali trije so bili uspešni pri urejanju dveh zaporednih sličic. 

 

Na celotnem področju se rezultati gibajo med 57,1 in 100 %. Čeprav je razlika med učenci 

opazna, so vsi zbrali več kot polovico točk. To kaže na ustrezno razvitost vseh elementov 

vidnega zaznavanja. Povprečno so dosegli 77,36 %, kar je malenkost nižji rezultat kakor pri 

poznavanju koncepta tiska (79,18 %) in višji kot pri jezikovnem razumevanju (49,04 %). 

 

Graf 35: Primerjava posameznih rezultatov na področju vidnega zaznavanja (PPVI 5) 

 

 
 

 

 

Področje fonološkega zavedanja 

Tabela 141:Rezultati pri posameznih nalogah (zavedanje dolžine besed, PPVI 5) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Pikapolonica-miš 8 8 0 

Hiša-žirafa 8 6 2 

Krava-kolebnica 8 5 3 

Nogavice-riba 8 7 1 
 
Tabela 142: Posamezni rezultati (zavedanje dolžine besed, PPVI 5) 

 
 

 
 
 

Razliko med besedo pikapolonica in miš so zaznali vsi sodelujoči. V paru nogavice-riba se je 

zmotil le en učenec. Šest jih je povedalo, da žirafa predstavlja daljšo besedo. Pet jih je 
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ugotovilo, da obstaja razlika med besedama krava in kolebnica. Razliko v dolžini besed je 

torej slišala večina učencev, še vedno pa ne vsi. 
 

Tabela 143: Rezultati pri posameznih nalogah (zavedanje rime, PPVI 5) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Vrata-solata 8 4 4 

Omara-kitara 8 2 6 

Glavnik-dežnik 8 4 4 
 
Tabela 144: Posamezni rezultati (zavedanje rime, PPVI 5) 

Rezultati  

0,0,1,1,1,1,3,3 

0 %,0 %,33,3 %,33,3 %,33,3 %,33,3 %,100 %,100 % 
 

Polovica mladostnikov je ugotovila, da je rima v parih vrata-solata in glavnik-dežnik. Le dva 

sta jo zaznala pri besedah omara in kitara. V primerjavi z učenci na prejšnjih stopnjah je 

zavedanje rime nekoliko bolje razvito, vendar kljub temu ne v celoti. 

 

Tabela 145: Rezultati pri posameznih nalogah (slušno razločevanje, PPVI 5) 
Naloga N 1 točka 0 točk 

Veja-neja 8 7 1 

Bu-bu 8 7 1 

Me-ne 8 5 3 

S-š 8 8 0 
 
Tabela 146: Posamezni rezultati (slušno razločevanje, PPVI 5) 

Rezultati 

2,3,3,3,4,4,4,4 

50 %,75 %,75 %,75 %,100 %,100 %,100 %,100 % 
 

 

Učenci, ki obiskujejo peto stopnjo, so bili najbolj uspešni pri razločevanju glasov (s-š). Sledita 

besedi veja-neja in zlog bu, kjer jih je pravilno odgovorilo sedem. Med zlogoma me in ne je 

razliko slišalo pet sodelujočih.  

Večina učencev ustrezno razloči med enakimi in različnimi glasovi, zlogi in besedami. 
 

Tabela 147: Rezultati pri posameznih nalogah (slušno razčlenjevanje, PPVI 5) 
Naloga N 2 točki 1 točka 0 točk 

Pes 8 / 1 7 

Miza 8 / 1 7 

Sladoled 8 / 1 7 

Čokolada 8 / 0 8 

 

Pu 8 / 5 3 

Miš 8 / 4 4 

Žoga 8 / 4 4 
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Krava 8 / 3 5 

Lisica 8 / 3 5 

Jabolko 8 / 3 5 

 

Sladoled 8 4 4 0 

Raca 8 3 2 3 

 

Češnja-čebela 8 / 4 4 

Krona-krokodil 8 / 2 6 

Kolo-kolebnica 8 / 2 6 
 
Tabela 148: Posamezni rezultati (slušno razčlenjevanje, PPVI 5) 

Rezultati 

1,1,3,3,8,11,12,16 

5,9 %,5,9 %,17,6 %,17,6 %,47,1 %,64,7 %,70,6 %,94,1 % 
 

Učenci so bolje rešili naloge glaskovanja, kot pa naloge zlogovanja. Besede pes, miza in 

sladoled je ustrezno zlogoval en mladostnik, »čokolada« pa ni znal razdeliti nihče. Da se zlog 

če pojavi v besedah češnja in čebela, so ugotovili štirje. Ostala dva para sta uspešno povezala 

dva učenca. Menim, da je zlogovanje za večino sodelujočih preveč abstraktno. 

Pri nalogah glaskovanja je bilo pet mladostnikov uspešnih pri delitvi besede na dva glasova. 

»Miš« in »žoga« so ustrezno glaskovali štirje. Pri ostalih besedah so točke dobili trije učenci. 

Vsi so pravilno določili prvi glas v besedi sladoled, polovica jih je dodala še besedo na s. Da je 

r prvi glas v besedi raca, je zaznalo pet sodelujočih. Od tega so trije poznali še vsaj eno 

besedo na r. Pri nalogi trije učenci niso prepoznali niti prvega glasu niti niso dodali druge 

besede. 
 

Tabela 149: Posamezni rezultati na področju fonološkega zavedanja (PPVI 5) 

Rezultati 

6,7,9,11,19,19,22,25 

21,4 %,25 %,32,1 %,39,3 %,67,9 %,67,9 %,78,6 %,89,3 % 

 
Tabela 150: Povprečni rezultati na področju fonološkega zavedanja (PPVI 5) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na 
podpodročju zavedanje dolžine 
besed 

8 4 3,25 0,97 1 4 

Doseženo število točk v odstotkih 8 100 % 81,25 % 0,97 25 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju zavedanje rime 

8 3 1,25 1,09 0 3 
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Doseženo število točk v odstotkih 8 100 % 41,65 % 1,09 0 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju slušno razločevanje 

8 4 3,38 0,70 2 4 

Doseženo število točk v odstotkih 8 100 % 84,38 % 0,70 50 % 100 % 

Doseženo število točk na 
podpodročju slušno 
razčlenjevanje 

8 17 6,88 5,33 1 16 

Doseženo število točk v odstotkih 8 100 % 40,44 % 5,33 5,9 % 94,1 
% 

Doseženo število točk na 
področju fonološko zavedanje 

8 28 14,75 6,87 6 25 

Doseženo število točk v odstotkih 8 100 % 52,69 % 6,87 21,4 
% 

89,3 
% 

 

Graf 36: Primerjava podpodročij fonološkega zavedanja (PPVI 5) 

 
 

Iz grafa je razvidno, da imajo učenci podobno razviti po dve področij. Najvišji rezultat, 84,38 

%, so dosegli pri nalogah slušnega razločevanja. To je hkrati podpodročje, kjer so rezultati 

najmanj razpršeni, iz česar sklepam, da so tu razlike med posamezniki najmanjše. 

Tudi pri zavedanju dolžine besed (81,25 %) je večina sodelujočih dosegla podobno raven.  

Mladostniki so pri nalogah zavedanja rime v povprečju dosegli 41,65 %. V primerjavi z 

dosežki učencev nižjih stopenj šolanja menim, da je rezultat dober.  

Najnižja je zmožnost slušnega razčlenjevanja (40,44 %). Tu so razlike med učenci največje, saj 

nihajo med 5,9 in 94,1 %. Rezultati so zelo razpršeni. 

Na področju fonološkega zavedanja so učenci pete stopnje PPVI povprečno dosegli nekaj več 

kot polovico točk, in sicer 52,69 %. Omenjena zmožnost se po rezultatih uvršča za rezultati 
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zmožnosti poznavanja koncepta tiska in vidnega zaznavanja. Slabši rezultat je bil dosežen na 

področju jezikovnega razumevanja. 
 

Graf 37: Primerjava posameznih rezultatov na področju fonološkega zavedanja (PPVI 5) 

 

 

 

Dosežki na celotnem preizkusu  

Tabela 151: Posamezni rezultati na celotnem preizkusu (PPVI 5) 

Rezultati 

25,34,36,39,53,60,61,67 

33,8 %,45,9 %,48,6 %,52,7 %,71,6 %,81,1 %,82,4 %,90,5 % 
 

Tabela 152: Povprečni rezultati na celotnem preizkusu (PPVI 5) 

Spremenljivka N Možno 
število točk 

M SD MIN MAX 

Doseženo število točk na  
celotnem preizkusu 

8 74 46,88 14,31 25 67 

Doseženo število točk v 
odstotkih 

8 100 % 63,33 % 14,31 33,8 % 90,5 % 

 

Učenci, ki obiskujejo peto stopnjo PPVI, so preizkus povprečno rešili 63,33 %. Večina je na 

celotnem preizkusu zbrala več kot polovico točk. Dva sta se ji zelo približala, eden od 

sodelujočih pa je zbral 33,8 %. Razlike med učenci seveda obstajajo, vendar ocenjujem, da 

niso zelo velike.  

