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IZVLEČEK 

Pismenost ima pomembno vlogo pri razvoju človeka in njegovih sposobnosti, spremlja nas 

vse ţivljenje. Ker so v posameznikovem razvoju pomembni okolje, vzgoja in njegova lastna 

aktivnost, je potrebno otroku pomagati in ga usmerjati. Prav to je naloga vzgojiteljev, 

učiteljev in staršev. Stati otroku ob strani, mu pomagati, ga usmerjati in se z njim druţiti. 

Druţina ţe takoj ob rojstvu vpliva na razvoj govora, mu da prve govorne vzorce in ga ves čas 

spremlja, raste skupaj z njim in se uči. Zato sem izbrala projekt druţinskega branja kot prikaz 

ene izmed dejavnosti, ki jo vodi vzgojiteljica v vrtcu oziroma jo organizira, pomaga, svetuje, 

izvajajo pa jo starši s svojimi otroki.  

V empiričnem delu sem predstavila projekt Pravljični kovček Mačka Murija, primer 

razvijanja druţinskega branja, ki sem ga izvajala med šolskim letom v vrtcu v skupini otrok, 

starih od 1 do 3 let. Prav tako sem predstavila tudi rezultate anketnih vprašalnikov, ki sem jih 

razdelila pred začetkom izvajanja projekta in ob koncu ter na ta način ugotovila, ali se je 

stanje druţinskega branja in pismenosti kaj spremenilo.  

 

KLJUČNE BESEDE 

Pismenost, druţinska pismenost, druţinsko branje, porajajoča se pismenost 
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ABSTRACT 

Literacy plays an important part in the development of a person, his or her abilities and it 

accompanies us throughout the entire life. As the environment, education and the children’s 

own activity are very important for their development, it is significant to help and guide the 

children on their way, which is the role of the educators, teachers and parents. It is important 

for the children to know that we stand by their side, we support, help and guide them all while 

spending time with them. The family influences the development of the speech as it gives the 

child its first speech patterns, it accompanies the child through its growing and learns together 

with the child. I have chosen the project of family reading as a demonstration of one of the 

activities lead by the educator in the kindergarten. The educator here organizes the activity, 

gives advice and helps the parents, but it is the parents who have to execute the activity with 

their children. 

The empirical part presents the project The Fairy Suitcase of Mury the Cat, an example of 

developing family reading, which I have carried out during the school year in the kindergarten 

with the group of children aged 1 to 3. This part also presents the results of the questioner 

which was given to the parents at the beginning as well as at the end of the project thus 

enabling to monitor the changes in the family reading and literacy. 
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literacy, family literacy, family reading, emergent literacy 
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UVOD 

Pismenost? Je to branje? Morda pisanje? Pripovedovanje? Poslušanje? Računanje? Kaj vse bi 

še lahko dodali? Vprašanje pismenosti se v zgodovini vedno znova izpostavlja kot pomembno 

vprašanje naroda, kulture in ekonomije ter s tem tudi izobraţevanja. V različnih obdobjih v 

zgodovini šolstva je tako mogoče prepoznati načela, norme, vrednote in prepričanja, ki so 

krojili razumevanje pismenosti in usmerjali, kaj in kako je vredno brati. 

Pismenost v najširšem smislu lahko razumemo kot način dostopa do druţbeno pomembnih 

informacij in kot eno ključnih orodij, s katerim druţbe in posamezniki s pomočjo tekstov 

vzpostavljajo medosebne odnose. Prav zato je pomembno, kako kvalitetno posameznik 

obvladuje tekste. Izobraţevalni sistem danes posameznike načrtno uči teh veščin od vstopa v 

vrtec in skozi celoten vzgojno-izobraţevalni proces. Vzporedno s formalnim izobraţevanjem 

pa je tu še neformalno (druţina, obiski knjiţnic, knjigarn, pravljičnih uric …). 

Sodelovanje staršev z vzgojitelji in učitelji je pomembna komponenta izobraţevalnega 

sistema. V vrtcu in šoli je organiziranih ogromno projektov, ki spodbujajo pismenost in  

zahtevajo aktivno udeleţbo staršev. Dober primer je lahko projekt druţinskega branja, ki ga 

organizira v vrtcu ţe vzgojiteljica. Ne samo aktivna udeleţba staršev, pomemben je tudi 

njihov odnos do samega branja in knjig. Če starši radi berejo, bodo dober zgled svojim 

otrokom, saj se zavedajo pomena branja in knjig za otrokov razvoj in uspešnost v ţivljenju, 

Prav druţinsko branje je lahko dober način, kako otrokom in tudi staršem pribliţati knjigo in 

branje. 

»Vzemite si eno muco časa!«  

pravi muc Mehkošapek v slikanici Bine Štampe Ţmavc, Muc Mehkošapek. 
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1 SPOZNAVNI RAZVOJ OTROK 

Pismenost posameznika je močno povezana z govorom posameznika, njegovim izraţanjem in 

razumevanjem. Seveda pismenost ni samo branje in pisanje, kot lahko kdo zmotno misli. 

Pismenosti je več vrst, od gibalne, računalniške, pa vse tja do čustvene. Vsem pa sta osnova 

bralna in pisalna zmoţnost. 

Razvoj pismenosti je močno povezan z razvojem mišljenja in govora. Razvoj mišljenja vpliva 

na razvoj govora, ta pa na pismenost. In seveda tudi nasprotno. 

»Govor kot simbolni sistem ustvarja moţnosti za delovanje mišljenja na predstavni ravni, 

omogoča več proţnosti in fluentnosti v mišljenju, razvoj socialne kognicije. Velja pa tudi 

nasprotno. Otrokovo mišljenje na razvojno višjih ravneh spodbuja tudi rabo govora na višjih 

ravneh: rabo raznolikega besednjaka, sinonimov, metafor, oblikovanje skladenjsko 

zahtevnejših izjav. Raziskovalci (npr. Hresko, Reid in Hammill 1999) ugotavljajo, da so 

povezanosti med različnimi merami otrokovih intelektualnih sposobnosti in njihovo splošno 

govorno kompetentnostjo zmerne do visoke« (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, Podlesek, 

2008: 54, 55). 

Vse procese laţje in bolje razumemo, če poznamo zakonitosti v razvoju otrok. 

 

1.1 RAZVOJ MIŠLJENJA  

Osrednji teoretik o razvoju mišljenja je psiholog švicarske narodnosti Jean Piaget. Opazil je, 

da je mišljenje otrok pri reševanju miselnih problemov drugačno od mišljenja odraslih. Zato 

se je lotil sistematičnega opazovanja različno starih otrok. Pred otroke je na primer postavil 

material iz njihovega okolja, nato pa jih pozorno opazoval, spraševal in poslušal. Z opaţanji je 

postavil teorijo o razvoju mišljenja od rojstva do mladostništva (prim. Nemec, Krajnc, 2011). 

Stopnje v razvoju mišljenja je razloţil skozi dva ključna procesa, skozi asimilacijo in 

akomodacijo. 
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ASIMILACIJA 

Pri asimilaciji ne gre za nastanek novih pojmov, temveč za vključevanje posameznikovih 

novih izkušenj v ţe obstoječe pojmovne strukture. Človek spontano primerja novo izkušnjo z 

ţe znanimi in jo poskuša vključiti. Če ni moţno spraviti nove izkušnje pod okrilje starih 

pojmov, povzroča napetost. Le-ta traja toliko časa, dokler ne pride do povezave in 

prilagoditve starih miselnih struktur novim. Takrat pride do pojmovne asimilacije (prim. 

Cencič, Cencič, 2002; Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008). 

AKOMODACIJA 

Proces akomodacije je nasproten asimilaciji in pomeni, da je število novih informacij in 

izkušenj tako veliko, da mora posameznik ţe obstoječo miselno strukturo spremeniti in tako 

svoje razumevanje preizkuša v novih situacijah (prim. Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 

2008). 

»Piaget (1954) posebej poudarja, da je za razvoj posameznih stopenj mišljenja potrebno stalno 

vzpostavljanje ravnoteţja med obema procesoma (imenuje ga intelektualno ravnoteţje), ki sta 

komplementarna. Draţljaji lahko v otrokovih miselnih strukturah sproţijo miselni konflikt, na 

podlagi katerega se ponovno organizirajo miselne strukture. Novi draţljaji, ki jih otrok ne 

more asimilirati v ţe obstoječe strukture oz. se le-te ne morejo prilagoditi novim draţljajem, 

so zaradi sproţenega miselnega konflikta pomembni v procesu učenja in poučevanja« 

(Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008: 44). 

Po Piagetu poteka razvoj mišljenja v štirih stopnjah: 

 zaznavno-gibalna (0–2 leti), 

 predoperativna (2–7 let), 

 konkretnooperativna (7–11 let), 

 formalno-logična (11–15 let).  

Stopnje si sledijo v univerzalnem vrstnem redu, kjer je predhodni stadij pogoj za oblikovanje 

naslednjega. 
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1. stopnja: zaznavno-gibalna ali senzomotorna (0–2 leti) 

Na tej stopnji otroci spoznavajo sebe in svet, ki jih obdaja s pomočjo čutil in gibalnih 

dejavnosti. Odzivajo se predvsem refleksno in z naključnim vedenjem, počasi pa postaja 

njihovo vedenje ciljno naravnano, zamišljajo pa si tudi nove rešitve.  V zadnjem delu te 

stopnje zacveti sposobnost predstavljanja, sposobnost miselnega predstavljanja predmetov in 

dejanj, v glavnem s simboli, kot so besede, števila in miselne slike (prim. Papalia, 2003). 

2. stopnja: predoperativna (2–7 let) 

To obdobje je obdobje kvalitativnih sprememb v mišljenju v smislu predstav, simbolov in 

pojmov. Otrok v tem obdobju vseh situacij ne pokaţe in ne odigra navzven, temveč se dejanja 

ponotranjijo. Piaget pojasnjuje, da to predstavno mišljenje otroka osvobaja sedanjosti, saj 

lahko pretekle dogodke obnavlja ali pa si predstavlja prihodnost (prim. Cecić Erpič, 1999). 

Kljub temu, da si v tem obdobju otrok mnogo stvari ţe predstavlja, ne da bi jih videl, pa k 

vedenju o svetu še vedno prispevajo konkretne izkušnje o predmetih (prim. Kranjc, 1999). 

»Tem se seveda pridruţujejo tudi vedenja, ki se izoblikujejo na podlagi različnih dejavnosti, 

kot sta na primer poslušanje pravljic in gledanje televizije. Svoje vedenje s tem razširja, kajti 

otrok si je v tem času ţe sposoben ustvarjati svoj besedilni svet.« (Prav tam: 18.) 

Ima pa to obdobje nekaj omejitev: 

 centracija: otrok se osredotoči na en vidik situacije in zanemari druge; 

 ireverzibilnost: otroku onemogoča razumeti, da miselne operacije potekajo v dve ali 

več smeri; 

 animizem: značilnosti ţivih bitij pripisuje neţivim stvarem; 

 artificializem: otrok razlaga, da so različni naravni pojavi rezultat človekove 

dejavnosti; 

 egocentrizem: otrok se zaveda lastne glediščne točke in je prepričan, da tudi drugi 

čustvujejo, razmišljajo in zaznavajo enako (prim. Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 

2008). Egocentričnost otroškega govora se kaţe v tem, da uporabljajo samo tiste 

izraze, ki se lahko uporabljajo le pri neposrednem odnosu do sogovorca (npr. osebni 

zaimki jaz, midva, mi …). Tako postane sporočilo aktualno, vendar hkrati tudi 

pogosto nejasno (prim. Kranjc, 1999). 
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3. stopnja: konkretnooperativna (7–11 let) 

To je obdobje konkretno-logičnega mišljenja. Otroci so v tem obdobju sposobni logičnega 

mišljenja v odnosu do fizičnih predmetov. 

 Razvoj pojma konzervacije Piaget pojmuje kot najpomembnejši doseţek te stopnje. 

Otroci so namreč sposobni odgovor utemeljiti z vsaj enim logičnim argumentom.  

 Sposobni so tudi bolj učinkovitega in uspešnega klasificiranja predmetov v razrede. 

Otrok je sposoben predmete razvrstiti glede na dve značilnosti hkrati, vendar le ob 

prisotnosti samih predmetov.  

 Razvije pa se tudi seriacija oz. odnosi vrstnega reda. Otroci so sposobni graditi niz 

paličic po vrstnem redu, saj se lahko osredotočijo na dva vidika problema hkrati. V 

primeru razvrščanja paličic to pomeni, da se otrok osredotoči na dolţino paličice pred 

tisto, ki jo ţeli uvrstiti, in za njo (prim. Cecić Erpič, 1999). 

4. stopnja: formalno-logična (11–15 let) 

Otrok v tej zadnji fazi ţe uporablja abstraktna pravila za reševanje problemov. Ob pojavu 

problema razmišlja o različnih variantah rešitve, jih pretehta in po razmisleku izbere 

najustreznejšo (prim. Kranjc, 1999). »Premik k formalnemu mišljenju je Piaget pripisal 

zorenju moţganom in izkušnjam iz okolja, ki so bogatejše kot v preteklih obdobjih 

(spodbude, izzivi, konkurenca …)« (Nemec, Krajnc, 2011: 83). 

 

1.2 RAZVOJ GOVORA 

Najpomembnejši dejavnik uspeha pri začetnem opismenjevanju je glede na številne tuje 

raziskave govorna razvitost otroka. Za uspešno opismenjevanje so nujne spoznavne 

sposobnosti, predvsem glasovno zavedanje, vidni procesi in metajezikovne zmoţnosti 

(zavedanje o zgradbi jezika in slušni procesi). Ker so te sposobnosti zelo povezane s 

poslušanjem in z govorjenjem, sklepamo, da govorni razvoj vpliva tudi na razvoj 

metajezikovnih zmoţnosti (prim. Zrimšek, 2003). 