Tabela 153: Primerjava povprečnih rezultatov po posameznih področjih (PPVI 5) 

Spremenljivka N M SD MIN MAX 

Poznavanje koncepta tiska 8 79,18 % 1,87 50 % 91,7 % 

Jezikovno razumevanje 8 49,04 % 4,69 0 % 100 % 

Vidno zaznavanje 8 77,36 % 3,11 57,1 % 100 % 

Fonološko zavedanje 8 52,69 % 6,87 21,4 % 89,3 % 

Celoten preizkus 8 63,33 % 14,31 33,8 % 90,5 % 
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Graf 38: Primerjava povprečne razvitosti področij (PPVI 5) 

 
 

Največje razumevanje so učenci izkazali na področju koncepta tiska (79,18 %). To je 

področje, kjer so rezultati posameznikov najbolj podobni.  

Sledi zmožnost vidnega zaznavanja (77,36 %).  

Pri zmožnosti fonološkega zavedanja, ki se z 52,69 % uvršča na tretje mesto, so dosežki 

najbolj razpršeni.  

Na zadnjem mestu je razumevanje jezika (49,04 %). Tu je razpon med najnižjim in najvišjim 

rezultatom največji. 

 

Graf 39: Primerjava posameznih rezultatov na celotnem preizkusu (PPVI 5) 
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3.1.6. Raziskovalno vprašanje 6 
 

Kakšne so razlike med dosežki otrok na različnih stopnjah glede poznavanja koncepta tiska?  

 

V spodnji tabeli so zaradi preglednosti zbrani rezultati vseh učencev pri posameznih nalogah, ki preverjajo poznavanje koncepta tiska. 
 
Tabela 154: Rezultati vseh učencev po posameznih nalogah (razumevanje koncepta tiska) 

 

Iz tabele je razvidno, da je večina učencev ustrezno obrnila in prelistala slikanico tako na prvi kot, tudi na vseh ostalih stopnjah programa. Prav 

tako ni imel nihče razen enega učenca težav z izbiranjem slike. Sodelujoči so se torej v času šolanja in pred njim že uspešno seznanili z 

rokovanjem s knjigami. 

Učenci vključeni na prvo stopnjo so imeli z izbiranjem besedila največ težav. Mladostniki na drugi, tretji in četrti stopnji so bili pri tem enako 

uspešni, najuspešnejši pa so bili učenci pete stopnje. Tudi pri določanju naslova opazimo, da ga je znalo pokazati s stopnje na stopnjo več 

Področje: 
Poznavanje koncepta tiska 

PPVI 1, N=4 PPVI 2, N=6 PPVI 3, N=6 PPVI 4, N=6 PPVI 5, N=8 

Naloga 2 t 1 t 0 t 2 t 1 t 0 t 2 t 1 t 0 t 2 t 1 t 0 t 2 t 1 t 0 t 

Kako obrne slikanico / 4 0 / 6 0 / 6 0 / 6 0 / 7 1 

Listanje slikanice / 4 0 / 5 1 / 6 0 / 6 0 / 8 0 

Pokaže naslov / 2 2 / 3 3 / 4 2 / 4 2 / 7 1 

Pokaže sliko / 4 0 / 6 0 / 6 0 / 5 1 / 8 0 

Pokaže besedilo / 2 2 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 8 0 

Pokaže kje začnemo brati na eni 
strani 

2 0 2 4 0 2 4 0 2 2 0 4 4 3 1 

Pokaže kako beremo 2 0 2 3 1 2 4 0 2 2 0 4 6 2 0 

Pokaže eno poved / 0 4 / 0 6 / 0 6 / 0 6 / 3 5 

Pokaže eno besedo / 0 4 / 2 4 / 2 4 / 1 5 / 4 4 

Pokaže eno črko / 2 2 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 6 2 
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sodelujočih. Kljub majhnemu vzorcu lahko sklepam, da na omenjene veščine vplivajo številne 

aktivnosti, ki so usmerjene v spoznavanje različnih besedil. 

Kje začnemo brati in kako beremo, najbolje vedo učenci pete stopnje. Presenetilo me je, da 

imajo več tovrstnega znanja otroci na prvi, kakor mladostniki na četrti stopnij. Med učenci 

druge in tretje stopnje opazne razlike ni. 

Koncepta povedi večina sodelujočih v raziskavi ne pozna. Ustrezno so jo namreč pokazali le 

trije učenci, ki so vključeni na peto stopnjo. Sklepam, da je pojem poved za večino oseb z 

motnjo v duševnem razvoju preabstrakten. Vzrok za omenjene rezultate je lahko tudi v tem, 

da se med poukom samega pojma ne poudarja.  

Kaj je beseda, na prvi stopnji ne ve nihče od sodelujočih. Učenci, ki so vključeni na drugo in 

tretjo stopnjo imajo glede razumevanja besede podobne rezultate (dva od šestih). Na četrti 

stopnji je zahtevano ustrezno pokazal en učenec, na peti pa polovica mladostnikov. 

Podobno je tudi razumevanje črke. Na prvi stopnji sta jo ustrezno izbrala dva otroka. Na 

naslednjih treh stopnjah sta bila prav tako uspešna po dva učenca, kar pomeni, da so bili 

učenci prve stopnje procentualno uspešnejši. V PPVI 5 razume pojem črka šest od osmih 

otrok.  

 

Tabela 155: Povprečni rezultati vseh učencev (poznavanje koncepta tiska) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stopnja Možnih točk M SD MIN MAX 

PPVI 1 
N=4 

12 6,5 3,0 3 10 

100 % 54 % 3,0 25 % 83 % 

PPVI 2 
N=6 

12 7,33 2,43 4 10 

100 % 61,1 % 2,43 33,3 % 83,3 % 

PPVI 3 
N=6 

12 7,83 2,19 4 10 

100 % 65,27 % 2,19 33,3 % 83,3 % 

PPVI 4 
N=6 

12 6,33 2,81 3 11 

100 % 52,78 % 2,81 25 % 91,7 % 

PPVI 5 
N=8 

12 9,5 1,87 6 11 

100 % 79,18 % 1,87 50 % 91,7 % 
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Graf 40: Povprečni rezultati učencev po stopnjah (poznavanje koncepta tiska) 

 

Na podlagi vseh prikazanih rezultatov opazimo, da so imeli pri večini nalog največ težav 

učenci na prvi stopnji. Preseneča me, da so učenci četrte stopnje povprečno dosegli manj 

odstotkov, kot učenci, ki so s šolanjem šele pričeli.  

Mladostniki, ki obiskujejo PPVI 2 in PPVI 3 so dosegli podobne rezultate, vendar je razvidno, 

da so bili učenci tretje stopnje uspešnejši.  

Najvišje poznavanje koncepta tiska so pokazali učenci pete stopnje.  

Iz tega sklepam, da imajo številne izkušnje s tiskano besedo, načrtno delo z besedilom in 

učenje branja velik vpliv na razvoj poznavanja koncepta tiska pri otrocih z motnjami v 

duševnem razvoju. 
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3.1.7. Raziskovalno vprašanje 7 

 
 

Kakšne so razlike med med dosežki otrok na različnih stopnjah v jezikovnem razumevanju? Pri koliko otrocih lahko preverjamo bralno 

razumevanje? 

 

V tabelah 156 in 157 so zbrani dosežki vseh učencev na podpodročju razumevanja slišanega. 

 

Tabela 156: Rezultati vseh učencev po posameznih nalogah (razumevanje slišanega) 

 

Na prvo vprašanje je pravilno odgovorila polovica učencev druge in pete stopnje, vsi učenci četrte in po en učenec prve in tretje stopnje. 

Opazimo torej, da se število učencev, ki so pravilno odgovorili, ne povečuje sorazmerno s številom let šolanja.  

Pri ostalih treh vprašanjih je poznalo pravilen odgovor več učencev kot pri prvem, vendar nikjer ne moremo govoriti o stopnjevanju pravilnosti 

odgovorov vzporedno z višanjem stopnje. 

Področje: 
Jezikovno razumevanje 
razumevanje slišanega 

PPVI 1, N=4 PPVI 2, N=6 PPVI 3, N=6 PPVI 4, N=6 PPVI 5, N=8 

Naloga 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 

Kaj je stalo sredi gozda 1 3 3 3 1 5 6 0 4 4 

Kaj je videla deklica, ko je pogledala skozi okno  3 1 4 2 2 4 3 3 4 4 

Kaj je nato naredila deklica  2 2 4 2 4 2 4 2 3 5 

Kaj je storila muca 2 2 3 3 4 2 3 3 4 4 
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Tabela 157: Povprečni rezultati vseh učencev (razumevanje slišanega) 
Področje: 
Jezikovno razumevanje 
Razumevanje slišanega  

Možnih 
točk 

M SD MIN MAX 

Stopnja  

PPVI 1 
N=4 

4 2 1,60 0 4 

100 % 50 % 1,60 0 % 100 % 

PPVI 2 
N=6 

4 2,33 1,80 0  4 

100 % 58,33 % 1,80 0 % 100 % 

PPVI 3 
N=6 

4 1,83 1,34 0 4 

100 % 45,83 % 1,34 0 % 100 % 

PPVI 4 
N=6 

4 2,67 1,37 1 4 

100 % 66,67 % 1,37 25 % 100 % 

PPVI 5 
N=8 

4 1,88 1,90 0 4 

100 % 46,88 % 1,90 0 % 100 % 
 
Graf 41: Povprečni rezultati učencev po stopnjah (razumevanje slišanega) 

 

Ob pogledu na tabelo in graf opazimo, da slišano besedilo najboljše razumejo učenci, ki so 

vključeni na četrto stopnjo. Najslabše razumevanje so pokazali učenci tretje stopnje, le za 

procent boljši rezultat pa so dosegli mladostniki, ki se šolajo zadnje leto.  

Pričakovano stopnjevanje zmožnosti je torej opazno med učenci prve, druge in četrte 

stopnje. 

Na podlagi dosežkov sklepam, da razumevanje slišanega besedila ni povezano s številom let 

šolanja. 

 

Poleg razumevanja slišanega besedila je bilo preverjeno tudi razumevanje lastnega branja. 

Sestavljeno je iz branja posameznih besed in branja besedila.  

Na naslednjih straneh je prikazano, kolikšno število učencev je sodelovalo vsaj pri enem od 

obeh omenjenih delov preizkusa. 
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Graf 42: Število sodelujočih učencev prve stopnje 
 

 

Na prvi stopnji sem bralno razumevanje preverjala 

pri enem od štirih učencev. 

 

 

 

 

Graf 43: Število sodelujočih učencev druge stopnje 

 
 

Na drugi stopnji so pri preverjanju razumevanja 

prebranega sodelovali štirje od šestih učencev. 

 

 

 

Graf 44: Število sodelujočih učencev tretje stopnje 
 

Na tretji stopnji je bilo bralno razumevanje možno 

preveriti skoraj pri vseh učencih, in sicer pri petih 

od šestih. 

 

 

 

Graf 45: Število sodelujočih učencev četrte stopnje 

 

Na četrti stopnji sem bralno razumevanje lahko 

preverila pri polovici učencev. 
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Graf 46: Število sodelujočih učencev pete stopnje 
 

Na peti stopnji je dekodiranje usvojilo sedem od 

osmih učencev, zato sem pri njih lahko preverila 

razumevanje prebranega. 

 

 

 

Graf 47: Število sodelujočih učencev vseh stopenj 

 

 

Razumevanje branja posameznih besed oziroma branja besedila je bilo možno preveriti pri 

dvajsetih od trideset sodelujočih. Z izjemo učencev, vključenih na četrto stopnjo, se število 

veščih dekodiranja s stopnje na stopnjo povečuje. 

V spodnjem grafu je prikazano število učencev, ki so samostojno brali besedilo ter 

posamezne besede. Za boljši vpogled je zapisano še število vseh učencev, vključenih na 

posamezno stopnjo.  

 
Graf 48: Število učencev, vključenih v posamezen del preizkusa (razumevanje prebranega) 

 
 

20 

10 

Vsi učenci 

Preverjanje 
razumevanja 
prebranega 

Ostali učenci 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

branje besedila branje besed vsi učenci 

PPVI 5 

PPVI 4 

PPVI 3 

PPVI 2 

PPVI 1 

7 

1 

PPVI 5 

preverjanje 
razumevanja 
prebranega 

ostali učenci 



112 
 

Na prvo stopnjo so vključeni štirje učenci, a besedilo in besede je bral le eden. Na naslednji 

stopnji so štirje brali besede, dva pa še besedilo. Med mladostniki tretje stopnje jih je pet 

prebralo posamezne besede, kar trije pa so se preizkusili tudi v branju besedila. Na četrti 

stopnji so dekodiranje usvojili trije učenci, zato so brali besede, dva od njih sta brala še 

sestavek. Na zadnji stopnji je besede in besedilo bralo sedem učencev. 

Opazimo lahko, da je z izjemo učencev četrte stopnje, s stopnje na stopnjo več učencev bralo 

posamezne besede. Enako velja za branje besedila.  

 

Poleg števila učencev, ki berejo, nas zanima tudi, kakšno je njihovo razumevanje. Rezultati so 

predstavljeni v nadaljevanju. 
          

Tabela 158: Rezultati vseh učencev po posameznih nalogah (razumevanje prebranega) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prvem odstavku je povzeta uspešnost pri branju besedila, v drugem pa uspešnost pri 

branju posameznih besed. 

Ob pogledu na tabelo opazimo, da je na posamezno vprašanje odgovorilo skupno pet do 

sedem od petnajstih sodelujočih. To pomeni, da je njihovo razumevanje zaključenega 

besedila v povprečju nizko. Podobno kot pri razumevanju slišanega, tudi tu ne moremo 

govoriti o stopnjevanju bralnega razumevanja skladno s številom let šolanja. 

Posamezne besede je razumelo več mladostnikov. »Miš« so ustrezno povezali vsi razen 

enega. Nekaj več težav je bilo pri razumevanju besed hruška in jabolko, kljub temu pa so 

besede za razumevanje lažje kakor povedi. Ponovno ne moremo povzeti, da se razumevanje 

povečuje skladno z leti vključenosti v program. 

Področje: 
Jezikovno razumevanje 
razumevanje prebranega 

PPVI 1,  
N=1 
N=1 

PPVI 2,  
N=2 
N=4 

PPVI 3,  
N=3 
N=5 

PPVI 4,  
N=2 
N=3 

PPVI 5,  
N=7 
N=7 

Naloga 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 

Kaj je počela babica 1 0 1 1 2 1 0 2 3 4 

Kaj se je zgodilo s knjigo 1 0 1 1 1 2 0 2 3 4 

Kdo je prišel na obisk 1 0 0 2 1 2 0 2 3 4 

Kaj je deklica storila 1 0 0 2 1 2 0 2 3 4 

 

MIŠ 1 0 4 0 5 0 3 0 6 1 

HRUŠKA 1 0 2 2 3 2 2 1 5 2 

jabolko 1 0 2 2 5 0 3 0 5 2 

Letalo je v zraku 1 0 1 3 3 2 1 2 4 3 

LETALO JE NA TLEH 1 0 1 3 3 2 1 2 4 3 
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Tabela 159: Povprečni rezultati vseh učencev (razumevanje prebranega) 
Področje: 
Jezikovno razumevanje 
Razumevanje prebranega 

Možnih 
točk 

M SD MIN MAX 

Stopnja   

PPVI 1 
N=1 

9 9 0 9 9 

100 % 100 %  0 100 % 100 % 

PPVI 2 
N=4 

9 3 2,45 1 7 

100 % 33,33 % 2,45 11,1 % 77,8 % 

PPVI 3 
N=5 

9 4,8 2,64 2 9 

100 % 53,34 % 2,64 22,2 % 100 % 

PPVI 4 
N=3 

9 3,33 1,25 2 5 

100 % 37,03 % 1,25 22,2 % 55,6 % 

PPVI 5 
N=7 

9 5,14 3,64 0 9 

100 % 58,73 % 3,64 0 % 100 % 
 
 
Graf 49: Povprečni rezultati učencev po stopnjah (razumevanje prebranega) 

 

Zaradi majhnega vzorca in različne zastopanosti stopenj glede števila sodelujočih, iz 

rezultatov ne moremo veliko sklepati. Iz istega razloga ni predstavljena primerjava med 

razumevanjem slišanega in razumevanjem prebranega. Kljub temu opazimo, da se bralno 

razumevanje (ob pogledu na grafa, ki predstavljata PPVI 1 ter 4) ne stopnjuje sočasno z leti 

šolanja. Preizkus bi bilo zanimivo opraviti na večjem vzorcu.  
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Tabela 160: Povprečni rezultati vseh učencev (jezikovno razumevanje) 
Področje: 
Jezikovno razumevanje 

Možnih 
točk 

M SD MIN MAX 

Stopnja   

PPVI 1 
N=4 

13 4,33 4,7 0 12 

100 % 32,7 % 4,7 0 % 92,3 % 

PPVI 2 
N=6 

13 4,33 3,45 0 11 

100 % 33,33 % 3,45 0 % 84,6 % 

PPVI 3 
N=6 

13 5,83 3,80 2 13 

100 % 44,88 % 3,80 15,4 % 100 % 

PPVI 4 
N=6 

13 4,33 3,14 1 9 

100 % 33,33 % 3,14 7,7 % 69,2 % 

PPVI 5 
N=8 

13 6,38 4,69 0 13 

100 % 49,04 % 4,69 0 % 100 % 
 
 
Graf 50: Povprečni rezultati učencev po stopnjah (jezikovno razumevanje) 

 

Učenci so na področju razumevanja jezika v povprečju dosegli manj kot 50 %.  

Poudariti želim, da je bilo razumevanje jezika preverjano le preko zaključenega besedila. Za 

globji vpogled v omenjeno zmožnost bi bilo potrebno preveriti še veliko več, kot je npr. 

razumevanje slišanih besed, navodil itd.  