»Razvoj govora podobno kot čustveni, socialni in gibalni razvoj ţe v zgodnjem obdobju 

vstopi v odnos do razvoja mišljenja. Govor se v prvih dveh letih otrokovega ţivljenja 

kakovostno in količinsko razvija zelo hitro, od joka in smeha, ki sta pri novorojenčku glavna 
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načina govornega izraţanja, do zmoţnosti pogovarjati se z drugimi, sicer enostavno, vendar 

razumljivo. Govorno razumevanje in govorno izraţanje sta v vseh prvih mesecih primarno v 

vlogi sporazumevanja, praviloma z odraslimi osebami ... Od pribliţno šestega meseca starosti 

dalje vztraja, da v sporazumevanju sodeluje tudi sam. Okoli prvega leta starosti otrok 

uporablja nekaj besed, ki imajo pomen, in nato postopoma širi svoje besedišče … Struktura 

otrokovega govora je vse bolj celovita, besedni zaklad se hitro veča, otrok se postopoma, vse 

tja do petega leta uči in nauči osnovnih slovničnih pravil jezika. Pogovarja se o sedanjosti, 

preteklosti in prihodnosti, tvori tudi vprašalne in nikalne stavke. Uporablja besede, ki izraţajo 

pomen, besede, ki označujejo odnose, in sicer odnose med predmeti (velik–majhen, kratek–

dolg), prostorske odnose (v–na, pod–nad), odnose med osebami (mama–otrok). Govor 

omogoča otroku, da v komunikaciji uporablja organiziran simbolni sistem in tako uporablja 

jezik za osebno izraţanje, vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z drugimi, posredovanje 

informacij, iskanje odgovorov na vprašanja, pripovedovanje o domišljijskem svetu, o 

nenavadnem« (Marjanovič Umek, 2001: 28-41). 

 

1.2.1 TEORIJE O RAZVOJU GOVORA 

Ko govorimo o vzgoji, imamo v mislih pogosto govor, ki ga otrok sliši in nato poskuša 

ponoviti. Tak govor ima posebne značilnosti, katere pa niso dovolj za razlago razvoja 

jezikovne zmoţnosti. Za razvoj jezika so potrebni prirojeno jezikovno znanje in mehanizmi za 

razvoj le-tega. Pri raziskovanju govora se je tako izoblikovalo več različnih teorij, omejila se 

bom na štiri osnovne. 

 

1.2.1.1 VEDENJSKA – BEHAVIORISTIČNA TEORIJA 

Behavioristično stališče se je uveljavilo v delu Watsona in Skinnerja. Temelji na domnevi, da 

je jezik zbirka navad, ki se jih otroci naučijo s posnemanjem okolja in tistih, ki v tem okolju 

ţivijo. Torej lahko izključimo kakršnokoli intelektualno aktivnost posameznika. 

V kritiki Skinnerjeve knjige Govorno vedenje je Chomsky leta 1959 pokazal, da se ljudje 

govora ne morejo naučiti preprosto na način motorične reakcije po modelu draţljaj-odgovor-
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okrepitev-posplošitev. Otroci se naučijo nekaj posameznih besed na ta način, vendar pa so 

nasprotni dokaz stavčni vzorci, ki jih otroci uporabljajo, ne da bi jih ţe kdaj slišali.  

Skinner (1957) je predlagal, naj se učenje jezika proučuje s pomočjo modela, ki se uporablja v 

laboratorijih pri raziskavi zmoţnosti učenja ţivali. Poudaril je, da je jezik sestavljen iz enot, s 

katerimi lahko sestavimo nove kombinacije. Po njegovem mnenju ima pomembno vlogo pri 

učenju jezika tudi okolje.  

Skinnerju ni uspelo ustvariti ustreznega modela za preučevanje narave jezikovnega znanja, 

ker je premalo pozornosti posvetil njegovim produktivnim in kreativnim značilnostim. 

Neuspešen je bil tudi zato, ker ni zadostno razloţil otrokovega hitrega učenja jezikovnih 

pravil, potrebnih za tvorbo in razumevanje novih izrekov (prim. Kranjc, 1999). 

 

1.2.1.2 KOGNITIVNA TEORIJA – PIAGETOV PRISTOP 

Vsi zagovorniki kognitivne teorije razlagajo govorni razvoj preko razvoja pojmov. Temelji na 

spoznavnem razvoju, kar je prineslo ime kognitivna teorija.  

Eden od predstavnikov te teorije je Jean Piaget. Na podlagi raziskav je prišel do mnenja, da je 

jezikovni razvoj del splošnega kognitivnega razvoja, torej za razvoj jezika ne obstajajo 

posebni mehanizmi. Po Piagetu je kognitivni razvoj rezultat otrokovega raziskovanja sveta s 

pomočjo senzomotoričnih mehanizmov čutil (vid, dotik, voh, okus). To raziskovanje pa 

omogoči izdelavo posebnih in konkretnih posplošitev o delovanju sveta. Te začetne konkretne 

posplošitve se s pomočjo miselnih preobratov prevedejo v abstraktno mišljenje. Del tega 

abstraktnega védenja je jezikovno védenje; za njegov razvoj torej niso potrebni nikakršni 

posebni mehanizmi, ločeni od tistih, ki so potrebni za druge vidike intelektualnega razvoja 

(prim. Kranjc, 1999). 

 

1.2.1.3 KOGNITIVNA TEORIJA – LEV S. VIGOTSKI 

Tudi teorija Vigotskega sodi med kognitivne teorije. 

Izhajal je iz Engelsove teze, da je delo ustvarilo človeka. Engelsovo tezo je uporabil za 

pojasnilo razlike med niţjimi organizmi in človekom. Vigotski piše, da je govor zelo 
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pomemben dejavnik človekovega psihičnega razvoja. Njegova teorija zagovarja tudi tezo, da 

je človek takoj po rojstvu socialno bitje (prim. Ţist, Oblak, 2004). 

V nekaterih pogledih nadgrajuje Piagetovo teorijo, vendar pa je do nje tudi kritičen. Vigotski 

je duševni razvoj preučeval v povezavi z druţbenim in govornim razvojem. Otrok usvaja 

oblike ravnanja s pomočjo sporazumevanja z odraslimi. Zvezo med druţbenim in zasebnim 

ter med jezikom in mišljenjem pojasnjuje t.i. notranji govor, ki opravlja funkcije v procesu 

reševanja problemov. Za razliko od Piageta Vigotski pojasnjuje, da je egocentrični govor 

prehodna faza med zunanjim in notranjim govorom.  

Po njegovem mnenju imata mišljenje in govor različne razvojne korenine. Pri dojenčkih se 

mišljenje namreč odvija brez govora. Tudi brbljanje poteka brez mišljenja in je usmerjeno k 

doseganju socialnih ciljev (npr. pritegniti pozornost). Odločilni trenutek nastopi, ko se 

razvojni liniji mišljenja in govora sekata in spojita. V tem trenutku postane mišljenje govorno, 

govor pa intelektualen, otrok se ţeli naučiti znaka za sporazumevanje in besednjak se začne 

širiti (prim. Kranjc, 1999). 

Piaget in Vigotski sta vodilna razvojna psihologa, ki sta s svojimi teorijami ogromno 

prispevala k razvoju teorij o povezanosti mišljenja in govora. Kljub temu, da obstajajo še 

vedno določene nejasnosti, sta odprla pot drugim raziskovalcem.  

 

1.2.1.4 TVORBNO-PRETVORBNA TEORIJA – CHOMSKY 

Chomsky pojmuje jezik kot sestav stavkotvornih (generativnih) procesov, ki jih usmerjajo 

operacije in jezikovna pravila. V razvijanju svoje teorije je upošteval biološke in okoljske 

dejavnike. Okolje mora aktivirati mehanizme za učenje jezika, sicer se govora ne moremo 

naučiti. V procesu učenja pripisuje otroku veliko vlogo, saj je le-ta ves čas aktiven. Pogosto 

mora svoje znanje pridobiti na osnovi pomanjkljivih, celo nepravilnih informacij (nepopolne, 

slovnično nepravilne povedi v okolju). Zato je Chomsky oblikoval pojem jezikovna 

zmoţnost, ki naj bi jo otrok prinesel na svet. Na podlagi govorne dejavnosti je odkril 

abstrakten sestav stavkotvornih pravil, ki naj bi omogočal slovnično pravilno sestavo povedi 

in njihovo razumevanje. S tem je dokazal, da je za jezik bistvena ustvarjalnost. Naloga otroka 

je, da ta pravila odkrije.  
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Njegova teorija je pomembno prispevala k drugim teorijam o razvoju jezika. Pokazala je 

namreč, da otrokov govor ni le slab posnetek govora odraslih.  

Vsaka od zgoraj omenjenih teorij je prispevala k razumevanju razvoja otrokovega govora. 

Ponujajo nam različne razlage, vendar pa lahko kljub temu ugotovimo, kako pomembno je 

upoštevati vse dejavnike razvoja govora, saj se le na tak način lahko ustrezno in kvalitetno 

odzivamo na otrokovo govorno in občo aktivnost ter njegovo védenje nasploh (prim. Zrimšek, 

2003). 

 

1.2.2 STOPNJE RAZVOJA GOVORA 

Kot smo ţe spoznali v prejšnjih poglavjih, razvoj mišljenja poteka po fazah, prav tako pa tudi 

razvoj govora. 

1. stopnja: Predjezikovni govor ali predgovorna stopnja 

Predjezikovna stopnja je prva stopnja v govornem razvoju, tipična pa je za obdobje dojenčka. 

Predgovor so vse tiste oblike glasovnega sporazumevanja preden usvoji dejanski jezik, s 

katerimi otrok sporoča svoje potrebe in ţelje. Oblike takšnega sporazumevanja so:  

 jok: prvi jok ali primarni jok je znak, da so govorni organi ţe v takšnem stanju, da 

lahko proizvajajo glasove; različne jakosti, vzorcev in višine joka sporočajo različne 

potrebe; 

 vokalizacija: otroci prvih šest mesecev grulijo, ko so zadovoljni, posnemajo glasove, 

se igrajo s svojimi glasovnimi zmoţnostmi. Pogosto pri tem izgovarjajo samoglasnike 

(npr. aaaaaah), čemur pravimo vokalizacija. Glasovi nastajajo spontano, brez učenja in 

je značilna za otroke vseh narodnosti in ras, tudi za gluhe, torej je univerzalna; 

 bebljanje ali čebljanje se pojavi okoli šestega meseca. Gre za ponavljanje zlogov in 

povezovanje glasov, samoglasnika in soglasnika (npr. da-da-da-da, ma-ma-ma-ma), 

kar pogosto starši zamenjajo za prvo besedo. Takšnemu govoru včasih pravimo tudi 

papagajski govor, saj ima za odraslega pomen, za otroka pa še ne (prim. Nemec, 

Krajnc, 2011). 

V otrokovem razvoju jezika je pomembno, da slišijo mamin glas. Proces razlikovanja med 

glasovi se začne ţe v predrojstvenem obdobju in se kasneje nadaljuje. Za to, da se otroci 
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naučijo jezika, morajo biti sposobni zaznavati razlike med glasovi ter govor razdeliti na 

stavke, besede in zloge. Do šestega meseca se otroci naučijo prepoznavati glasove maternega 

jezika. Otroci dajo ţe takoj ob rojstvu prednost maternemu jeziku pred drugimi, tujimi jeziki. 

Ţe v prvih nekaj mesecih ločijo zvok svojega imena od drugih in tudi nekaj pogostih besed. 

Besede in glasove ločijo po ritmiki in melodiji, kar povzroča tudi, da otrok v zgodnjem 

obdobju razvoja zamenjuje podobno zveneče besede (npr. tačka – račka). Velik pomen v tem 

obdobju za razvoj govora ima tudi ponavljanje otrokovih glasov za odraslim, kar imenujemo 

zrcaljenje. Na ta način daje odrasli otroku pozitivno povratno informacijo, kar še spodbuja 

njegov govorni razvoj.  

Vzporedno za govornim razvojem pa poteka tudi komunikacija s telesnimi kretnjami, ki 

včasih nadomestijo besede (npr. kimanje in odkimavanje, mahanje). Pomembno je, da se 

odrasli odziva na otrokove geste in sporočila. Ko otroci usvojijo besede, za katere uporabljajo 

geste, le-te opustijo (prim. Nemec, Krajnc, 2011). 

2. stopnja: Jezikovni govor ali stopnja pravega govora 

Malčki, stari pribliţno trinajst mesecev, začenjajo razumeti, da imajo stvari imena. Večina 

malčkov izgovori prvo besedo med dvanajstim in dvajsetim mesecem. Prva beseda je 

kombinacija glasov, ki jih otrok izgovori, in ima pomen tudi za otroka, saj s tem označuje 

točno določeno stvar. Običajno prve besede označujejo predmete iz njegovega bliţnjega 

okolja, npr. mama, avto, muca. Velik napredek v razvoju govora je, ko opustijo kretnje in jih 

nadomestijo z besedami. Govor malčkov se tako povečuje in veča. V govoru se zmanjšuje 

deleţ samostalnikov in povečuje deleţ glagolov, pojavljajo se tudi pridevniki. Tako se v 

razvoju govora pojavita dva skoka. Prvi je nekje med šestnajstim in dvajsetim mesecem, drugi 

pa med štiriindvajsetim in tridesetim. V tem času pride do prave eksplozije poimenovanj. 

Besednjak se tako poveča s pribliţno 50 besed na 400. Med enako starimi malčki prihaja do 

individualnih razlik v obsegu besednjaka (razlike v številu in raznolikosti besed), kakor tudi 

na vseh ostalih področjih v razvoju. Do osemnajstega leta starosti otroci v povprečju usvojijo 

trinajst besed na dan (prim. Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008, Nemec, Krajnc, 2011). 

Hkrati z razvojem besednjaka poteka tudi skladenjski razvoj oz. razvoj slovnice jezika. Med 

osemnajstim in dvajsetim mesecem poveţejo po dve besedi v besedno zvezo in tako izrazijo 

misel. Med besedama naredijo premor, intonacija besed pa je taka, kot je značilna za 

izgovorjavo samostojnih besed. Počasi se spremeni intonacija in izgine premor med 
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besedama. Te preproste izjave otrok nekateri avtorji poimenujejo telegrafski govor, saj 

vključujejo le nekaj polnopomenskih besed, vrstni red pa je podoben izjavam odraslih (npr. 

Obuti copate!). V drugem in tretjem letu tako otroci vse bolj obvladajo pravila za sestavljanje 

stavkov. Za oblikovanje stavkov se morajo otroci naučiti tudi ustreznega vrstnega reda besed. 

Do tretjega leta otroci govorijo ţe tekoče, dalj časa in tudi bolj zapleteno. Uporabljajo 

veznike, glagole, pomoţne glagole, oblikujejo vprašalne in nikalne stavke. Izjave starejših 

predšolskih otrok so daljše in celovitejše tudi zato, ker uporabljajo vse več besed, s katerimi 

opisujejo čustva, socialne odnose in miselne procese, oblikujejo primerne metafore, veliko 

besed se naučijo pri poslušanju literarnih besedil, kasneje pa tudi ob samostojnem branju 

(prim. Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2008). 

3. stopnja: Govor v srednjem in poznem otroštvu 

V tem času se nadaljuje razvoj govornih sposobnosti, besednjak se širi tudi z abstraktnimi 

pojmi. Otrok pogosto uporablja metafore, v svoje pripovedovanje vnaša humor, ki ga od 

šestega leta dalje tudi razume.  

 

1.3 TEORIJA BRALNEGA RAZVOJA 

Teorijo bralnega razvoja povzemam po Metki Kordigel Aberšek, ki je v monografiji 

Didaktika mladinske književnosti (2008) podrobneje pojasnila razvoj otrokove recepcijske 

zmoţnosti.  

Otrokov recepcijski razvoj tako deli na: 

 senzomotorno obdobje (do konca prvega leta), 

 obdobje otrokove praktične inteligence (traja do 2./3. leta), 

 obdobje intuitivne inteligence (od 2./3. leta do 7./8. leta), 

 obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij (od 7./8. leta do 12. leta), 

 obdobje abstraktne inteligence (začne se po 12. letu). 
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1.3.1 SENZOMOTORNO OBDOBJE IN OBDOBJE PRAKTIČNE 

INTELIGENCE 

V senzomotornem obdobju je zmoţnost recepcije literature zelo omejena. V obdobju 

praktične inteligence pa otrok še ne pozna sistema jezikovnih znakov do te mere, da bi lahko s 

pomočjo le-teh kompetentno komuniciral z okolico ali pa razmišljal o svetu. Za ti dve obdobji 

je značilno zaznavanje izključno zvočne komponente literarnega besedila, ritma in melodije, 

ki ju ustvarjata rima in asonanca. Dokler otrok jezik usvaja, komunicira z okolico na posreden 

način. Piaget v tem kontekstu opisuje: posnemanje, ponavljanje, simbolno igro, otroško risbo, 

notranje slike in na koncu še jezik. Vendar pa bodo otroku še dolgo potem, ko bo jezik ţe 

zadovoljivo obvladal, ostali znaki pomagali pri razmišljanju in izraţanju o literarnih besedilih. 

Tako bo na primer po poslušanju Sneguljčice mačeho narisal grdo, kljub temu, da mu je 

pravljica kar nekajkrat povedala, da je mačeha najlepša v deţeli. Vendar pa bo otrok s 

pomočjo risbe izrazil svoje razumevanje mačehinega karakterja. 

   

1.3.2 OBDOBJE INTUITIVNE INTELIGENCE 

To obdobje delimo z vidika otrokove recepcijske zmoţnosti na dve fazi: 

 obdobje egocentrične recepcije in 

 naivno pravljično obdobje. 

 

1.3.2.1 OBDOBJE EGOCENTRIČNE RECEPCIJE  

V tem obdobju otrok začne dojemati tudi vsebinski in ne samo zvočni in čustveni del. Da 

lahko sledi zgodbi, mora imeti ţe vrsto predstav, ki si jih je sposoben priklicati v spomin. 

Prikliče si jih s pomočjo besed, ki jih simbolizirajo. Prvih besed se otrok nauči alogično, po 

postopku asociacije med določenimi doţivetji in glasovnimi skupinami, ki jih spremljajo. V 

začetku otrok misli, ko reče mama, le na svojo mamo. Šele nekje po tretjem letu pa otroci 

dojamejo, da so besede znaki za določeno skupino reči, ki imajo vsaj eno skupno lastnost. V 

tem obdobju se začnejo otroci srečevati z literarnimi svetovi, ''realnim'' in ''nerealnim'', 
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domišljijskim literarnim svetom. Razlika med njima je v tem, da so realni literarni svetovi 

urejeni po t. i. objektivni miselni shemi, domišljijski pa po t. i. subjektivni miselni shemi. 

Otrok se nauči mladinsko literarno besedilo opazovati skozi dva psihološka mehanizma, 

identifikacijo in projekcijo. 

Identifikacija je proces, s pomočjo katerega otrok ponotranja zahteve in vedenjske vzorce, 

norme in vrednote svoje okolice, vendar le, če jih posreduje oseba, ki jo ima otrok rad. Do 

identifikacije s knjiţevno osebo pa pride preko ključnega draţljaja. Hkrati mora otrok uzreti 

vzporednico med sabo in svojim ţivljenjem ter med knjiţevno osebo in njenim ţivljenjem. 

Proces identifikacije otroka razbremenjuje, saj miselno podoţivljanje nekaterih 

problematičnih situacij vodi do jasnejše slike, poglabljanja in razumevanja lastnih doţivetij. 

Torej lahko zazna le tisto, kar je prepoznal kot enako ali zelo podobno svoji realni izkušnji. 

Projekcija pa je proces, ko človekov jaz projicira dogodke, potisnjene v podzavest, na neko 

drugo osebo. »Negativno karakterizirane knjiţevne osebe predstavljajo priloţnost za 

projekcijo bralčevih občutkov in ţelja, da bi jih potem na drugi osebi lahko obsodil. Literarni 

otrok, ki krši pravila, prevzame funkcijo otrokove projekcijske figure.« (Prav tam: 52.) 

 

1.3.2.2 NAIVNO PRAVLJIČNO OBDOBJE 

Otroci verjamejo v realnost pravljičnega sveta, da se lahko čudeţi zgodijo tudi njim. To 

obdobje se začne, ko otrok doseţe prag zrelosti za sprejemanje pravljice, in traja vse do takrat, 

dokler otrok ne doseţe stopnje, ko loči med pravljičnim in realnim svetom. Ko doseţe to 

mejo, pa ţe govorimo o kritičnem obdobju: »Vse to je samo pravljica!« (Prav tam: 54.) Torej 

je to takrat, ko ve, da je meja med pravljično resničnostjo in realnim svetom, in tudi, kje je ta 

meja. 

Recepcijska zmoţnost v naivno pravljičnem obdobju: 

 Zmožnost zaznavanja in razumevanja književne osebe 

Otrok najprej opaţa tiste knjiţevne osebe, ki so otroci, sledijo takšne, ki mu po 

zunanjosti niso nič podobne, vendar so personificirane, na primer ţivali. Zaznava tudi 

pravljična bitja in razume njihovo vlogo v knjiţevnem dogajanju. Otrok v tem 

obdobju zaznava knjiţevne osebe s polariziranimi osebnostnimi lastnostmi. To 

pomeni, da so izključno dobre ali izključno slabe. Če pa ima ena knjiţevna oseba več 

lastnosti, morajo biti vse njihove lastnosti komplementarne, torej take, ki spadajo v 

spekter dobrega ali spekter slabega. V zgodbi se morata pojaviti oba nasprotna 
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karakterja, da si lahko otrok v tem obdobju pomaga pri razumevanju: pridnost proti 

lenobi, lepota proti grdosti, neumnost proti zvitosti, moč proti šibkosti.  

 Zmožnost odkrivanja vrat za identifikacijo 

Otrok je zmoţen za vrata za identifikacijo uporabiti le podobnost med seboj in 

knjiţevno osebo. »Skozi vrata za identifikacijo zna vstopiti v besedilni svet, 

podoţivljati knjiţevno dogajanje in v njem čustveno participirati.« (Prav tam: 56.) 

Otrok se lahko identificira s knjiţevno osebo: 

 če gre za glavno knjiţevno osebo, ki je otrok; 

 ki se obnaša kot otrok, torej otročje, naivno; 

 če gre za odraslo osebo, katere čustvovanje, razmišljanje in hotenje je nezrelo; 

 če gre za osebo, ki deluje instinktivno; 

 če gre za osebo, ki bega sem in tja (ne ve, kaj hoče); 

 če gre za osebo, ki deluje pod vplivom čustvene motivacije; 

 če gre za osebo, ki deluje pod vplivom kakšne avtoritete. 

 Zmožnost ustvarjanja domišljijskočutnih podob književne osebe 

Knjiţevne osebe so redko opisane, po navadi jih mladinska knjiţevnost le imenuje. 

Bralčeva naloga je, da iz imena ali socialne vloge razbere namig, kakšen je bil ta, o 

katerem teče beseda. Pri tem otrok v naivnem pravljičnem obdobju ravna po dveh 

pravilih: 

 če oceni (zasluti), da je knjiţevna oseba dobra, prijazna, potem si jo bo 

predstavljal lepo; 

- če oceni, da je hudobna, si jo bo predstavljal grdo. 

Vsi postopki ustvarjanja domišljijskočutnih predstav so odvisni: 

 od tega, kako razvita je njegova domišljijska sposobnost in 

 od tega, kakšni so koščki spominskih sličic iz realnega ţivljenja, katere 

slikanice je videl, katere pravljice, zgodbice, pesmice so mu brali, kako bogate 

so njegove predhodne domišljijskočutne predstave. 

 Zmožnost opažanja perspektiv književnih oseb v književnem besedilu 

Ta zmoţnost ostaja pod vplivom otrokovega egocentrizma. Besedilno stvarnost še 

vedno opisuje iz svojega zornega kota, saj si še ne more predstavljati, da bi kdorkoli 

lahko videl stvari drugače, kot jih vidi sam.  

 Zmožnost zaznavanja motivov za ravnanje književne osebe 
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Otrok v tem obdobju zaznava motive za ravnanje le, če so jih sproţila močna čustva: 

ljubosumje, samovšečnost, maščevalnost (npr. Trnuljčica je prekleta), jezo … »Ne 

razume, če besedilo pravi: »Deklica je bila ţalostna,« ampak, če pravi: »Deklica je 

jokala.« (prav tam: 59). Dojame le tisto, kar vidi, samo zunanje učinke, ne razume 

motiva. 

 Zmožnost zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora 

Dogajalni prostor zavzema: 

- opis socialnega okolja, 

- dogajalni čas, prostor v oţjem pomenu besede, 

- opis razmer, v katerih delujejo pravljične osebe.  

Otrok doţivlja podrobnosti intenzivneje kot odrasli, tako ţe iz čisto priloţnostnih izjav 

sklepa in si ţivo predstavlja ozadje zgodbe. Otrok v naivnem pravljičnem obdobju še 

ne opaţa socialnih in kulturnih razlik, zato tudi ne nasprotuje prehajanju iz enega v 

drugega (reven kmet postane kralj). Vzroka za to sta dva: 

 nima še ţivljenjskih izkušenj in informacij, kako teţavne so te stvari v realnem 

ţivljenju; 

 pozitivna naravnanost otroške domišljije. Otrok je namreč prepričan, da je 

ţivljenje zanj pripravilo nekaj prav imenitnega in da so odprte prav vse 

moţnosti. 

 Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega časa 

V naivnem pravljičnem obdobju lahko otrok sledi le kronološko urejenem zaporedju 

dogodkov. Časovne preskoke lahko razume le, če so redki in če se vmes ni zgodilo nič 

posebnega.  

Prav poseben pomen pri otroku v tem obdobju imata pojma nekoč in danes. Nekoč 

namreč ni vse tisto, kar se je dogajalo pred današnjim dnem, in danes ni vse tisto, kar 

se dogaja v tem trenutku ali tik pred tem. Nekoč pomeni čas, ko je bilo vse drugače, 

kjer veljajo posebna pravila (kralji imajo tri sinove ali enega, vile izpolnjujejo po tri 

ţelje, pravljični čudeţi, za dobre se zmeraj konča srečno). Danes pa vrednotijo v 

kontekstu realne izkušnje, kjer ni dobre vile ali čudeţa, ki bi rešila človeka sitnosti. 

 Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja 

Čustveno se osredotoči le na en dogodek, na vse, kar se je zgodilo prej ali kar se bo 

zgodilo pa misli le toliko, da sledi sosledju doţivljajev glavne knjiţevne osebe. 
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Vzročno-posledične povezanosti med pravljičnimi motivi večinoma še ne more 

zaznati. 

Kakšnemu knjiţevnemu dogajanju lahko otrok sledi brez teţav? (Prav tam: 60, 61.) 

- Ponavljanje v pravljici je sredstvo, ki sluţi za vzpostavljanje ravnovesja in 

umirjanje dogajanja.  

- Ponavljanje v pravljici ima psihološko funkcijo. Poslušalcem posreduje 

občutek varnosti, saj zagotavlja, da se bodo dogodki vrstili natanko tako, kot je 

to pripovedovalec predvidel. 

- Funkcija ponavljalne figure je v tem, da nekoliko omili napetost dogajanja. 

- Ponavljalna figura pomaga otroku v preobilici dogodkov in slik, ki jih predenj 

postavlja pravljica, razpoznati tisto, ki je pomembna za tok dogajanja in 

pomembno za njeno razumevanje. 

- Otrok lahko sledi knjiţevnemu dogajanju, če je vsaka misel v pravljici razvita 

v nazorno sliko. 

- Otrok lahko sledi knjiţevnemu dogajanju, če je pripovedovalčeva pozornost 

usmerjena k dejanjem knjiţevnih oseb. Otrok ni sposoben razumeti namer. 

Zato pravljica o njih nikoli ne pripoveduje. Nikoli ničesar ne izvemo o tem, kaj 

so junaki mislili, preden so se česa lotili. 

 

1.3.3 OBDOBJE KONKRETNIH, LOGIČNIH INTELEKTUALNIH 

OPERACIJ 

»Obdobje konkretnih, intelektualnih operacij nosi v opisih recepcijskega razvoja slikovita 

imena kot robinzonska doba (po Ch. Bühler) ali doba bralca kot heroja (po Appleyardu). Vsa 

ta imena odkrivajo bistvene značilnosti bralčeve recepcije med sedmim in dvanajstim letom.« 

(Prav tam: 61.) Otrokovo ravnanje v tem obdobju ni več impulzivno. Preden se odloči za neko 

dejanje, najprej razmisli. 