Na podlagi opazovanih vidikov področja ugotavljam, da je jezikovno razumevanje učencev 

prve, druge in četrte stopnje na enaki ravni. Nekoliko višje je pri mladostnikih, vključenih na 

tretjo stopnjo, najvišje pa pri učencih zadnje stopnje. 
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3.1.8. Raziskovalno vprašanje 8 
 

Kakšne so razlike med dosežki otrok na različnih stopnjah v razvitosti vidnega zaznavanja? 

Kakšen je odnos med vidnim zaznavanjem, sledenjem in razločevanjem? 

Tabela 161: Rezultati vseh učencev po posameznih nalogah (vidno zaznavanje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri nalogi, kjer je bilo treba poiskati škarje in mačko, so bili uspešni vsi učenci tretje, četrte in 

pete stopnje. Med učenci prve stopnje eden ni našel škarij, med učenci druge pa je bil eden 

neuspešen pri iskanju mačke.  

Med nalogami globalnega prepoznavanja napisa, jih je največ prepoznalo znak stop. Točko je 

dobila namreč polovica vključenih na prvo stopnjo, na vseh naslednjih stopnjah pa večina 

sodelujočih. Sledita znaka coca-cole in lego kock. Tu se prepoznavanje med stopnjami 

razlikuje, vendar ni pogojeno s številom let šolanja. 

 
Tabela 162: Povprečni rezultati vseh učencev (vidno zaznavanje)

Področje: 
Vidno zaznavanje 
Vidno zaznavanje 

PPVI 1, 
N=4 

PPVI 2, 
N=6 

PPVI 3, 
N=6 

PPVI 4, 
N=6 

PPVI 5, 
N=8 

Naloga 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 

Pokaže škarje 3 1 6 0 6 0 6 0 8 0 

Pokaže mačko 4 0 5 1 6 0 6 0 8 0 

 

Stop 2 2 4 2 4 2 4 2 7 1 

Lego  1 3 5 1 2 4 3 3 4 4 

Coca cola 1 3 4 2 4 2 3 3 6 2 

Področje: 
Vidno zaznavanje 
Vidno zaznavanje  

Možnih 
točk 

M SD MIN MAX 

Stopnja  

PPVI 1 
N=4 

5 2,75 1,5 1 5 

100 % 55 % 1,5 20 % 100 % 

PPVI 2 
N=6 

5 4 1 2 5 

100 % 80 % 1 40 % 100 % 

PPVI 3 
N=6 

5 3,67 1,11 2 5 

100 % 73,33 % 1,11 40 % 100 % 

PPVI 4 
N=6 

5 3,67 1,37 2 5 

100 % 73,33 % 1,37 40 % 100 % 

PPVI 5 
N=8 

5 4,13 0,78 3 5 

100 % 82,5 % 0,78 60 % 100 % 
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Graf 51: Povprečni rezultati učencev po stopnjah (vidno zaznavanje) 

 

Najnižji povprečni rezultat dosegajo učenci na prvi stopnji. Vzrok je v tem, da imajo otroci ob 

pričetku šolanja manj izkušenj z vidnim zaznavanjem kot učenci, ki se šolajo že več let. To je 

hkrati stopnja, kjer obstaja največji razpon med minimalnim in maksimalnim doseženim 

številom točk. Sklepam, da so imeli učenci v predšolskem obdobju različne spodbude iz strani 

okolja, upoštevati pa moramo tudi, da nimajo vsi enakih kognitivnih potencialov. Nekateri so 

s pomočjo dražljajev zaznavanje že razvili do zadovoljive stopnje, nekateri kljub spodbudam 

nimajo dovolj sposobnosti za usmerjeno zaznavanje, nekateri pa preprosto niso dobili dovolj 

izkušenj.  

Na drugi, tretji in četrti stopnji programa je razpon med skrajnima rezultatoma enak, kar 

pomeni, da se razlika med učenci zmanjšuje.  

Otroci, ki obiskujejo drugo stopnjo, so v primerjavi z ostalimi dosegli visok rezultat in se tako 

uvrstili na drugo mesto.  

Dosežek učencev tretje in četrte stopnje je zadovoljiv, kljub temu pa je nižji kot pri učencih 

vključenih na drugo in peto stopnjo. 

Razpon med minimalnim in maksimalnim rezultatom je najmanjši pri mladostnikih pete 

stopnje. Prav ti učenci so dosegli najvišje število točk.  

 
Tabela 163: Rezultati vseh učencev po posameznih nalogah (vidno sledenje) 
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Področje: 
Vidno zaznavanje 
Vidno sledenje 

PPVI 1, 
N=4 

PPVI 2, 
N=6 

PPVI 3, 
N=6 

PPVI 4, 
N=6 

PPVI 5, 
N=8 

Naloga 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 

Zaporedje žirafa, slon 2 2 4 2 3 3 3 3 3 5 

Zaporedje žirafa, slon, lisica 1 3 0 6 3 3 2 4 3 5 

Zaporedje A, S, N, T 2 2 3 3 4 2 0 6 3 5 
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Tabela 164: Povprečni rezultati vseh učencev (vidno sledenje) 

 

Največ učencev je ustrezno postavilo zaporedje dveh sličic. Na prvi stopnji polovica, na drugi 

štirje, na tretji in četrti polovica, na peti pa le trije. Število posameznikov, ki so bili pri 

reševanju omenjene naloge uspešni, se iz stopnje na stopnjo ne povečuje. To je še bolj 

opazno pri naslednji nalogi, pri kateri je točko dobilo najmanj sodelujočih. Najuspešnejši so 

bili učenci tretje stopnje, kjer jih je nalogo rešila polovica.  

Pričakovala sem, da bodo učenci pri urejanju štirih sličic manj uspešni, kakor pri postavljanju 

treh. Rezultati kažejo nasprotno. Morda je vzrok v drugačnem tipu sličic. Učenci so namreč 

obkroženi z zaporedjem črk in ne z zaporedjem živali ali drugih predmetov, zato se jim zdi 

razporejanje prvih bolj naravno. Zanimivo bi bilo preveriti, kako je s postavljanjem zaporedja 

štirih sličic živali. Prav tako kakor pri prejšnjih dveh, tudi tu ne moremo govoriti o višanju 

zmožnosti iz stopnje na stopnjo. Do tretje stopnje je bila namreč uspešna polovica ali več 

sodelujočih, na četrti nihče, na peti pa le trije. 

 
Graf 52: Povprečni rezultati učencev po stopnjah (vidno sledenje) 
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Področje: 
Vidno zaznavanje 
Vidno sledenje 

Možnih 
točk 

M SD MIN MAX 

Stopnja  

PPVI 1 
N=4 

3 1,25  1,3 0 3 

100 % 41,68 % 1,3 0 % 100 % 

PPVI 2 
N=6 

3 1,17  0,69 0 2 

100 % 38,88 % 0,69 0 % 66,7 % 

PPVI 3 
N=6 

3 1,67 1,37 0 3 

100 % 55,55 % 1,37 0 % 100 % 

PPVI 4 
N=6 

3 0,83 0,90 0 2 

100 % 27,78 % 0,90 0 % 66,7 % 

PPVI 5 
N=8 

3 1,13 1,17 0 3 

100 % 37,49 % 1,17 0 % 100 % 
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Kakor sem že zapisala, ne moremo povzeti, da se zmožnost vidnega sledenja oziroma 

postavljanja zaporedja povečuje vzporedno s številom let šolanja. Najvišjo razvitost so 

pokazali mladostniki, ki obiskujejo tretjo stopnjo. Kljub najvišjemu dosežku, je rezultat le 

nekaj čez 50 %. Sledijo učenci prve stopnje, nato druge in pete. Najmanjše število točk so 

dobili mladostniki, vključeni na četrto stopnjo. Teorija pravi, da postane otrok pozoren na 

zaporedje oblik v vzorcu pri šestih, sedmih ali celo osmih letih. Pri osebah z motnjo v 

duševnem razvoju se omenjena pozornost vzpostavi še kasneje, glede na rezultate pa se tudi 

v daljšem časovnem obdobju ne razvije v visoki meri. 

 
Tabela 165: Rezultati vseh učencev po posameznih nalogah (vidno razločevanje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pričakovanjih je bilo največ učencev uspešnih pri izbiranju svojega imena. Na prvi stopnji 

je to znala polovica otrok, na drugi in peti vsi razen enega, na tretji in četrti pa vsi. Z izjemo 

učenca pete stopnje, se rezultati torej stopnjujejo skladno s prehajanjem med stopnjami. 

Da sta na obeh sličicah žirafi, so opazili vsi sodelujoči. Razločevanje kroga in kvadrata, je bilo 

za nekatere pretežko. Razliko je opazila polovica otrok na prvi, štirje na drugi, pet na tretji in 

vsi na četrti in peti stopnji. To potrjuje tezo, da otroci razvojno najprej razločijo predmete in 

slike, šele nato pa se pojavi razločevanje oblik in črk. Opažanje razlik med liki je povezano 

Področje: 
Vidno zaznavanje 
Vidno razločevanje 

PPVI 1, 
N=4 

PPVI 2, 
N=6 

PPVI 3, 
N=6 

PPVI 4, 
N=6 

PPVI 5, 
N=8 

Naloga 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 

Pokaže svoje ime 2 2 5 1 6 0 6 0 7 1 

 

Žirafa-žirafa 4 0 6 0 6 0 6 0 8 0 

Krog-kvadrat 2 2 4 2 5 1 6 0 8 0 

A-E 2 2 5 1 5 1 6 0 8 0 

I-I 2 2 5 1 6 0 4 2 8 0 

I - -- 2 2 3 3 5 1 5 1 8 0 

 

slon 3 1 6 0 6 0 6 0 8 0 

krog 3 1 6 0 6 0 5 1 8 0 

Z 2 2 6 0 6 0 4 2 8 0 

miš 2 2 6 0 6 0 3 3 8 0 

 

O 1 3 3 3 4 2 3 3 3 5 

S 1 3 3 3 3 3 3 3 3 5 

A 1 3 2 4 3 3 2 4 3 5 



119 
 

tudi z leti šolanja in izkušnjami, ki jih učenci pridobijo v tem času. Enako lahko trdimo tudi 

glede razločevanja med črkama A in E ter med navpično in vodoravno črto.  

Pri iskanju enakega simbola so slona ustrezno izbrali vsi razen enega učenca, ki obiskuje PPVI 

1. Podobno je bilo pri iskanju kroga, le da ga poleg učenca prve stopnje ni našel še učenec 

četrte stopnje. Z je pravilno pokazala polovica otrok na prvi stopnji in vsi razen dveh učencev 

na četrti. Besede miš ni našla polovica otrok prve in polovica mladostnikov četrte stopnje. 

Najtežje je bilo torej poiskati črko Z in napis miš. 

Iskanje enakih simbolov v več besedah je naloga, ki je sodelujočim povzročala največ težav. 

Najlažje je bilo poiskati črko o v dveh besedah. Pri tem je bil uspešen en učenec na prvi 

stopnji, polovica na drugi in četrti, več kot polovica na tretji in manj kot 50 % posameznikov 

na peti stopnji. Podobno je tudi pri iskanju simbola v treh in štirih besedah. O povečevanju 

zmožnosti s stopnje na stopnjo ne moremo govoriti.   

Seveda je to odvisno predvsem od individualnih značilnosti oseb, ki so bile v času raziskave 

vključene na določeno stopnjo. 

 

Tabela 166: Povprečni rezultati vseh učencev (vidno razločevanje) 

 

 

 

 

 

 

Področje: 
Vidno zaznavanje 
Vidno razločevanje 

Možnih 
točk 

M SD MIN MAX 

Stopnja  

PPVI 1 
N=4 

13 6,75 4,9 1 13 

100% 51,9% 4,9 7,7% 100% 

PPVI 2 
N=6 

13 10 2,52 6 13 

100% 76,92% 2,52 46,2% 100% 

PPVI 3 
N=6 

13 11,17 1,95 8 13 

100% 85,88% 1,95 61,5% 100% 

PPVI 4 
N=6 

13 9,83 2,03 7 13 

100% 75,62% 2,03 53,8% 100% 

PPVI 5 
N=8 

13 11 1,58 9 13 

100% 84,6% 1,58 69,2% 100% 
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Graf 53: Povprečni rezultati učencev po stopnjah (vidno razločevanje) 

 
 

Iz grafa je razvidno, da se od prve do tretje stopnje zmožnost stopnjuje. Rezultat učencev 

četrte stopnje je nižji za približno 10 %, mladostniki PPVI 5 pa so dosegli le procent manj, od 

skupine z najvišjim dosežkom. 

V grobem lahko opazimo, da se razlika med skrajnima rezultatoma s stopnje na stopnjo 

zmanjšuje. 

 

Graf 54: Prikaz odnosov med vidnim zaznavanjem, sledenjem in razločevanjem 

 

Iz grafa je razvidno, da so vsi trije vidiki najbolj enakomerno izraženi pri učencih prve stopnje.  

Rezultati kažejo, da sta zaznavanje in razločevanje veliko bolj podobno razvita kot pa 

omenjena dva elementa ter zmožnost sledenja. To je pričakovano, saj sta zmožnosti zelo 

povezani. Ustrezno zaznavanje je predpogoj za zmožnost razločevanja. To pri dosežkih 

učencev tretje, četrte in pete stopnje ni razvidno. Potrebno je upoštevati, da imajo na 

rezultate velik vpliv naloge globalnega prepoznavanja, umeščene v podpodročje vidnega 

zaznavanja. Za natančnejše rezultate bi morali biti izbrani napisi, ki jih vsak od sodelujočih 

zagotovo srečuje v svojem okolju. 
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Tabela 167: Povprečni rezultati vseh učencev (vidno zaznavanje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graf 55: Povprečni rezultati učencev po stopnjah (vidno zaznavanje) 

 
 

Dosežek na področju vidnega zaznavanja je podoben kakor na podpodročju vidnega 

razločevanja. Tudi tu je opazno stopnjevanje zmožnosti od prve do tretje stopnje, sledi upad 

na četrti stopnji ter ponoven dvig vrednosti pri učencih PPVI 5. 

Opazimo tudi, da upada razlika med minimalnim ter maksimalnim rezultatom, kar pomeni, 

da se tekom šolanja razlike med učenci zmanjšujejo.  
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Področje: 
Vidno zaznavanje 

Možnih 
točk 

M SD MIN MAX 

Stopnja  

PPVI 1 
N=4 

21 10,75 7,40 2 19 

100 % 51,20 % 7,40 9,5 % 90,5 % 

PPVI 2 
N=6 

21 15,17 3,67 9 20 

100 % 72,22 % 3,67 42,9 % 95,2 % 

PPVI 3 
N=6 

21 16,5 3,77 11 21 

100 % 78,57 % 3,77 52,4 % 100 % 

PPVI 4 
N=6 

21 14,33 3,86 9 20 

100 % 68,27 % 3,86 42,9 % 95,2 % 

PPVI 5 
N=8 

21 16,25 3,11 12 21 

100 % 77,36 % 3,11 57,1 % 100 % 
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3.1.9. Raziskovalno vprašanje 9 
 

Kakšne so razlike med dosežki otrok na različnih stopnjah v zmožnosti fonološkega 

zavedanja? Kakšen je odnos med zavedanjem dolžine besed, zavedanjem rime, slušnim 

razločevanjem in razčlenjevanjem? 

Tabela 168: Rezultati vseh učencev po posameznih nalogah (zavedanje dolžine besed) 

 

 

 

 

 

 

 

Največ učencev je ustrezno ugotovilo, da obstaja razlika v dolžini med besedama 

pikapolonica in miš. Točko je namreč dobila polovica otrok na prvi stopnji, večina učencev 

druge in četrte stopnje, dva mladostnika vključena na tretjo in vsi učenci zadnje stopnje. V 

tem primeru se zmožnost ne stopnjuje. To pa ne drži za ostale tri pare besed, kjer je višanje 

števila uspešnih posameznikov opazno. 

S tem potrjujem teoretično izhodišče, da se otroci najprej zavedajo razlike, če je velika. 

Manjša kot je, težje določijo daljšo besedo. 

 
Tabela 169: Povprečni rezultati vseh učencev (zavedanje dolžine besed) 

 

Področje: 
Fonološko zavedanje 
Zavedanje dolžine besed 

PPVI 1, 
N=4 

PPVI 2, 
N=6 

PPVI 3, 
N=6 

PPVI 4, 
N=6 

PPVI 5, 
N=8 

Naloga 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 

Pikapolonica-miš 2 2 5 1 2 4 4 2 8 0 

Hiša-žirafa 1 3 3 3 3 3 3 3 6 2 

Krava-kolebnica 0 4 3 3 4 2 4 2 5 3 

Nogavice-riba 0 4 2 4 2 4 3 3 7 1 

Področje: 
Fonološko zavedanje 
Zavedanje dolžine besed 

Možnih 
točk 

M SD MIN MAX 

Stopnja  

PPVI 1 
N=4 

4 0,75 0,8 0 2 

100 % 18,75 % 0,8 0 % 50 %  

PPVI 2 
N=6 

4 2,17 1,34 0  4 

100 % 54,17 % 1,34 0 % 100 % 

PPVI 3 
N=6 

4 1,83 0,90 1 3 

100 % 45,83 % 0,90 25 % 75 %  

PPVI 4 
N=6 

4 2,33 1,70 0 4 

100 % 58,33 % 1,70 0 % 100 % 

PPVI 5 
N=8 

4 3,25 0,97 1 4 

100 % 81,25 % 0,97 25 % 100 % 
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Graf 56: Povprečni rezultati učencev po stopnjah (zavedanje dolžine besed) 

 

Najnižji rezultat so dosegli učenci prve stopnje. V tabeli opazimo, da je posameznik z 

najvišjim rezultatom ustrezno rešil le dva primera. Sklepam, da se učenci prve stopnje razlike 

v dolžini besed še ne zavedajo v celoti. Opazimo lahko, da so dosežki s stopnje na stopnjo 

višji, razen manjšega upada na tretji stopnji.  