Recepcijske zmoţnosti v dobi konkretnih, logičnih operacij so naslednje: 

 Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnih oseb 

Otrok v tem obdobju sam oblikuje svoje domišljijskočutne podobe knjiţevnih oseb. 

Podatke iz besedila dopolni z vsakdanjimi izkušnjami in domišljijskimi predstavami iz 
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drugih literarnih besedil, filmov in risank. Sčasoma pa upošteva vse več besedilnih 

signalov. 

Pri sestavljanju domišljijskočutne podobe knjiţevne osebe je otrok zmoţen zaznati in 

uporabiti podatke, ki jih avtor posreduje neposredno in so podani v nazorni sliki. Gre 

za besedilne podatke o tem, kakšna je videti knjiţevna oseba, kako govori, kaj misli in 

čuti, in o tem, kako mislijo o njej druge knjiţevne osebe. Pri posamezni knjiţevni 

osebi lahko otrok zazna več značajskih lastnosti, tudi takšno, ki je v nasprotju s 

splošno značajsko oznako knjiţevne osebe, na primer negativno lastnost pri pozitivni 

osebi. 

 Zmožnost odkrivanja vrat za identifikacijo 

V obdobju konkretnih, logičnih intelektualnih operacij predstavlja vrata za 

identifikacijo ţe knjiţevna oseba, ki je bralcu podobna po vsaj eni lastnosti, ali taka, ki 

ima podobne ţivljenjske okoliščine kot bralec. Proti koncu obdobja so vse bolj 

zanimive enakosti, »ki zadevajo ţelje, ki jih goji knjiţevna oseba, problemi, ki jo 

teţijo, načini, kako knjiţevne osebe rešujejo svoje teţave, in čisto na koncu, na meji z 

obdobjem abstraktne inteligence, se zdijo bralcu vse mikavnejša vrata za 

identifikacijo, kadar ugotovi, da so polje enakosti med njim in knjiţevno osebo čustva, 

ki pretresajo enega in drugega« (prav tam: 63). 

 Zmožnost zaznavanja in razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb 

Sprva otrok zaznava tiste motive za ravnanje knjiţevnih oseb, ki jih pozna iz lastne 

izkušnje. Z leti pa se število izkušenj širi, s tem pa tudi razumevanje motivov knjiţenih 

oseb. Otrok je zmoţen zaznati in razumeti dve vrsti motivov: pojem dobra oseba in 

pojem slaba oseba. 

Otrok pričakuje, da bo dobra oseba ravnala tako, kot on sam, dobro ali vsaj z dobrim 

namenom. Dobro pomeni plemenito, junaško, herojsko (robinzonska doba). Z dobrim 

namenom pa pomeni, da otrok razume, da lahko tudi dobra oseba kdaj stori kaj 

slabega, vendar nikoli namerno. 

Bistvo slabe osebe pa je po otrokovem mnenju, da dela slabo. Ţe dejstvo, da je slaba 

oseba slaba oseba, je zadosten razlog za njeno ravnanje. Otroku se zdi, da tako pač je 

in zato, ker je slaba oseba, zasluţi najokrutnejšo kazen. Dobra oseba lahko slabi 

prizadene kakršnokoli bolečino, tudi namenoma. 

V tem obdobju torej otrok doseţe stopnjo zmoţnosti zaznavanja motivov za ravnanje 

knjiţevnih oseb, ki je potrebna za gledanje večine filmov za odrasle. Dejstvo, da so ti 

filmi trţno najuspešnejši, pa dokazuje, da večina odraslih ne preseţe te stopnje. 
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 Zmožnost privzemanja književnih perspektiv 

Ta zmoţnost je tesno povezana z otrokovo zmoţnostjo razmišljanja o razmišljanju 

drugih. Nalogo razmišljanja je potrebno opravljati na treh ravninah hkrati: 

 razmišljati na ravnini knjiţevnih oseb, 

- zaznavati perspektive na ravni knjiţevnih oseb, 

- zmoţnost opaţati perspektive tistih knjiţevnih oseb, s katerimi se bralec 

spontano ne identificira 

V začetku otrok ne more imeti v mislih več kot ene perspektive hkrati, nekoliko 

kasneje jih zaznava samostojno in tudi perspektive več knjiţevnih oseb hkrati. Vendar 

jih še ne kombinira.  

»Šele po dvanajstem letu lahko doseţe razvoj recepcijske zmoţnosti zaznavanja 

perspektiv v knjiţevnem besedilu tako stopnjo, da je bralec zmoţen kombinirati več 

perspektiv v knjiţevnem besedilu in razumeti vzorec njihove soodvisnosti, v tem 

kontekstu pa tudi generalno pripovedovalčevo perspektivo in nato avtorjevo 

perspektivo.« (Prav tam: 66.) 

 Zmožnost zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora 

Ta zmoţnost je močno povezana z zmoţnostjo zaznavanja in razumevanja knjiţevnega 

časa. Temeljni pripovedni tehniki za podajanje podatkov sta opis in oris. Vendar pa so 

otroci do teh tehnik nepotrpeţljivi. Tako v sodobni mladinski prozi obširnih opisov in 

orisov literarnih dogajalnih prostorov preprosto ni ali pa jih vsaj ni veliko. Podatke o 

dogajalnem prostoru podajajo avtorji mimogrede, vendar pa takšna pripovedovalska 

tehnika zahteva od bralca veliko: 

 več recepcijske spretnosti pri zaznavanju takih v besedilu razpršenih besedilnih 

signalov; 

- več recepcijske spretnosti pri samostojnem sestavljanju teh besedilnih signalov 

v smiselno sliko, pri ugotavljanju, kaj manjka, in pri dodajanju le-tega iz 

zaloge lastnih (realnih in domišljijskih) spominskih zalog. 

Bralec je zmoţen ločiti realni in domišljijski svet in s tem tudi pravljični dogajalni 

prostor in dogajalni prostor v realistični pripovedi. V obdobju konkretnih, logičnih 

intelektualnih operacij je bralec sposoben slediti dogajanju na več dogajalnih prostorih 

hkrati. 
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 Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega časa  

V prvi fazi tega obdobja se otroku zdi, da je vse preteklo enako: realno, a drugačno kot 

danes. Kasneje, z gledanjem filmov, risank, branjem in gledanjem slikanic, 

poslušanjem pripovedovanja odraslih, učenjem zgodovine v šoli, se oblikuje v 

otrokovi zavesti cela vrsta teh realnih nekoč: 

- nekoč, ko so bile piramide, 

- nekoč, ko še ni bilo avtomobilov in so se vozili le s kolesi, 

- nekoč, ko … 

Besedilni signali, da bi zaznal knjiţevni čas, ustvaril domišljijskočutne podobe 

knjiţevnega prostora in knjiţevnih oseb: 

- imena knjiţevnih oseb (kot iz starih časov), 

- predmeti (ki jih danes ne uporabljamo več), 

- okoliščine (ki jih danes ni več), 

- dogajanje (ki v današnjem času ni več v navadi), 

- poimenovanje predmetov (ki jim danes rečemo drugače), 

- pripovedni slog (nenavadne oblike besed in za današnji čas nenavaden besedni 

red), 

- način govora knjiţevnih oseb (danes iste stvari povemo drugače). 

 Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja 

Otrok je v tem obdobju zmoţen slediti knjiţevnemu dogajanju na več dogajalnih 

prostorih hkrati. S to zmoţnostjo je močno povezana zmoţnost zaznavanja in 

razumevanja knjiţevne motivacije. V začetku obdobja konkretnih, logičnih 

intelektualnih operacij večina otrok literarno dogajanje le spremlja kot sosledje 

dogodkov, do konca tega obdobja pa vsi razvijejo zmoţnost razumevanja vzročno-

posledičnega zaporedja knjiţevnih motivov. Ko razvije to zmoţnost, postane le-ta zanj 

eden osrednjih kriterijev za vrednotenje knjiţevnega besedila. Tako je večina otrok 

literarno dogajanje pripravljena spremljati le, če je povezano v trden vzročno-

posledični sistem. Vsakršna odstopanja zavračajo, razen če prepoznajo besedilo kot 

fantastično. 

 Zmožnost zaznavanja in razumevanja meje med resničnostjo in domišljijo 

Obdobje naivno pravljične recepcije in konkretnih, logičnih intelektualnih operacij 

ločujemo z zmoţnostjo ločevanja pravljičnega in resničnega, ko otrok dojame: »Vse je 

samo pravljica!« Vendar pa je veliko število filmov (Urgenca, Beverly Hills, španske 
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nadaljevanke), kjer imajo z ločevanjem med domišljijo in realnostjo teţave tudi 

odrasli. Iz tega je razvidno, da gre pri razvoju te zmoţnosti za proces: 

- ki je pri različnih ljudeh različno dolg; 

- proces ima različne razvojne stopnje; 

- okolje lahko deluje na proces zaviralno ali pospeševalno; 

- različni ljudje lahko dosegajo različne stopnje v končni fazi razvoja (nekateri 

ljudje obstanejo na določeni stopnji in končne stopnje ne doseţejo). 

Proces razlikovanja med resničnim in domišljijskim je različno dolg, omenja pa se 

meja okrog enajstega leta: 

- ker je zmoţnost razlikovanja med domišljijskim in realnim povezana z 

otrokovim kognitivnim in socialnim razvojem; 

- ker v času novih medijev otroci potrebujejo več časa za razlikovanje, kot so ga 

potrebovali nekoč. 

Z naraščajočo starostjo otrok postaja vse spretnejši pri ločevanju med realnim in 

domišljijskim in pravzaprav se ta proces nikoli ne konča, kot se tudi ne konča proces 

človekovega osebnostnega zorenja.  
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2 PISMENOST 

»V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pismenost razloţena kot znanje branja in pisanja. 

Pismen je tisti, ki zna brati in pisati. Opismenjevati pomeni učiti (poučevati) pisati in brati, 

opismeniti pa naučiti pisati in brati« (Grginič, 2000: 102). 

Pojmovanje pismenosti pa se skozi čas spreminja, predvsem pod vplivom informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Pismenost so nekoč opredeljevali kot dihotomno spretnost, 

spretnost sprejemanja (branja) in sporočanja (pisanja) informacij v pisni obliki. Takšna 

pismenost je alfabetska pismenost. V koraku z razvojem informacijsko-komunikacijske 

tehnologije pa nastajajo opredelitve, ki pod okriljem pismenosti pojmujejo več vrst temeljnih 

spretnosti: bralne, pisne, računske, računalniške in druge spretnosti ter določeno temeljno 

znanje. Slednje obsega znanje o samem sistemu pisne oblike jezika, načinih sporočanja in 

podajanja ter dostopa do informacij (Knaflič, 2002). 

 »Pismenost je skupek spretnosti, ki vse skupaj omogočajo iskanje, izbiro in rabo informacij 

za potrebe vlog, ki jih posameznik opravlja v vsakdanjem ţivljenju« (Knaflič, 2002: 38). 

Če pogledamo pismenost s komunikacijskega vidika ali z vidika sporočanja, lahko govorimo 

o štirih aktivnostih oz. o štirih sporazumevalnih dejavnostih: poslušanju, branju, govorjenju in 

pisanju. Pismenost je tako proces oblikovanja in sprejemanja informacij, ki jih posredujeta ali 

sprejemata sporočevalec in prejemnik (prim. Cencič, 2003). 

Na pismenost pa lahko gledamo tudi z jezikoslovnega vidika, ki se usmerja predvsem na 

strukturo jezika. 

Za pismenost je bistvenega pomena bralna zmoţnost. To je sposobnost razumeti in uporabiti 

tiste pisne in jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v druţbi ali pa so pomembne za 

posameznika. 

»Sodobna druţba od posameznika pričakuje sposobnosti razmišljanja in ustvarjanja novega 

znanja, komunikacije, skupinskega sodelovanja in reševanja problemov, to pa narekuje tudi 

spremembe v začetnem opismenjevanju. Cilji niso le obvladovanje osnovnih komunikacijskih 

spretnosti, pač pa sposobnosti rabe jezika za komunikacijo, razmišljanje in kritično 

vrednotenje; cilj je doseči višjo raven pismenosti, to je kritično ali razmišljajočo pismenost.« 

(Magajna, 1995, Pečjak, 2000, po Grginič, 2005: 8.) 
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Pismenost lahko razvijamo v formalnih oblikah izobraţevanja, različnih institucijah od vrtca 

do različnih šol. Lahko pa jo razvijamo tudi preko neformalnih oblik, ki nas spremljajo na 

vsakem koraku. 

 

2.1 VRSTE PISMENOSTI 

Mara Cotič in Vida Manfreda Udovič v svojem članku Učenje in poučevanje različnih vrst 

pismenosti (prim. Cotič, Udovič, 2011) navajata več vrst pismenosti: 

 bralno pismenost, 

 matematično pismenost, 

 glasbeno pismenost, 

 naravoslovno pismenost, 

 informacijsko/digitalno pismenost, 

 okoljsko pismenost. 

Meta Grosman (prim. Grosman, 2011) pa dodaja še večrazseţno ali sestavljeno pismenost. 

Temelj le-te pa sta bralna in zapisovalna pismenost. Ti dve pismenosti »ne zadoščata več za 

vsakodnevne in smiselne jezikovne rabe, ki so potrebne za osebno in druţbeno jezikovno 

delovanje v 21. stoletju. Ker tehnološki razvoj omogoča vedno nove oblike besedil, se zdi 

smiselno za vse različne oblike besedil potrebno pismenost posebej poimenovati kot 

večrazseţno pismenost, ker je sestavljena iz več ločljivih oblik pismenosti, kot so npr. 

besedna, besedilna, vizualna, digitalna, (multi)medijska, pa tudi skupna sestavljena 

pismenost« (prav tam: 20). 

Na mnogopismenost naj bi gledali kot na preplet pismenosti, ki omogočajo izobraţevalno 

osnovo, potrebno za uspešno delovanje v sodobni druţbi. Pri tem bi morali pri izbiranju 

specifičnih pismenosti in njihovih značilnosti  upoštevati tudi druţbene in kulturne pogoje, 

zahtevan akademski standard in splošno-izobraţevalne elemente ter sorodnosti med različnimi 

pismenostmi (prim. Medved Udovič, 2011). 
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2.2 PORAJAJOČA SE PISMENOST 

»Ko raziskovalci govorijo o zgodnji ali porajajoči se pismenosti, imajo v mislih iste 

zmoţnosti otrok, zlasti zgodnje spoznavne (govorne) in socialne zmoţnosti, ki malčku/otroku 

omogočajo, seveda ob ustreznih spodbudah iz okolja, razvoj akademske oz. konvencionalne 

pismenosti. Zaradi navedenega ni presenetljivo, da so koncepti zgodnje oz. porajajoče se 

pismenosti umeščeni v sociokulturne teorije, ki kot ključne dejavnike razvoja otrok v vseh 

razvojnih obdobjih obravnavajo jezik, kulturo, zgodnje socialne interakcije, formalno in 

neformalno učenje in poučevanje ter učinke različnih socialnih kontekstov. Na ta način 

preseţejo t. i. razvojne mejnike ter vzpostavijo razvojni kontinuum, tudi razvojni kontinuum 

pismenosti otrok. Otrok se torej ne začne učiti brati in pisati, ko je dovolj star ali zrel za 

opismenjevanje, temveč ţe prej, v zgodnjem otroštvu. V značilnem obdobju za učenje branja 

in pisanja kot akademske spretnosti (med šestim in sedmim letom starosti) pa otrok praviloma 

doseţe standard začetne akademske pismenosti, če je bil vključen v proces porajajoče se 

pismenosti in če je bil v značilnem obdobju za razvoj akademske pismenosti deleţen 

primernega poučevanja in učenja« (Marjanovič Umek, 2012: 10). 

 

2.2.1 ELEMENTI PORAJAJOČE SE PISMENOSTI 

Raziskovalci izberejo za pomembne elemente porajajoče se pismenosti tiste, ki pomembno 

vplivajo na bralno uspešnost otroka v šoli. Te elemente lahko razdelimo v dve veliki skupini. 

V prvi skupini so tisti elementi, ki izhajajo iz otroka, v drugi pa tisti, kjer ima pomembno 

vlogo okolje. 

V prvo skupino tako uvrstimo sposobnosti in spretnosti otroka, ki se kaţejo na naslednjih 

področjih: 

 otrok si zapomni imena črk oz. je sposoben povezovati črke s pripadajočimi glasovi; 

 igra se z zlogi in glasovi; 

 skladnjo ima tako razvito, da v govoru zazna in popravlja slovnične napake; 

 fonetično pisanje: v začetku pisanja otrok piše tako, kot sliši; 

 sposoben je hitro poimenovati določeno zaporedje črk, številk ali barv; 

 zanima se za branje, kar kaţe z ţeljo, da mu odrasli berejo. 
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Drugo skupino elementov porajajoče se pismenosti pa predstavljajo tiste sposobnosti in 

spretnosti otroka, na katere ima močan vpliv okolje (še posebej druţinsko): 

 jezikovne sposobnosti otroka, ki se kaţejo v razumevanju pomena besed (pomensko 

znanje); 

 znanje o tem, kako iz besed tvorimo slovnično pravilne povedi (skladenjsko znanje). 

Za ta razvoj je izjemnega pomena pripovedovanje in branje različnih zgodb otroku ter da ima 

otrok moţnost spoznavati se z različnim tiskanim gradivom (knjige, revije, časopisi, reklame). 

Na ta način se srečuje tudi s pravili in z dogovori v zvezi s tiskom (npr. knjigo začnemo brati 

na prvi strani; beremo od leve proti desni; beremo le napisane stvari in ne slik itd.). Le tisti 

otrok, ki bo dobil iz okolja vse te izkušnje, bo motiviran za branje (prim. Pečjak, 2003). 

Pri nas je B. Jurišič pri slovenskih otrocih ugotavljala, kateri so pomembni elementi 

porajajoče se pismenosti za poznejše učenje branja in pisanja. Ugotovila je, da je pomembnih 

naslednjih sedem elementov: 

 zaznavanje in prepoznavanje tiska iz okolja (otrok prepozna napise najprej iz oţjega in 

kasneje iz širšega okolja); 

 spoznavanje s črkami (otrok išče enake črke, prepoznava črke med drugimi znaki); 

 razgovorno branje (otrok posluša zgodbe, ki jih berejo odrasli, opazuje slike, 

prepoznava zgodbe po naslovnici, se pretvarja, da bere knjigo, pri čemer sledi s 

prstom, na pamet pripoveduje zgodbo in odgovarja na vprašanja v zvezi z vsebino); 

 razumevanje vloge tiska (otrok čečka s pretvarjanjem, da nekaj piše, pozna smeri 

branja in pisanja, razume, da je besedilo sestavljeno iz posameznih besed, razume 

izraze črka, beseda, začetek besede, prvi glas, piše z določenim namenom, ve, da s 

tiskom dobivamo nove informacije); 

 razumevanje navodil (otrok sledi preprostim in kasneje zahtevnejšim navodilom); 

 glasovno zavedanje (otrok ločuje besede v stavku, prepoznava zloge in glasove, 

razstavlja besede na posamezne glasove in iz posameznih glasov tvori besede); 

 računalniško opismenjevanje (razumevanje, da računalnik uporabljamo za pisanje, 

uporaba miške, prepoznavanje in poimenovanje črk na tipkovnici, tipkanje svojega 

imena) (prim. Pečjak, 2003). 
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Nekateri elementi porajajoče se pismenosti sledijo razvojnim zakonitostim in jih tako tudi 

razvijamo. Drugim elementom pa je potrebno posvetiti pozornost v celotnem predšolskem 

obdobju (razgovorno branje, razumevanje funkcije tiska, razumevanje navodil, glasovno 

zavedanje) in jih razvijati glede na zmoţnosti otroka. Potrebno je upoštevati, da med enako 

starimi otroki lahko prihaja do velikih razlik v razvoju posameznih sposobnosti (prim. Pečjak, 

2003). 

 

2.2.2 VLOGA GOVORA V RAZVOJU ZGODNJE PISMENOSTI 

Pomembno vlogo govora v razvoju zgodnje pismenosti še posebej izpostavljajo raziskovalci, 

ki zgodnjo pismenost poimenujejo kar celostni jezik. Gre za zdruţevanje govorne in pisne 

oblike jezika v vsakdanjem kontekstu oz. za komunikacijski proces, v katerem so govorjenje, 

poslušanje, branje in pisanje medsebojno prepleteni. Hohmann in Weikart (1995) sta 

potegnila zanimivo vzporednico med predpostavkami razvoja govora in zgodnje pismenosti 

otrok, ki se povezujejo v celostni jezik. Gre za naslednje predpostavke: 

 primarna funkcija govora je sporazumevanje; 

 govorna kompetentnost in pismenost otrok se razvijata skozi otrokovo dejavno 

vključevanje v okolje, ki naj bi bilo simbolno bogato; 

 govor in pismenost otrok se razvijata skozi interakcije z drugimi: otroci se naučijo 

govoriti, brati in pisati zato, ker se ţelijo sporazumevati z drugimi, ki so za njih 

pomembni; 

 okolje, v katerem se od otrok pričakuje, da bodo tiho, oz. okolje, v katerem večinoma 

govorijo odrasli, ni spodbudno okolje za razvoj govorne kompetentnosti in pismenosti 

otrok, saj otrok ne prikrajša le za govorne izkušnje, pač pa zavira tudi njihovo ţeljo po 

sporazumevanju. 

»Nekatere pomembne ideje o povezanosti med govorom in pismenostjo najdemo v jezikovni 

teoriji Chomskega in sociolingvistični teoriji Vigostkega.  Chomsky opisuje, da razvoj 

pretvorbnih pravil, ki preslikavajo površinsko strukturo jezika v globinsko, poteka 

postopoma. In na podoben način naj bi postopoma potekal tudi razvoj bralnih in pisalnih 

spretnosti, pri čemer bo vzgojitelj/učitelj uspešen pri poučevanju branja in pisanja, če je bil 

uspešen, ko je malčka učil pravil, kako povezovati glasove v besede, besede v stavke … 
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Vigotski izpostavlja pomemben odnos med jezikom, kulturo in razvojem ter zgodnjo 

pismenost razume kot prepletenost miselnih in govornih procesov. Ker otrok v procesu 

razvoja in učenja ponotranji različne vidike kulture in njenega znakovnega sistema, ki se 

skozi več stoletij razvija v kulturi in med kulturami, je ţe od rojstva dalje zelo pomembno 

simbolno  bogato okolje, npr. socialne interakcije med odraslim in otrokom, odzivna in 

občutljiva komunikacija ter pogovarjanje, branje otroških knjig, simbolna oz. sociodramska 

igra, ţe v predšolskem in kasneje v šolskem obdobju pa tudi formalno poučevanje in učenje« 

(Marjanovič Umek, 2007: 37, 38). 

Starši s pogostim branjem otroške literature in samim načinom branja vplivajo na razvoj 

otrokovega govora, besednjaka in skladnje, kar ima pomembno vlogo pri razvoju zgodnje in 

kasnejše pismenosti. Malčki, katerim so med prvim in tretjim letom pogosto brali in se o 

prebranem z njim pogovarjali ter ob tem uporabljali širok besednjak, so med drugim in petim 

letom pokazali višjo govorno kompetentnost ter so pri sedmih letih bolje razumeli prebrano 

besedilo kot otroci, kateri niso imeli teh moţnosti (prim. Marjanovič Umek, 2007). 

 

2.3 PORAJAJOČA SE PISMENOST V VRTCU 

V teoretičnih spoznanjih o predšolski pismenosti je nekaj osnovnih principov porajajoče se 

pismenosti, ki naj bi jih vzgojitelji upoštevali pri svojem delu, kar je zapisano tudi v 

Kurikulumu za vrtce (1999). Principi so naslednji (Grginič, 2008: 13): 

 Izkušnje s pismenostjo so del vsakodnevnega otrokovega življenja in aktivnosti v 

igralnici. Ključni del programa je usmerjen v ustvarjanje priloţnosti, v katerih otroci 

oblikujejo resnično ţeljo po branju in pisanju, ki jih v nadaljevanju vodi k učenju 

branja in pisanja. Če otrok ţivi v okolju, kjer so pisne aktivnosti vidne v vsakdanjih 

dogodkih ter sta branje in pisanje funkcionalna in centralna dela dnevnih aktivnosti, 

bo privzel vedenje, značilno za takšno okolje. 

 Otroci so aktivni udeleženci učnega procesa ter graditelji lastnega znanja in učnih 

strategij. Učenje pismenosti izhaja večino iz otrokovega preizkušanja pismenosti v 

funkcionalnih okoliščinah. Naloga vzgojitelja je ustvarjati takšne okoliščine. Prav tako 

mora spodbujati otroka k sodelovanju v skupnem pisalnem projektu, pomaga otrokom 

pri preizkušanju bralnih strategij, posreduje znanje branja in pisanja. Vse to otrokom 

omogoča, da pridobijo različne izkušnje in razvijejo lastne učne strategije.  
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 Priložnosti za sodelovanje z odraslimi, ki otroke spodbujajo in podpirajo.  

 Otroci so v istem razvojnem obdobju na različnih stopnjah branja in pisanja, 

uporabljajo različne oblike pismenosti in jo odkrivajo z različnimi učnimi 

strategijami. Vzgojitelj naj s prilagajanjem programa vsakemu posamezniku omogoči 

napredek. 

 Otroci naj pridobijo izkušnje na vseh štirih sporazumevalnih dejavnostih: govorjenju, 

poslušanju, pisanju in branju. Dejavnosti so med sabo povezane. Izkušnje s pisanjem 

so povezane z otrokovim razvojem slušnih sposobnosti, prepoznavanja in razločevanja 

glasov; zgodnje bralne strategije in strategije pisanja so neločljivo povezane z 

razvojem govora. 

Ti principi nam narekujejo, da: 

 omogočamo otrokom okolje, ki odseva njihovo socialno in kulturno identiteto; 

 omogočamo otrokom okolje, kjer so na voljo različne oblike tiska; 

 imajo priloţnost skladno razvijati svoj jezik in pismenost; 

 da imajo veliko priloţnosti za igro in govor. 

Sam Kurikulum, brez priročnika Otrok v vrtcu, bi bil premalo za delo v vrtcu. Daje 

premajhno širino pismenosti, jo premalo definira, priročnik pa ji nameni mnogo več 

pozornosti. Pri praktičnem delu v vrtcu se pogosto zastavi tudi vprašanje, kako vpeljati 

določeno stvar v oddelek prvega starostnega obdobja, čemur na sploh namenjajo vsi 

priročniki premalo pozornosti. Pa vendar je izjemnega pomena prav to obdobje, prav tu se 

začenjajo zametki in prav v tem obdobju so otroci najbolj dojemljivi in gnetljivi. 

Grginičeva (prav tam: 14, 15) izpostavlja naslednje dejavnosti predšolskih otrok, kjer so 

upoštevane njihove razvojne značilnosti in spoznanja o porajajoči se pismenosti: 

 dejavnosti s knjigo, 

 okolje, obogateno s pismenostjo, 

 simbolne igre in  

 abecedne igre. 
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1. Dejavnosti, povezane s knjigo 

Paul Hazard je v svoji knjigi Knjige, otroci in odrasli ljudje (1973) zapisal: »Otroke moramo 

navaditi, da jim bo knjiga neločljiv del ţivljenja.« 

Spoznavanje s knjigo in rokovanje z njo je vključeno v celoten vzgojno–izobraţevalni proces, 

torej v vrtec in tudi v različne šole. Začetek rokovanja s knjigo pa se seveda začne ţe v 

najzgodnejšem obdobju, v druţini. 

Cilji knjiţevne vzgoje v vrtcih so zapisani v Kurikulumu za vrtce (1999) in podrobneje 

opredeljeni v Priročniku h Kurikulu za vrtce, Otrok v vrtcu (Kranjc, Saksida, 2001: 95, 96): 

 Cilji so usmerjeni v razvijanje bralne kulture, tj. pozitivnega odnosa do besedila; 

knjiţevnost oz. branje naj bi otrokom pomenila vrednoto. Vzgojiteljica uresničevanje 

teh ciljev vsekakor spremlja: beleţi npr. pozitivni odnos otroka do sprejemanja 

knjiţevnosti, njegovo morebitno poseganje po knjigah, veselje do pripovedovanja oz. 

obnavljanja zgodb ipd. Ob teh ciljih so posredno prisotni tudi cilji, ki posegajo na 

področje npr. moralne in drţavljanske vzgoje. Otrok: 

- razvija pozitiven odnos do poslušanja knjiţevnosti, ki mu pomeni sredstvo za 

estetsko uţivanje in osebnostni razvoj; 

- pozitivno vrednoti slovensko izročilo in kulturo; 

- ob branju pozitivno vrednoti drugačnost, razvija toleranco do drugih in presega 

spoznavne omejitve, ki mu jih nalaga realnost.  