 

 

Tabela 170: Rezulati vseh učencev po posameznih nalogah (zavedanje rime) 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele je razvidno, da se rime ne zaveda nihče od učencev prve stopnje. Vzrok je morda v 

tem, da so rime po programu bolj poudarjene od druge stopnje dalje. Na to kažejo tudi 

rezultati, saj je na drugi stopnji rimo prepoznal en od učencev. Od tretje do pete stopnje so 

rezultati pri posameznih primerih zelo različni, zato ne moremo iz njih ničesar sklepati. 
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Področje: 
Fonološko zavedanje 
Zavedanje rime 

PPVI 1, 
N=4 

PPVI 2, 
N=6 

PPVI 3, 
N=6 

PPVI 4, 
N=6 

PPVI 5, 
N=8 

Naloga 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 

Vrata-solata 0 4 1 5 1 5 0 6 4 4 

Omara-kitara 0 4 1 5 3 3 2 4 2 6 

Glavnik-dežnik 0 4 1 5 2 4 1 5 4 4 
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Tabela 171: Povprečni rezultati vseh učencev (zavedanje rime) 

 
 

Graf 57: Povprečni rezultati učencev po stopnjah (zavedanje rime)  

 
 

Večina stolpcev na grafu se od prve proti peti stopnji zvišuje. Tudi pri skupini učencev, ki se 

rime zavedajo najboljše, je povprečni rezultat le 41,65 %. To je torej zmožnost, ki se pri 

sodelujočih ni izkazala v veliki meri.  
 

Tabela 172: Rezultati vseh učencev po posameznih nalogah (slušno razločevanje) 

 

Največ učencev je ugotovilo, da sta lutki izgovorili enak zlog bu. Zmožnost razločevanja med 

enakima besedama so pokazali vsi učenci PPVI 1 ter večina posameznikov, ki obiskujejo 

ostale stopnje.  
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Področje: 
Fonološko zavedanje 
Zavedanje rime 

Možnih 
točk 

M SD MIN MAX 

Stopnja  

PPVI 1 
N=4 

3 0 0 0 0 

100 % 0 % 0 0 % 0 % 

PPVI 2 
N=6 

3 0,5 1,12 0 3 

100 % 16,67 % 1,12 0 % 100 % 

PPVI 3 
N=6 

3 1 0,82 0 2 

100 % 33,33 % 0,82 0 % 66,7 % 

PPVI 4 
N=6 

3 0,5 0,76 0 2 

100 % 16,67 % 0,76 0 % 66,7 % 

PPVI 5 
N=8 

3 1,25 1,09 0 3 

100 % 41,65 % 1,09 0 % 100 % 

Področje: 
Fonološko zavedanje 
Slušno razločevanje 

PPVI 1, 
N=4 

PPVI 2, 
N=6 

PPVI 3, 
N=6 

PPVI 4, 
N=6 

PPVI 5, 
N=8 

Naloga 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 1 t 0 t 

Veja-neja 3 1 2 4 3 3 5 1 7 1 

Bu-bu 4 0 4 2 5 1 4 2 7 1 

Me-ne 3 1 2 4 3 3 3 3 5 3 

S-š 2 2 2 4 3 3 5 1 8 0 
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Zlog, v katerem se razlikuje prva črka, je razločilo le šestnajst otrok. Zanimivo se mi zdi, da so 

bili pri omenjeni nalogi zelo uspešni učenci prve stopnje, pri ostalih pa se rezultati s stopnje 

na stopnjo povečujejo. Podobno višanje rezultatov je bilo opaziti tudi pri razločevanju besed 

in glasov. 
 

 

Tabela 173: Povprečni rezultati vseh učencev (slušno razločevanje) 
 

 

 

Graf 58: Povprečni rezultati učencev po stopnjah (slušno razločevanje) 

 

Otroci, ki so vključeni na prvo stopnjo, so pokazali visoko zmožnost slušnega razločevanja. Po 

dosežkih se lahko primerjajo z učenci četrte in pete stopnje. Vzrok za tako visoke rezultate je 

morda v tem, da je prav na začetku šolanja največji poudarek na razvoju slušne 

diskriminacije. Učenci so med poukom deležni najrazličnejših aktivnosti, s katerimi specialni 

pedagogi razvijajo njihovo zmožnost razločevanja raznih glasov in zvokov.  

Od PPVI 2 do PPVI 5 je opazno enakomerno stopnjevanje zmožnosti.  
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Področje: 
Fonološko zavedanje 
Slušno razločevanje 

Možnih 
točk 

M SD MIN MAX 

Stopnja  

PPVI 1 
N=4 

4 3 1 2 4 

100 % 75 % 1 50 % 100 % 

PPVI 2 
N=6 

4 1,67 1,70 0 4 

100 % 41,67 % 1,70 0 % 100 % 

PPVI 3 
N=6 

4 2,33 1,70 0 4 

100 % 58,33 % 1,70 0 % 100 % 

PPVI 4 
N=6 

4 2,83 0,90 2 4 

100 % 70,83 % 0,90 50 % 100 % 

PPVI 5 
N=8 

4 3,38 0,70 2 4 

100 % 84,38 % 0,70 50 % 100 % 
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Tabela 174: Rezultati vseh učencev po posameznih nalogah (slušno razčlenjevanje) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz rezultatov sklepam, da manipulacije z zlogi ne zmore nihče od učencev prve stopnje. Na naslednjih stopnjah je bilo pri nalogah, ki preverjajo 

omenjeno zmožnost, uspešnih nekaj več učencev, vendar ne moremo govoriti o naraščanju zmožnosti vzporedno z leti šolanja. 

Podobno je tudi pri glaskovanju posameznih besed v obliki križanke. Obratno je z določanjem prvega glasu ter dodajanjem besede, ki se začne z 

enakim glasom. Pri omenjeni nalogi je opaziti višanje zmožnosti s stopnje na stopnjo. 

Področje: 
Fonološko zavedanje 
Slušno razčlenjevanje 

PPVI 1, N=4 PPVI 2, N=6 PPVI 3, N=6 PPVI 4, N=6 PPVI 5, N=8 

Naloga 2t 1 t 0 t 2t 1 t 0 t 2t 1t 0 t 2t 1t 0 t 2t 1 t 0 t 

Pes / 0 4 / 1 5 / 2 4 / 1 5 / 1 7 

Miza / 0 4 / 3 3 / 3 3 / 1 5 / 1 7 

Sladoled / 0 4 / 3 3 / 1 5 / 1 5 / 1 7 

Čokolada / 0 4 / 1 5 / 1 5 / 1 5 / 0 8 

 

Pu / 1 0 / 3 3 / 5 1 / 3 3 / 5 3 

Miš / 1 0 / 2 4 / 3 3 / 2 4 / 4 4 

Žoga / 1 0 / 2 4 / 3 3 / 1 5 / 4 4 

Krava / 1 0 / 1 5 / 3 3 / 0 6 / 3 5 

Lisica / 1 0 / 1 5 / 3 3 / 0 6 / 3 5 

Jabolko / 1 0 / 0 6 / 2 4 / 1 5 / 3 5 

 

Sladoled 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 4 0 4 4 0 

Raca 1 1 2 0 2 4 2 2 2 3 2 1 3 2 3 

 

Češnja-čebela / 0 4 / 2 4 / 4 2 / 2 4 / 4 4 

Krona-krokodil / 0 4 / 1 5 / 2 4 / 2 4 / 2 6 

Kolo-kolebnica / 0 4 / 1 5 / 3 3 / 2 4 / 2 6 
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Tabela 175: Povprečni rezultati vseh učencev (slušno razčlenjevanje) 

 
 
Graf 59: Povprečni rezultati učencev po stopnjah (slušno razčlenjevanje) 

 

 

Iz tabele 175 lahko razberemo, da so razlike znotraj skupine najmanjše med učenci prve 

stopnje. Menim, da je vzrok v tem, da posamezniki med leti šolanja pridobivajo podobne 

izkušnje, vendar pa nastajajo med njimi vedno večje razlike zaradi različnih kognitivnih 

sposobnosti. 

Na grafu opazimo stopnjevanje zmožnosti s stopnje na stopnjo, z izjemo vključenih v PPVI 3, 

ki kažejo najvišjo razvitost omenjenega področja. Kljub stopnjevanju, ostaja zmožnost tudi 

pri nasposobnejših na nizkem nivoju. 
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Področje: 
Fonološko zavedanje 
Slušno razčlenjevanje 

Možnih 
točk 

M SD MIN MAX 

Stopnja  

PPVI 1 
N=4 

17 3 4,1 0 10 

100 % 17,65 % 4,1 0 % 58,8 % 

PPVI 2 
N=6 

17 4,5 4,43 0 13 

100 % 26,47 % 4,43 0 % 76,5 % 

PPVI 3 
N=6 

17 7,83 4,30 1 14 

100 % 46,08 % 4,30 5,9 % 82,4 % 

PPVI 4 
N=6 

17 5,5 4,54 1 14 

100 % 32,38 % 4,54 5,9 % 82,4 % 

PPVI 5 
N=8 

17 6,88 5,33 1 16 

100 % 40,44 % 5,33 5,9 % 94,1 % 
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Graf 60: Prikaz odnosov med zavedanjem dolžine besed, zavedanjem rime, slušnim razločevanjem ter 
razčlenjevanjem 

 
 

Podpodročja so najbolj enakomerno izražena pri učencih, ki so vključeni na tretjo stopnjo. 