 Cilji se navezujejo tudi na razvijanje strategij sprejemanja besedila oz. otrokove 

zmoţnosti soustvarjanja besedilnih svetov. Skupaj z bralno kulturo je razvijanje bralne 

zmoţnosti osrednji cilj knjiţevne vzgoje. Otrok: 

- razvija sposobnost zaznavanja, razumevanja in vrednotenja mladinske 

knjiţevnosti; 

- zaznava zvočne in likovne posebnosti umetnostnega jezika; 

- razume neznane besede in preproste slogovne prvine (ponavljanje); 

- se identificira s knjiţevno osebo ter oblikuje domišljijsko čutne predstave 

knjiţevne osebe in dogajalnega prostora; 

- razume zaporedje dogodkov (zgodbo). 

 Rezultat branja je lahko tudi znanje, ki ga v tem kontekstu označujemo kot sistem 

podatkov, pojmov oz. posplošitev. Znanje je torej vse tisto, kar bralec ''ve, zna'' o 
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knjiţevnosti, v kar gre vključiti tako oznake za literarne vrste (npr. pesmica) kot 

znanje, ki je povezano s sprejemanjem besedila (t. i. miselna shema). Ob napovedi 

branja/poslušanja literarnega besedila naj bi si naslovnik priklical v zavest vse vtise 

oz. spomine na branje/poslušanje; ti podatki namreč sooblikujejo doţivetje novega 

besedila. Otrok:  

- razlikuje sprejemanje knjiţevnosti od sprejemanja neumetnostnih besedil; 

- spozna temeljne pojme (oznake za literarne zvrsti: pesem, pravljica, igra), 

glavne prvine pravljice, pesmi in igre ter nekaj avtorjev otroške knjiţevnosti. 

 Bralna kultura, predbralne in bralne sposobnosti in znanje kot uresničljivi cilji 

prispevajo k postopnemu razvijanju bralnih strategij, ki jih teorija branja oz. knjiţevna 

didaktika opredeljujeta kot način metakognicije bralnega procesa; pojem 

metakognicija se nanaša na zavedanje o različnih miselnih procesih, ki pripeljejo do 

razumevanja. Ker otrok v vrtcu še ne bere samostojno, bi lahko bralne strategije 

poimenovali v strategije poslušanja – gre torej za miselne procese, ki se sproţijo v 

naslovniku pred, med in po poslušanju besedila.  

V skladu s cilji knjiţne in knjiţevne vzgoje Griginičeva predlaga naslednje dejavnosti, 

povezane s knjigo (prav tam, 15): 

 V dejavnostih skupnega branja knjig usmerimo pozornost h grafičnim značilnostim 

besedila; ob sočasnem poslušanju in vidnem spremljanju razvijajo grafično in 

fonološko zavedanje. 

 Ob napisanih vrsticah na plakatu, tabli, v veliki  knjigi sledijo besedam, ki jih kaţe 

vzgojitelj, in jih glasno izrekajo; s to dejavnostjo razvijajo zaznavno zmoţnost (vidno 

in slušno), z usmerjenostjo k plakatu pa dolgotrajno pozornost.  

 Z različnimi besednimi igrami (ob besedah v besedilu) omogočamo otrokom igranje z 

aliteracijami (enakimi začetki besed), rimami, ugankami, onomatopojijami. Z 

ritmičnim spremljanjem (s ploskanjem, topotanjem) ob izrekanju posameznih 

glasovnih enot vzgojitelji pomagajo otrokom razviti sposobnosti, ki pospešujejo 

glasovno zavedanje. Čeprav otroci ne razumejo vedno posameznih besed v ritmičnih 

besedilih, je pomembno, da jih pogosto slišijo in v njih prepoznajo glasove, zloge in 

besede, ki se večkrat ponavljajo. Pozornost otrok je usmerjena k enotam besedila, ki se 

ponavljajo.  
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 Ob napisih na stenah igralnice ter v knjiţnih, pisalnih in drugih kotičkih povabimo 

otroke k skupnemu ''branju'' znanega napisa. Otroci najprej ugotavljajo pomen napisa, 

njegovo funkcijo (okoliščine), zakaj je napis na tistem mestu. Otroci naštejejo 

podobne napise. Nato jih povabimo k opazovanju grafičnih (in fonoloških) značilnosti, 

prepoznajo in poimenujejo posamezno črko, jo opišejo, besedo poslušajo, povejo 

glasovne elemente, npr. povejo prvi glas ali besedo glaskujejo.  

 V dejavnostih prostega (spontanega) ''branja'' usmerimo otroke v manjše skupine, 

kjer ''berejo'' in se pogovarjajo o knjigah. Skupaj ponovijo dialoge in zanimive dele, ki 

so jih prepoznali v knjigi; preizkušajo se v vlogah poslušalca, pripovedovalca ali 

''bralca''.  

Otrok vsakokrat, ko pripoveduje, sporoča svojo izkušnjo ali izkušnjo drugega, s tem 

pa si širi svoj besedilni svet in tako gradi lastno pripovedovalno shemo. S tem razvija 

tudi nadaljnje tvorjenje pripovedovalnih besedil, ki so del vsakdanjega 

sporazumevanja, in potrebe po njem. Malček  v svojem pripovedovanju opisuje nek 

dogodek, kasneje pa pripoveduje pravo zgodbo (prim. Baloh, 2010).  

 Pri oblikovanju velike skupne (individualne) knjige so otroci pripovedovalci zgodbe in 

ilustratorji, vzgojiteljica pa s pisanjem predstavlja model pisanja. Knjiga nastaja pred 

očmi otrok, ki usmerjajo pozornost h grafični podobi besedila: k znanim besedam in 

črkam, s pomočjo znanih črk primerjajo pomen besed v kontekstu. 

2. Okolje, obogateno s pismenostjo 

Igralnica naj bo bogato opremljena s pisanimi besedili (embalaţa ţivil, časopisi, znaki in 

informacije na tabli, napisi na opremi ali pohištvu). Med pisnimi pripomočki v igralnih 

kotičkih so praktične knjige, reklamni posterji, brošure, revije, računi, poloţnice, vstopnice, 

razglednice in drugo.  

3. Simbolna igra 

Kotičke v igralnici otroci uporabijo za simbolno igro, kjer oblikujejo različne izdelke, ki so 

kot didaktična sredstva namenjeni razvijanju jezikovne zmoţnosti. V skladu s svojo razvojno 

stopnjo pismenosti aktivno nadgrajujejo znanje in spretnosti, v okoliščinah igre imajo veliko 

moţnosti za funkcionalno branje in pisanje (npr. simbolna igra LEKARNA: branje in pisanje 

napisov, receptov, imen zdravil, reklamnih listov, katalogov zdravil, cenikov, denarja …) v 

povezavi z razvojem govorne kompetence (izmenjava izkušenj, dogovarjanje, prošnje …). 
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Tako razvijajo tudi koncept sporočanja, spoznavajo različne vrste besedil in razvijajo 

pragmatično zmoţnost. Pri druţenju in igri ter komunikaciji v skupini se razvijajo tudi 

socialne spretnosti in veščine. »Med socialnimi spretnostmi, ki se jih otrok uči v simbolni igri, 

velja posebej izpostaviti pogajanje kot element, ki ga mora usvojiti znotraj vrstniške kulture 

(Corsaro in Eder, 1990); od otroka zahteva zavzemanje miselne in socialne perspektive ter 

govorne spretnosti« (Marjanovič Umek, 2007: 41). 

4. Abecedne igre 

Dejavnosti z abecednimi igrami (npr. karte z rimami, pesmi, prstne igre in izštevanke) dajejo 

večjo vlogo pri vodenju vzgojitelju, zato je potrebno izbrati igrive dejavnosti, ki so vključene 

v smiselne okoliščine in v skladu z otrokovim interesom.  

V prvem starostnem obdobju vključujemo igre poslušanja, gibalno-govorne igre (bibarije, 

prstne igre, uganke o delih telesa, rajalne plese, igre z izštevankami, ki otrokom omogočajo 

doţivljanje ritma besed), igre z opazovanjem predmetov v prostoru (iskanje razlik in 

podobnosti, ogledovanje slik, slikanic, piktogramov, vzorcev, potovanje po labirintu). Za 

razvijanje predpisalnih spretnosti so pogoste aktivnosti pretikanja, natikanja, potiskanja, 

zlaganja, sestavljanja, gnetenja, pobiranja drobnih predmetov, prelaganja, risanja, čečkanja. 

V drugem starostnem obdobju razvijamo različne aktivnosti za razvijanje grafomotoričnih 

spretnosti, kot so prstne, ročne spretnosti, koordinacija gibanja rok in oči ter orientacija. 

Otrokom omogočamo aktivnosti, kot so: striţenje, prepletanje, pletenje, gubanje, šivanje, 

pretikanje; otroci izdelujejo knjige, pisma, ročne lutke, prtičke, mape, preproste origami 

izdelke. Z gibalnimi in rajalnimi igrami vadijo orientacijo v prostoru, s kartami levo – desno 

pa vadijo prepoznavanje leve in desne strani. V igrah za fonološko zavedanje vadijo 

poslušanje zvokov, sledijo navodilom, urijo slušni spomin (npr. igra konjiček, kdo te jaha), 

slušno razčlenjujejo povedi na besede, zloge, iščejo enake rime, spodbujamo jih k odkrivanju 

glasov v besedah (prvi/zadnji glas). Otrokom na višji razvojni stopnji ponudimo v manjših 

skupinah igre z znanimi pravili (prirejene igre po vzorcu druţabnih iger, kot so človek, ne jezi 

se, domino). Primerne so različne abecedne igre (npr. ABC-igralnica). 
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2.4 PISMENOST V ŠOLI 

V vzgojno-izobraţevalnem procesu ima pismenost pomembno vlogo pri razumevanju, 

usvajanju in predstavljanju novih znanj ter stališč vse od vrtca do univerze.  

Mednarodne raziskave pismenosti (PIRLS 2001, 2006; PISA 2009) kaţejo, da so slovenski 

osnovnošolci v zaostanku za vrstniki, ki imajo najboljše doseţke. Hkrati je zelo pomembna 

ugotovitev raziskav bralne pismenosti, da imajo otroci, ki so bili v predšolskem obdobju 

vključeni v dejavnosti za spodbujanje pismenosti, boljše bralne doseţke kot tisti, ki niso imeli 

teh moţnosti. Za dvig ravni bralne pismenosti je najprej potrebno izboljšati načine 

spodbujanja poučevanja in učenja bralne pismenosti. Poznavanje različnih bralnih strategij, 

upoštevanje individualnih pripovednih zmoţnosti otroka, oblikovanje pozitivnega bralnega 

okolja so temeljnega pomena za učinkovito bralno pismenost (prim. Medved Udovič, 2011). 

 

2.4.1 OPREDELITEV PREDMETA SLOVENŠČINA V UČNEM 

NAČRTU 

»Slovenščina kot materni/prvi jezik za večino učencev in kot drugi/jezik okolja za pripadnike 

manjšin je ključni splošno izobraţevalni predmet v osnovni šoli. Učenci se pri njem 

usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku, razvijajo 

zavest o pomenu materinščine in slovenščine, slovenščini kot o drţavnem in uradnem jeziku, 

njenem poloţaju v Evropski uniji in njeni izrazni razvitosti na vseh področjih javnega in 

zasebnega ţivljenja« (Učni načrt, 2011: 4). 

»Cilji predmeta se uresničujejo z jezikovnim in s knjiţevnim poukom v sklopu štirih 

sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja, branja, govorjenja in pisanja. Namen jezikovnega 

pouka je razviti sporazumevalno zmoţnost v slovenskem (knjiţnem) jeziku, to je praktično in 

ustvarjalno obvladovanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti pa tudi jezikovnosistemskih 

temeljev. Pri knjiţevnem pouku se učenci srečujejo z umetnostnimi (knjiţevnimi) besedili ter 

tudi ob njih poleg sporazumevalne zmoţnosti razvijajo doţivljajsko, domišljijskoustvarjalno, 

vrednotenjsko in intelektualno zmoţnost.« (Prav tam: 4.) 

»Takšen smisel in namen predmeta se ob udejanjanju ciljev pouka slovenščine na vseh 

stopnjah šolanja prilagajata spoznavni zmoţnosti oziroma razvojni stopnji učencev. V vseh 
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vzgojno-izobraţevalnih obdobjih se predmet s cilji, z vsebinami in dejavnostmi učencev tesno 

povezuje z drugimi predmeti – to velja tudi za t.i. začetno opismenjevanje, ki traja celotno 

prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje (in sicer v 1. in 2. razredu kot sistematično usvajanje 

tehnike branja in pisanja, v 3. razredu pa kot njeno utrjevanje in izboljševanje); učenci v tem 

obdobju poleg vstopanja v svet branja in pisanja opravljajo tudi druge dejavnosti, na primer 

sodelujejo v pogovorih, kritično sprejemajo oziroma interpretirajo govorjena in zapisana 

besedila, se (po)ustvarjalno odzivajo nanje, govorno nastopajo, pišejo krajša besedila ter 

sistematično razvijajo svojo poimenovalno, skladenjsko, pravorečno, pravopisno, slogovno, 

metajezikovno zmoţnost in zmoţnost nebesednega sporazumevanja.« (Prav tam: 4.)  

Z novim učnim načrtom, ki je bil sprejet leta 2011, začetno opismenjevanje ne poteka več 

skozi celotno prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje, kot je bilo zasnovano v prejšnjem učnem 

načrtu, sprejetem 1998. Sedaj poteka začetno opismenjevanje le v prvih dveh razredih, tretji 

pa je namenjen utrjevanju in izboljševanju branja. Ker otroci pridejo v šolo z različnim 

predznanjem, naj učitelj ţe na začetku šolskega leta in tudi sproti preverja razvitost spretnosti 

in veščin, potrebnih za znanje in pisanje. Le tako bo učitelj lahko prilagajal faze 

opismenjevanja vsakemu posamezniku. Zato novi učni načrt spodbuja individualizirano, 

postopno in sistematično razvijanje zmoţnosti branja in pisanja, učitelj pa naj bi za vsakega 

učenca izdelal individualiziran načrt razvijanja te zmoţnosti. 

 

2.4.2 MOTIVIRANJE OTROK ZA PREDOPISMENJEVALNE 

DEJAVNOSTI 

Glede na to, da v šolo pridejo otroci z različnim predznanjem in različno razvitimi 

predopismenjevalnimi spretnostmi, ima učitelj zahtevno nalogo motiviranja. Postavljajo se 

vprašanja, kako motivirati otroke, da bodo vsi z veseljem sodelovali v predopismenjevalnih 

dejavnostih, kako vzbuditi interes otrok za naloge, ob katerih se bodo počutili uspešne, kakšne 

oblike dela naj uporabi … 

V priročniku za učitelje Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole je zapisanih nekaj 

idej (prim. Grginič, 2009): 

 naloge, primerne razvojni stopnji otrok (aktivnosti, kjer so otroci lahko uspešni in kjer 

lahko tudi po končani aktivnosti ohranijo samospoštovanje); 
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 možnosti za večjo izbiro iger/nalog/vrstnikov (priloţnost, da lahko tudi sami učenci 

izberejo aktivnost, s tem pridobivajo večjo odgovornost in nadzor nad situacijo); 

 sodelovalno učenje v paru/manjših skupinah (učenje skupaj z vrstniki, po potrebi tudi 

z učiteljem. Sodelovalno učenje pomeni varnost in doţivljanje ugodja. Znana naj bodo 

pravila, podana navodila za delo in pričakovanja); 

 ustvarjanje–izdelovanje lastnih iger/igrač in nalog (zadovoljena potreba po 

preizkušanju in lastnem ustvarjanju lutke, igre/igrače, pripomočke, npr. abecednik, 

slikovno-črkovno stavnico, pripravljajo nove naloge za sošolce, igranje v simbolni 

igri); 

 učilnica kot opismenjevalno okolje (učilnico spremenimo v opismenjevalno okolje, 

kotički naj bodo pestri, zanimivi, z napisi); 

 funkcionalno branje in pisanje – izziv in motivacija (krajevni in ulični napisi, napisi na 

izdelkih v trgovini ţe v predšolskem obdobju spodbujajo radovednost. S pripomočki, 

kjer otroci posnemajo odrasle (telefon, telefonski imenik), pismenost postaja smiselna 

in koristna); 

 učenje kot igranje – didaktične igre (igre s pravili; svobodno izbiranje); 

 vloga učitelja (odrasli učenca spodbuja, sprašuje, odgovarja; z aktivnostmi omogoča 

doţivljanje uspeha. Učitelj naj uspeh prepozna in opazi, z dajanjem spodbud in 

priznanj se bodo učenci z veseljem lotili novega izziva). 

 

2.5 PORAJAJOČA SE PISMENOST V DRUŢINI 

Na razvoj pismenosti vplivajo sposobnosti, ki so nam dane, ter druţina in kultura, ki vlada v 

njej. 

V prvi vrsti je pomembna povezanost otrok in staršev. Med dejavniki, ki spodbujajo 

spoznavanje jezika in njegovo razvijanje, je namreč zelo pomemben partnerski odnos med 

otrokom in odraslim. Bruce (1998) piše, da je sodelovanje med starši in otroki pomemben 

vidik razvoja jezikovnih spretnosti (prim. Cencič, 2003). 

Mednarodna raziskava OECD o pismenosti odraslih (sodelovala je tudi naša drţava), je 

potrdila ugotovitve o povezanosti med pismenostjo otrok in staršev. Ugotavljajo, da sta zelo 

povezani raven pismenosti in kultura pismenosti druţine, v kateri je posameznik rasel. V 
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študiji so prišli do ugotovitve, da je prav tako pomembna povezanost med doseţeno ravnjo 

pismenosti posameznika in ravnjo pismenosti njegovih staršev ter okolja, v katerem je 

odraščal. Prav tako so prišli do sklepa, da se določena raven pismenosti znotraj druţin ohranja 

med generacijami ter da šola v povprečju v majhni meri nadoknadi primanjkljaje na področju 

pismenosti, ki izvirajo iz druţine. Seveda pa ne moremo mimo dejstva, da je pomemben 

dejavnik tudi izobrazba staršev (prim. Cencič, 2003, Knaflič, 2002). 

Avtorica Nickse (1992) ugotavlja, da obstajajo najmanj štirje načini, s katerimi starši vplivajo 

na razvoj pismenosti pri otroku: 

 da v domačem okolju spodbujajo bralne dejavnosti in jih tudi skupno izvajajo; 

 da starši berejo svojo literaturo pred otrokom in jim tako predstavljajo model; 

 da sprejemajo branje kot vrednoto; 

 razvijajo pozitivna stališča do pomembnosti izobraţevanja (prim. Knaflič, 2002). 

V vsaki druţini dnevno potekajo dejavnosti, s katerimi lahko razvijamo pismenost otrok, saj 

so ob njih udeleţeni tudi otroci. Veliko otrok se uči ob televizijskem programu, ki ga 

spremljajo starši. V reklamnih sporočilih in programih, ki jih gledajo, prepoznajo znane 

besede, npr. risanka, konec, film, dnevnik … Ob različnih igrah, kjer so napisi, se otrokom 

pridruţijo tudi odrasli (npr. monopoli, activity, karte, puzzle …). Tudi računalnik je vse bolj 

prisoten ţe pri predšolskih otrocih. Tako ob igranju računalniških iger hkrati s starši 

pridobivajo informacije o ikonah in tiskanih besedah, ki so sestavni del igranja teh iger. Prav 

tako mnoge druţine vključujejo otroke v lastno branje dnevnega časopisa, pisem, občinskih 

glasil, reklamnih gradiv, revij ali pa pripravljajo druţinsko branje pravljic. 

Otroci so tudi vključeni v pisanje sporočil in pozdravov ali pa so navzoči ob branju pisem oz. 

elektronske pošte, ki jo prejme druţina. Ob druţinskih albumih pa se učijo medsebojne 

povezanosti tiska in fotografij. Ob različnih praznovanjih in kulturnih prireditvah pišejo ali 

berejo vabila, kartice, obvestila  in tako razvijajo zavest, da pismenost uporabljamo za 

različne namene. 

Pogosto so v prostem času otroci vključeni v različne skupne dejavnosti, npr. kuhanje 

najljubše hrane, iskanje in brskanje po kuharskih knjigah, branje navodil za ravnanje s 

pripomočki, sodelovanje pri pisanju nakupovalnega seznama … Skupaj s starši se udeleţujejo 

različnih druţbenih aktivnosti v kraju, so člani kakšnih klubov in društev. Tako imajo 

priloţnosti za spoznavanje širokega spektra oblik in funkcij pismenosti (prim. Grignič, 2005) 
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3 DRUŢINSKA PISMENOST 

»Druţinska pismenost je najpogosteje definirana kot koncept, ki vključuje naravo nastajajoče 

izobraţevalne dejavnosti v okviru doma in druţine« (Grginič, 2006: 12). 

Izraz druţinska pismenost so prevedli iz angleškega izraza »family literacy«. Ta izraz se je 

začel pogosteje uporabljati, ko je bilo pismenosti in druţini posvečeno več pozornosti s strani 

stroke. Tako so leto 1990 razglasili za leto pismenosti, leto 1994 pa za mednarodno leto 

druţine (prim. Knaflič, 1999). 

V zborniku The International Reading Association (1994, v: L. M. Morrow, 2001, v: Grginič, 

2006) je druţinska pismenost opredeljena z več vidikov, in sicer:  vključuje načine, na katere 

starši, otroci in člani razširjene druţine uporabljajo pismenost doma in v skupnosti, lahko se 

pojavi spontano med navadami  dnevnega ţivljenja ter pomaga staršem in otrokom pri tem, da 

se ''stvari opravijo''. Starši jo lahko uvajajo namenoma ali pa se pojavi, ko gredo z otroki po 

vsakdanjih opravkih. 

»W. Teale (1986) meni, da je najpomembnejša značilnost druţinske pismenosti ustvarjanje 

neodvisnih priloţnosti za otrokovo raziskovanje pisnega jezika in njegovo opazovanje drugih, 

ko uporabljajo pisni jezik; mlajši otroci in odrasli (ali starejši sorejenci) skupno sodelujejo  v 

dnevnih dogodkih« (Grginič, 2006: 12). 

 

3.1 VPLIV DRUŢINE NA PISMENOST OTROK 

Zgodnja dela, ki so se ukvarjala z druţinsko pismenostjo, so bila osredotočena na spodbujanje 

otrokovih doseţkov, postopoma pa so začeli upoštevati več dimenzij, vlogo druţinskih članov 

in njihove veščine pismenosti (prim. Jurišič, 2000). 

Mednarodna raziskava o pismenosti odraslih (IALS), kjer je sodelovala tudi Slovenija, je 

pokazala, da je pri nas doseţek posameznika na preizkusu pismenosti povezan na prvem 

mestu z njegovo izobrazbo, na drugem mestu s starostjo in da je izobrazba staršev tretji 

najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na raven pismenosti odraslih. Odrasli iz druţin, kjer 

prevladujejo najniţje stopnje izobrazbe, dosegajo izrazito nizke doseţke glede na mednarodno 

povprečje in obratno. Ta in mnoge druge raziskave izpostavljajo gmotni poloţaj druţine kot 

zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na to, v kolikšni meri bo druţina lahko prispevala k 
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razvoju otrokovih sposobnosti. Gmotni poloţaj predstavlja svojevrsten seštevek različnih 

okoliščin, kot so stopnja izobrazbe, vrsta zaposlitve, stanovanjski pogoji ipd., ki se v 

določenih pogojih kaţe kot manj ugoden in spodbuden za razvoj otrokovih sposobnosti (prim. 

Knaflič, 2002). 

»Dejavnosti s knjigami ter skupno branje staršev in otrok so pomembni elementi druţinske 

pismenosti, ki imajo pozitivni učinek na govor otrok, zgodnjo in kasnejšo pismenost … 

Otroci se v druţinskem okolju vključujejo v dve vrsti knjiţnih dejavnosti, in sicer v formalne 

in neformalne. Neformalne knjiţne dejavnosti so tiste, v katerih je najpomembnejša prebrana 

vsebina (npr. starši berejo zgodbo otroku; med branjem lahko razširijo vsebino zgodbe, otrok 

pa jih sprašuje o pomenu besed, ki jih ne razume). Med formalnimi knjiţnimi dejavnostmi pa 

se starši in otrok osredotočajo na značilnosti besedila, tako da otroku kaţejo črke, jih 

poimenujejo ali ga učijo brati« (Marjanovič-Umek, 2012: 21). 

»H. P. Leichter (1984, v: L. Miller, 1996) izpostavlja tri načine, kako druţina vpliva na 

otrokov razvoj pismenosti: 

 Medosebno sodelovanje obsega izkušnje s pisanjem in z branjem, ki jih otrok 

pridobiva v druţinskem okolju skupaj s sorejenci, starši in z drugimi druţinskimi 

člani.  

 Fizično okolje obsega pripomočke za sporazumevanje in pisne vire, ki jih uporabljajo 

v druţini in imajo velik vpliv na otrokov razvoj pismenosti. Dom, bogat s pisnim 

materialom, ponuja otroku neomejen in samostojen dostop do širokega izbora pisnega 

materiala. V sodobnem času je izjemnega pomena tudi računalnik, ki močno spodbuja 

otrokov razvoj pismenosti. Pomembna je tudi izposoja knjig iz knjiţnice. Novi, 

alternativni pristopi k opismenjevanju pogosto posegajo po uporabi zvočnih gradiv, ki 

v kombinaciji s knjigami predstavljajo zelo močno opismenjevalno metodo.  

 Čustvena in motivacijska klima se nanaša na odnose med druţinskimi člani, še zlasti 

odseva odnos staršev do pismenosti in njihova pričakovanja glede doseţkov otrok na 

tem področju. Pomembne pa so tudi pozitivne in negativne izkušnje staršev s 

pismenostjo ter ambicioznost druţinskih članov« (Grginič, 2006: 12). 
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3.2 DRUŢINSKO BRANJE 

Otroku med branjem veliko pomenita bliţina staršev, skupno doţivljanje zgodbe in usode 

junakov. Zaradi prijetnega počutja si otrok ţeli še več branja in hitreje vstopa v svet 

pismenosti (prim. Knaflič, 2009). 

Posebno vlogo med bralnimi izkušnjami ima večerno skupno branje. Tako otrok razvije 

interes za branje in pozitiven odnos do branja. Postopoma poglablja izkušnjo, da branje  

leposlovja nudi estetski uţitek in ugodje. Branje pa je lahko tudi uporabno in koristno. Starši 

naj ugotovijo, kaj otroka zanima, in skušajo o tem poiskati poučno literaturo. Lahko pa tudi z 

različnimi poučnimi knjigami v otrocih zbudimo zanimanje za nove stvari in področja (prim. 

Jamnik, 2003). 

Raziskave so dokazale, da je bistvena razlika med tem, kar starši ali drugi bliţnji berejo oz. 

pripovedujejo otroku, in med tem, kadar isto vsebino otrok gleda po televiziji ali posluša po 

drugih medijih. Razvoj najbolj spodbuja ţivo branje, kjer je prisoten očesni stik (prim. 

Dolinšek – Bubnič, 1999). 

Glasno branje naj bi potekalo ţe od rojstva in trajalo do osmega leta otrokove starosti, tudi ko 

otrok ţe nekaj let samostojno bere. Ko začne otrok sam brati, je zelo pomembno, da starši ne 

prenehajo z druţinskim branjem. Lahko zamenjajo vloge in postanejo starši poslušalci ali pa 

se pri branju izmenjujejo. Iz pedagoških izkušenj Grginičeve o bralnih navadah v druţini je 

znano, da starševska vnema za druţinsko branje upada z vstopom otroka v šolo, še posebej pa, 

ko otroci začnejo sami brati. Prav v tem času pa potrebujejo največ spodbud in opore pri 

premagovanju začetnih bralnih teţav, starši pa njihovo branje le preverjajo (prim. Grginič, 

2006). 