Največji razkorak med elementi fonološkega zavedanja je opazen pri učencih prve stopnje. 

Slušno razločevanje, je v primerjavi z razčlenjevanjem, pri učencih vseh stopenj na višjem 

nivoju. To potrjuje teoretično izhodišče, da mora posameznik glasove najprej razločiti, da jih 

kasneje lahko razčleni. 

 
Tabela 176: Povprečni rezultatI vseh učencev (fonološko zavedanje) 
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Področje: 
Fonološko zavedanje 

Možnih točk M SD MIN MAX 

Stopnja  

PPVI 1 
N=4 

28 6,75 4,3 3 14 

100 % 24,1 % 4,3 10,7 % 50 % 

PPVI 2 
N=6 

28 8,83 6,79 1 22 

100 % 31,55 % 6,79 3,6 % 78,6 % 

PPVI 3 
N=6 

28 13 6,58 4 21 

100 % 46,43 % 6,58 14,3 % 75 % 

PPVI 4 
N=6 

28 11,17 6,23 4 21 

100 % 39,9 % 6,23 14,3 % 75 % 

PPVI 5 
N=8 

28 14,75 6,87 6 25 

100 % 52,69 % 6,87 21,4 % 89,3 % 
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Graf 61: Povprečni rezultati učencev po stopnjah (fonološko zavedanje)  

 
 

Zmožnosti posameznikov so raznolike, saj so dosežki na vseh stopnjah zelo razpršeni. Na 

grafu opazimo naraščanje zmožnosti fonološkega zavedanja, razen manjšega upada pri 

učencih četrte stopnje. Maksimalen rezultat je zabeležen pri učencu pete stopnje. V 

povprečju dosežki ne presežejo 53 odstotkov, zato sklepam, da je to zmožnost, ki je osebe z 

motnjo v duševnem razvoju ne usvojijo v visoki meri. 

 

 

3.1.10. Raziskovalno vprašanje 10 

 

Kakšni so dosežki otrok, vključenih na različne stopnje programa, na celotnem preizkusu? 

Kakšen je odnos med poznavanjem koncepta tiska, jezikovnim razumevanjem, vidnim 

zaznavanjem in fonološkim zavedanjem? 

 
Tabela 177: Povprečni rezultati vseh učencev na preizkusu predbralnih zmožnosti 
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Področje: 
Preizkus predbralnih 
zmožnosti 

Možnih 
točk 

M SD MIN MAX 

Stopnja  

PPVI 1 
N=4 

74 28,25 18,1 9 53 

100% 38,2% 18,1 12,2% 71,6% 

PPVI 2 
N=6 

74 35,67 11,91 21 58 

100% 48,2% 11,91 28,4% 78,4% 

PPVI 3 
N=6 

74 43,17 14,35 22 57 

100% 58,33% 14,35 29,7% 77% 

PPVI 4 
N=6 

74 36,17 15,59 18 61 

100% 48,87% 15,59 24,3% 82,4% 

PPVI 5 
N=8 

74 46,88 14,31 25 67 

100% 63,33% 14,31 33,8% 90,5% 
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Graf 62: Povprečni rezultati učencev po stopnjah na preizkusu predbralnih zmožnosti 

 

 

Učenci, ki so šele pričeli s programom šolanja, dosegajo na preizkusu nizko število točk. Iz 

tega sklepam, da predbralne zmožnosti še niso razvite. Z izjemo mladostnikov PPVI 4 lahko 

opazimo, da se dosežki s stopnje na stopnjo višajo. Učenci zadnje stopnje dosegajo 

zadovoljivo raven.  

V tabeli 177 vidimo, da narašča tako zmožnost učenca z najnižjim rezultatom kot tudi 

zmožnost tistega z najvišjim. 

Dosežki so na vseh stopnjah zelo razpršeni, iz česar zaključujem, da so razlike med 

sposobnostmi posameznikov velike. 

 
Tabela 178: Aritmetične sredine vseh področij 
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PPVI 1 
N=4 

PPVI 2 
N=6 

PPVI 3 
N=6 

PPVI 4 
N=6 

PPVI 5 
N=8 

Poznavanje koncepta 
tiska 

54 % 61,1 % 65,27 % 52,78 % 79,18 % 

Jezikovno razumevanje 33 % 33,35 % 44,88 % 33,33 % 49,04 % 

Vidno zaznavanje 51,2 % 72,22 % 78,57 % 68,27 % 77,36 % 

Fonološko zavedanje 24,1 % 31,55 % 46,43 % 39,9 % 52,69 % 

Celoten preizkus 38,2 % 48,2 % 58,33 % 48,87 % 63,33 % 
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Graf 63: Prikaz odnosov med poznavanjem koncepta tiska, jezikovnim razumevanjem, vidnim zaznavanjem 
ter fonološkim zavedanjem 

 

 

Na grafu 63 opazimo, da sta se pri učencih vseh stopenj podobno izrazili po dve zmožnosti. 

Dosežki so višji pri vidnem zaznavanju in poznavanju koncepta tiska, nižji pa pri jezikovnem 

razumevanju in fonološkem zavedanju. Prvi dve veščini sta odvisni predvsem od vidnih 

procesov, drugi dve pa od slušnih. Sklepam, da so pri učencih, ki so sodelovali v raziskavi, 

višje razviti vidni. Poleg tega se po modelu, ki sta ga predstavila R.G. Lomax in L.M. McGee, 

pri otrocih vidno razločevanje razvije pred fonološkim zavedanjem. Tudi Pečjakova piše, da 

se v razvoju najprej pojavi vidno, za tem pa še slušno razločevanje. Rezultati torej potrjujejo 

teoretična izhodišča. 
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4. Zaključek 

 

S pomočjo preizkusa sem pri osebah, usmerjenih v posebni program vzgoje in izobraževanja, 

preverila nekaj zmožnosti, ki so pomembne za nadalnje učenje branja.  

Opazovala sem, kako rokujejo s knjigo, kakšno je njihovo poznavanje oblike tiskane besede. 

Ugotovila sem, da večina učencev dobro pozna koncept tiska, saj se zmožnost na vseh 

stopnjah uvršča med višje razvite. Kljub temu je s stopnje na stopnjo opaziti boljše dosežke, 

kar pomeni, da obvladovanje veščine narašča. 

 

Z vprašanji sem preverila, kako učenci razumejo besedilo, ki jim ga prebere druga oseba in 

kako je z razumevanjem besedila ob lastnem branju. Rezultati kažejo, da je jezikovno 

razumevanje pri učencih vseh stopenj med nižje razvitimi zmožnostmi. Tako pri razumevanju 

slišanega kot pri razumevanju prebranega ne moremo govoriti o naraščanju zmožnosti med 

stopnjami. Po drugi strani se skladno z leti šolanja povečuje število posameznikov, ki zmorejo 

dekodirati simbole. Razumevanje prebranih besed je bilo možno preveriti pri polovici 

sodelujočih. Aktivnost se je v primerjavi z branjem krajšega besedila, pri čemer je sodelovalo 

dvajset učencev, izkazala za uspešnejšo. Kakor sem že omenila, se je zmožnost razumevanja 

jezika v okviru izbranih nalog izkazala za nizko, saj je obvladovanje veščine pokazala polovica 

učencev. Opazila sem, da je večina učencev usvojila dekodiranje, razumevanja lastnega 

branja pa ne.  

Poudariti želim, da je bilo razumevanje slišanega preverjeno le z uporabo besedila. Za 

natančnejši vpogled v zmožnosti bi bilo potrebno preveriti še razumevanje posameznih 

besed, navodil itd.  

 

Ugotavljala sem, kakšna je uspešnost učencev glede vidnega zaznavanja, v kolikšni meri 

zmorejo slediti zaporedju vzorcev in kakšna je njihova zmožnost vidnega razločevanja. Pri 

vseh sodelujočih je razvidno, da sta sposobnost zaznavanja in razločevanja na višji ravni 

kakor sledenje. Samo zaznavanje se giba od 55-odstotne razvitosti pri učencih prve stopnje, 

do 83-odstotne pri učencih zadnje. Razvoja zmožnosti s stopnje na stopnjo sicer ni opaziti. 

Kljub temu obstaja preskok v zmožnosti med prvo in ostalimi stopnjami, saj je od PPVI 2 do 4 

razvitost približno 70-odstotna. Podobno je pri vidnem razločevanju. Opaziti je rahlo 

stopnjevanje zmožnosti, in sicer od 50 do 86-odstotnega obvladovanja veščine. 
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Dosežki so izrazito nižji na področju sledenja, saj učenci veščino obvladajo le 50-odstotno. 

Prav tako ni opaziti povečevanja zmožnosti. 

Vidno zaznavanje je v primerjavi z ostalimi zmožnostmi med višje razvitimi, opaziti pa je tudi 

rahlo višanje sposobnosti skladno z večanjem let šolanja. 

 

Pomembna veščina pri branju jezikov z abecednim načinom pisanja je fonološko zavedanje. 

Zajema več različnih zmožnosti, preverjala pa sem le nekatere. Zanimalo me je, kako se 

učenci zavedajo dolžine besed in opazila, da zmožnost s stopnje na stopnjo narašča. Učenci, 

ki so šele pričeli s šolanjem, so preizkus rešili v manj kakor 20 odstotkih, mladostniki zadnje 

stopnje pa kar 81-odstotno. Ker je največ sodelujočih pravilno zaznalo razliko v dolžini med 

besedama z največjo razliko, potrjujem teoretično izhodišče o razvoju zavedanja dolžine 

besed. 

Zaznavanje rime se je med veščinami fonološkega zavedanja izrazilo najslabše. Zmožnost se 

razen manjšega odstopanja pri učencih četrte stopnje sicer stopnjuje, vendar pa v povprečju 

ne preseže 42 odstotkov. 

S pomočjo lutke sem ugotavljala, v kolikšni meri učenci razločijo podobno zveneče glasove, 

zloge in besede. Presenečena sem bila nad visoko zmožnostjo razločevanja pri učencih, 

vključenih na prvo stopnjo, saj je bila v povprečju višja kot pri mladostnikih na drugi, tretji in 

četrti stopnji. Z izjemo učencev, ki so šele pričeli s šolanjem, zmožnost iz leta v leto narašča.  

Zanimalo me je, koliko so učenci, vključeni v posebni program, vešči zlogovanja, glaskovanja 

in določanja prvega glasu v besedi. Slušno razčlenjevanje je zmožnost, ki je poleg rime med 

slabše izraženimi elementi fonološkega zavedanja. Pri sodelujočih je opaziti napredovanje 

sposobnosti med stopnjami, vendar tudi pri učencih zadnje stopnje doseže le 46 odstotkov. 

Fonološko zavedanje je torej zmožnost, ki je pri učencih z motnjo v duševnem razvoju med 

slabše izraženimi. Kljub naraščanju obvladovanja veščine med stopnjami se ustavi pri 53 

odstotkih. To pomeni, da sodelujoči obvladajo največ polovico elementov, ki so bili 

preverjani. V teoretičnem delu je zapisano, da se vidno zaznavanje razvije pred fonološkim 

zavedanjem, kar se je v raziskavi potrdilo. Drugo teoretično izhodišče pravi, da se najprej 

razvije zavedanje besed, nato zaznavanje rime, sledi zmožnost zlogovanja in nato še delitev 

na glasove. Dosežki učencev kažejo, da sta zaznavanje rime in veščina zlogovanja pri večini 

na nizkem nivoju, medtem ko uspešno glaskujejo, kar teoretičnega izhodišča ne potrjuje. 
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Dosežki na celotnem preizkusu kažejo, da obstajajo med učenci, ki obiskujejo enako stopnjo, 

velike razlike v sposobnostih.  

Ker se z leti šolanja rezultati izboljšujejo, lahko zaključim, da se preko številnih aktivnosti, ki 

so med poukom namenjene razvijanju predbralnih zmožnosti, te iz stopnje na stopnjo 

nadgrajujejo in razvijajo. 

Zanimivo bi bilo tudi ugotoviti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na razvoj predbralnih 

zmožnosti. So to usmerjene dejavnosti med poukom, zorenje kognitivnih zmožnosti učencev 

ali morda oboje v enaki meri. 

 

Za nadaljnjo interpretacijo dosežkov, bi bilo smiselno izvesti preizkus še z otroki z značilnim 

duševnim razvojem. Nato bi primerjali rezultate učencev, ki obiskujejo PPVI, z rezultati otrok 

v predšolskem obdobju in v prvem triletju redne osnovne šole. 

Še bolj poglobljen in zanesljiv vpogled v razvoj predbralnih zmožnosti pri populaciji oseb z 

motnjo v duševnem razvoju, bi dobili v raziskavi, ki bi skozi vsa leta šolanja spremljala iste 

učence. Poleg tega bi predlagala razširitev vsakega od preverjanih področij. 

 

Čeprav bi bilo preizkus za natančnejši vpogled v posamezno zmožnost smiselno dopolniti, 

menim, da sem z raziskavo predstavila nov pogled na opismenjevanje oseb, ki so vključene v 

posebni program vzgoje in izobraževanja. 
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6. Priloge 
 

 

6.1. Soglasje staršev 

 
 

Spoštovani starši! 

Sem Maja Padar, študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Pod mentorstvom dr. Mojce Lipec-Stopar pripravljam diplomsko delo o predbralnih 

zmožnostih otrok, ki obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja.  

 

Z Vašim otrokom bi želela izvesti preizkus, v katerem bom preverila poznavanje koncepta 

tiska, zmožnost vidnega zaznavanja, glasovnega zavedanja ter jezikovnega razumevanja. 

Testiranje bo potekalo individualno in anonimno, izvedla pa ga bom v času pouka.  

Dobljene rezultate bom uporabila izključno za potrebe diplomskega dela. 

 

Prosim Vas, da s podpisom dovolite sodelovanje Vašega otroka pri raziskavi. 

 

Hvala za sodelovanje. 

Maja Padar 

 

 

Soglasje 

 

Spodaj podpisani ______________________________ se strinjam, da moj otrok sodeluje pri 

preizkusu za preverjanje predbralnih zmožnosti.  

Seznanjen sem, da bo gradivo uporabljeno izključno za potrebe diplomskega dela. 

 

Podpis starša: 

_____________________ 
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6.2. Ocenjevalni obrazec 
 

 
Ime in priimek: _________________________ 
 
Stopnja:__________________ 
 
 
Poznavanje koncepta tiska 

Naloga Število točk 

Kako obrne slikanico.   1 0 

Listanje slikanice  1 0 

Pokaže naslov  1 0 

Pokaže sliko  1 0 

Pokaže besedilo  1 0 

Pokaže kje začnemo brati 
na eni strani 

2 1 0 

Pokaže kako beremo 2 1 0 

Pokaže eno poved  1 0 

Pokaže eno besedo  1 0 

Pokaže eno črko  1 0 

Skupno število točk: /12 

 
 
 Jezikovno razumevanje 

Naloga Število točk 

Razumevanje slišanega 

Odgovarja na vprašanja o 
slišani zgodbi 
Kaj je stalo sredi gozda? 
Kaj je videla deklica, ko je 
pogledala skozi okno? 
Kaj je nato naredila deklica? 
Kaj je storila muca? 

 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

0 
0 
0 
0 

Razumevanje prebranega 

Odgovarja na vprašanja o 
samostojno prebrani zgodbi 
 
Kaj je počela babica? 
Kaj se je zgodilo s knjigo? 
Kdo je prišel na obisk? 
Kaj je deklica storila? 

 
 
 

1 
1 
1 
1 

 
 
 

0 
0 
0 
0 

Postavi napis k sliki 
MIŠ 
HRUŠKA 
Jabolko 
Letalo je v zraku. 
LETALO JE NA TLEH. 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 
0 

Skupno število točk: /13 

 

 
 
Vidno zaznavanje 

Naloga Število 
točk 

Pokaže škarje. 1 0 

Pokaže mačko. 1 0 

»prebere« znak 
Stop 
Lego 
Coca-cola 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

Vidno sledenje 

Nadaljuje zaporedje žirafa, 
slon, žirafa, slon. 

1 0 

Nadaljuje zaporedje žirafa, 
slon, lisica, žirafa, slon, lisica. 

1 0 

Nadaljuje zaporedje črk A, S, N, 
O. 

1 0 

Vidno razločevanje 

Pokaže svoje ime. 1 0 

Pove, če sta sličici enaki ali 
različni. 
Žirafa - žirafa 
Krog – kvadrat 
A-E 
I – I 
I -  

 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
 

0 
0 
0 
0 
0 

Pokaže enako sliko. 
slon 
krog 
Z 
miš  

 
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 

Označi vse enake črke. 
O 
S 
A 

 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 

Skupno število točk: /21 
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Fonološko zavedanje 

Naloga Število točk 

Zavedanje dolžine besed 

Daljša beseda 
Pikapolonica - miš 
Hiša - žirafa 
Krava – kolebnica 
nogavice - riba 

  
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 

Zavedanje rime  

Pokaže pare 
Vrata - solata 
Omara - kitara 
Glavnik - dežnik 

  
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 

Slušno razločevanje  

Enaki ali različni besedi 
Veja – Neja 
Bu – bu 
Me – ne 
S - š 

  
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 

Slušno razčlenjevanje  

Zlogovanje 
Pes 
Miza 
Sladoled 
Čokolada 

 
 
 

 
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 

Glaskovanje - križanka 
Pu 
Miš 
Žoga 
Krava 
Lisica 
Jabolko 

  
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Prvi glas in nova beseda 
Sladoled 
Raca 

 
2 
2 

 
1 
1 

 
0 
0 

Prvi zlog 
Češnja - čebela 
Krona - krokodil 
Kolo - kolebnica 

 
 

 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 

Skupno število točk:             /28 

 
 

Področje Število točk 

Koncept tiska /12 

Jezikovno razumevanje /13 

Vidno zaznavanje /21 

Fonološko zavedanje  /28 

Skupaj /74 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