»Catts (1991) je predlagal naslednje napotke za glasno branje: 

 Izberite knjige o otrokovem okolju, situacijah, otrocih ali ţivalih, ki se vedejo tako kot 

otroci, imajo privlačno vsebino in ilustracije, ki poudarjajo ključne elemente zgodbe, 

ki jo otrok na ta način laţje razume in pove. 

 Predhodno se sami seznanite s knjigo, s tihim in z glasnim branjem in načrtovanjem 

vnaprej. 

 Ne pozabite, da enaki principi spodbujajo razvoj govornega in pisnega jezika. Zato je 

bolj kot didaktični priporočljiv interaktivni pristop – knjiga naj bo ţarišče razprave, 
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postavljajte odprta vprašanja, vzpodbujajte predvidevanje, povezujete zgodbo z 

otrokovimi interesi in izkušnjami, sledite otrokovim vodilom brez bojazni, da vas bo 

zapeljal, in vzpodbujajte njegov uspeh« (Jurišič, 2000: 78). 

»Avtorici Hall in Moats (1999) navajata šest razlogov, zakaj je branje pomembno za otroke. 

Otrok: 

 pridobiva znanje o različnih temah, 

 bogati besednjak, 

 razvija svoj jezik, spoznava bogate jezikovne vzorce, 

 spoznava zgradbo zgodbe, 

 spoznava proces branja, 

 branje spoznava kot prijetno aktivnost.« (Prav tam: 77.) 

 

3.2.1 MOTIVACIJA ZA BRANJE V DOMAČEM KROGU 

S. Pečjak in A. Gradišar sta bralno motivacijo opredelili »kot nadpomenko za različne 

motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in 

pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si ţeli bralno izkušnjo še ponoviti (ponovno 

doţiveti)« (Bucik, 2009: 17). 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z motivacijo za branje, jo delijo na zunanjo in notranjo. Za 

zunanjo motivacijo velja, da jo spodbujajo zunanji dejavniki, kot sta na primer pohvala in 

nagrada. Za vseţivljenjsko branje pa je izjemnega pomena notranja motivacija, ki izvira iz 

notranjih potreb in ţelja posameznika.  

Med najpomembnejše dejavnike notranje motivacije strokovnjaki prištevajo interes za branje. 

Gre za to, da posameznik razvije svoj lasten interes za branje takrat, »ko postane branje zanj 

uţitek, ko si ţeli prebrati knjigo, ko se iz prebranega nekaj nauči in ko mu knjiga predstavlja 

tudi samopotrditev«. Gre za značilnost, ki se postopoma razvija skozi posameznikove 

pozitivne bralne izkušnje: skupno branje knjig v domačem okolju, vrtcu in šoli, samostojno 

gledanje in branje knjig, skupni obiski v knjiţnici, obiski pravljičnih uric, ustvarjanje ob 

knjigah, razprave in pogovori o prebranih knjigah … Ko govorimo o odraslem bralcu z 

razvitim interesom za branje, imamo v mislih posameznika, ki se sam odloča za branje knjige, 
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ker ve, da mu bo knjiga prinesla nekaj novega, morda zabavnega, da se bo iz knjige nekaj 

naučil in pridobil novo ''izkušnjo''« (prav tam: 18). 

Interes ima tudi pomembno usmerjevalno vlogo. Za branje knjig se človek odloči, ker ga 

zanima, je ţe imel z njimi pozitivno izkušnjo ali pa si ţeli to izkušnjo ponovno doţiveti. 

Strokovnjaki poudarjajo usmerjevalno moč interesa tudi v vsakdanjem ţivljenju. Tisto, kar 

nas zanima, ţelimo tudi podrobneje spoznati. Otroci v predšolskem obdobju pogosto še 

nimajo izrazito specifičnih interesov, zanima jih veliko stvari. Zato je pomembno, da jim 

ponudimo vsebinsko raznovrstno gradivo in opazujemo, kako se nanj odzivajo, ter o temi, ki 

jih bolj zanima, ponudimo še več knjig. To usmerjevalno moč interesa lahko izkoristimo pri 

razvoju bralnega interesa. Ponudimo mu knjige, povezane z njegovim interesom (npr. knjige o 

športu, baletu …). Za razvoj bralnega interesa je pomembno individualno skupno branje. 

Vzgojiteljica v vrtcu pri skupinskem branju ne more upoštevati interesov vseh otrok hkrati, 

zato pride posameznikov interes redko na vrsto. Prav zato je izjemnega pomena branje v 

druţinskem krogu, kjer lahko starši svojemu otroku to omogočijo (prim. Bucik, 2009). 

Interes pa ne more biti edino merilo za izbiro leposlovja za šolsko interpretacijo. Naloga šole 

ni, da razvija le naklonjenost do branja leposlovja in upošteva knjiţevne interese 

posameznika, temveč, da razvija njegove bralne zmoţnosti in širi njegovo bralno 

razgledanost. Le to dvoje se pri pouku lahko ocenjuje, ne more pa se bralni interes (bere rad - 

ocena odlično, branja ne mara - ocena nezadostno). Tudi za branje zunanje motiviran učenec, 

ki še ni razvij notranje motivacije, zna pa kakovostno interpretirati besedilo, je lahko za svoje 

znanje visoko ocenjen. Literarno branje je določeno s cilji pouka, torej ni ''ustvarjalno'' 

(motivacija za otroško domišljijsko ustvarjalnost) in ni branje, ki bi s primerno vsebino 

razvijalo notranjo motivacijo nebralcev ali manj zmoţnih bralcev. Cilji knjiţevnega pouka 

namreč morajo biti doseţeni (prim. Saksida, 2010). 

Otrokova aktivna vloga pri branju spodbudi njegovo kompetentnost, občutek, da je sposoben 

in učinkovit pri skupnem branju, ki je eden od pomembnih dejavnikov motivacije za branje. 

Strokovnjaki poudarjajo, da je za motivacijo pomembno zavedanje, da bo lahko kos neki 

izkušnji. Zato je potrebno biti pri izbiri knjig pozoren tudi na teţavnost besedila. Pri 

zahtevnejših knjigah si ogledujemo slike, starši pa preberejo in pojasnijo le tisto, kar bo lahko 

otrok razumel. Ob takih knjigah po otrok potešil svojo radovednost in se naučil marsikaj 

novega (prim. Bucik, 2009). 
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Otrokom je treba omogočiti, da si sami izberejo kakšno knjigo, saj prav priloţnost za izbiro 

(avtonomnost in svoboda) spodbudi njihovo motivacijo. »Naloga staršev je, da otrokom 

pomagajo najti pravo pot, da bodo njihovi cilji skladni z njihovimi interesi in s sposobnostmi. 

Z napačno izbiro lahko celo 'ubijemo'' otrokov interes za branje, zato moramo biti pri izbiri 

beriva zelo preudarni.« (Bucik, 2009: 20.) 

Hkrati je potrebno posebno pozornost pri izbiri beriva nameniti kakovosti le-tega. »Všečna 

misel - pomembno je, da otroci berejo, pa čeprav karkoli - namreč v sodobnem času ''poplave'' 

knjig zelo različne kakovosti lahko deluje celo proti razvoju bralne kulture in zmoţnosti, saj 

zanika pomen mentorjeve vloge v njem.« (Saksida, 2010: 8.) Mlademu bralcu je potrebno 

svetovati, ne zaradi cenzure, temveč za orientacijo, ki jo mentor ponuja »bralcu v sodobnem 

času ''inflacije'' tiska oz. sporočil sploh« (prav tam: 8). Še vedno pa ima bralec moţnost izbire 

v okviru priporočilnih seznamov, ki jih pri nas pripravlja Pionirska knjiţnica v Ljubljani. 

Za interes za branje je značilna tudi pozitivna čustvena usmerjenost. Gre za pozitivna čustva, 

povezana z vsebino knjige in s skupnim branjem s starši. Pogoj za pozitivno čustveno 

atmosfero med skupnim branjem je pozitiven, varen in topel odnos med otroki in starši 

nasploh. 

 

3.2.1.1 ZAKAJ JE POMEMBNO RAZVIJATI OTROKOVO MOTIVACIJO 

IN INTERES ZA BRANJE? 

Strokovnjaki s področja vzgoje in izobraţevanja razvoj interesa za branje postavljajo med 

najpomembnejše cilje vzgoje in izobraţevanja, saj je zgodnji interes ključnega pomena za 

kasnejši razvoj otrokove pismenosti. Dokazano je, da se visok interes za branje odraţa v 

boljšem razumevanju prebranega (prim. Bucik, 2009). 

 

3.2.2 PROJEKTI DRUŢINSKEGA BRANJA 

Vedno se pojavlja vprašanje, kako pritegniti otroke in njihove starše k branju. Izhodišče pri 

načrtovanju projektov je otroška knjiga, s katero se povezuje druţinsko branje in aktivnosti ob 

branju. 
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Grginičeva (2006: 18) deli projekte druţinskega branja v dva sklopa. 

PRVA SKUPINA PROJEKTOV 

To so projekti, kjer je cilj druţinskega branja razvijanje jezikovnih zmoţnosti, kot sta bralna 

in pisalna spretnost, ter premagovanje strahu staršev in otrok pred bralnim neuspehom. Ti 

projekti so: 

1. Otroška knjiga – skupni projekt  

Projekt je nastal na pobudo staršev zaradi zaskrbljenosti, da bi otroci zaostajali v 

šolskih bralnih doseţkih. Gre za 6-tedenski vrtčevski projekt skupnega branja. 

Vzgojiteljica je dala na voljo pester izbor knjig. Starši so na kartice zapisovali število 

prebranih knjig in komentarje ob njem. Tudi učiteljica je otroke večkrat povabila k 

skupnemu branju izposojenih knjig. Med raziskavo so učiteljica in starši vodili 

dnevnik z najpomembnejšimi informacijami o otrokovih bralnih pristopih, potekale pa 

so tudi neformalne razprave s starši. Ob koncu projekta so bili vsi navdušeni in so 

ţeleli s tem nadaljevati. Počutili so se bolj samozavestne, v povprečju pa so si vsak 

teden izposodili po eno knjigo. 

2. Dober začetek 

Tudi ta projekt je nastal na pobudo staršev prvošolcev, ki so ţeleli, da bi otroci v roke 

dobili knjige in da bi druţine spodbudili k druţinski pismenosti. Učitelji so zbrali 

najbolj kakovostne leposlovne knjige in knjige o stvarnem svetu za razredno 

knjiţnico. Otroci so si med desettedenskim programom izposodili 21 knjig, ki so jim 

jih starši na različne načine pribliţali. Ko so poslušali vse knjige, pa so si lahko eno 

izbrali za osebno (domačo) knjiţnico. Študije so pokazale, da se je z udeleţbo staršev 

v projektu pomembno povečala bralna motivacija otrok in tudi število druţinskih 

aktivnosti, povezanih s pismenostjo. 

3. Shema izmenjave knjig 

Tudi v tem projektu so spodbujali izposojo knjig. Knjige so si izposojali v predšolski 

igralni skupini, kjer je pri projektu sodelovalo tudi osebje vrtca. Otroci so delili 

izposojene knjige tudi z brati in s sestrami. Starši so pozitivno sprejeli in vrednotili 

projekt.  

4. Program učenja branja 

S prikazom strukturnih blokov bralnega procesa so ţeleli v tem projektu staršem 

odkriti skrivnost pouka in učenja branja. Starše so opogumljali k pripovedovanju in 
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petju otroških rim, izštevank in pesmi skupaj z otrokom, kar mu je pomagalo tako pri 

bralnem kot tudi pri jezikovnem razvoju. Udeleţenci projekta so uporabljali karte s 

fotografijami in z napisanimi predlogi za skupne aktivnosti ob knjigi, kot so ogled 

knjig, skupno branje in pogovor ob slikah. 

5. Od nakupovanja do branja 

Projekt spodbuja starše k začetnemu učenju branja in pisanja njihovih otrok med 

nakupovanjem. Starši so namreč obiske v trgovini izkoristili za igro in učenje. Skupaj 

so napisali nakupovalni seznam, nato pa iskali pločevinke in škatle znanih predmetov. 

Igro nakupovanja so nato ponovili še doma. 

6. Shiffieldski razvojni projekt zgodnje pismenosti 

Projekt je vključeval tri ključna področja porajajoče se pismenosti: tisk v okolju, 

porajajoče se pisanje in skupno branje. Aktivnosti v projektu so bile načrtovane tako, 

da jih je zlahka sprejela in uresničila večina druţin v domačem okolju (npr. 

izrezovanje slik in črk iz revij in časopisov ter lepljenje izrezkov v prazne ''knjige''). 

Starši in otroci so bili tudi povabljeni k uram skupnega branja in aktivnostim ob branju 

v posebnem pravljičnem prostoru. Starši so pokazali interes in ţeljo po vključevanju v 

bralne aktivnosti svojih otrok. 

7. Obvestilo o pismenosti 

Ta projekt je bil organiziran z namenom izboljšati komunikacijo med šolo in domom 

na področju zgodnjega razvoja pismenosti. Učiteljica je staršem redno pošiljala 

obvestila o porajajoči se pismenosti, občasno z učnimi pripomočki in materialom. 

Obvestilo je obsegalo priporočila in predloge, kako pomagati otroku, da postane 

pismen. Organizirali so tudi individualna srečanja s starši, na katerih so razpravljali o 

razvoju otrokove pismenosti. Učinek se je pokazal predvsem v razvijanju močnega 

delovnega odnosa med starši in šolo. 

8. Trojna pot – pot branja, pisanja in računanja 

V tem programu gre za poučevanje aktivnosti, ki spodbujajo in širijo druţinsko branje. 

Zgrajen je na uporabi skrbno izbranih prilog za pisanje in branje, ki so jih učitelji vsak 

teden dali vsakemu otroku v razredu. Otroci so domov odnesli tri knjige z naraščajočo 

teţavnostno stopnjo. Dodatni material so predstavljali: pismo za starše z navodili za 

uporabo prilog, primerne revije, pisni material, ročne lutke … Učitelji pa so se z 

učenci pogovarjali, kaj vse lahko delajo doma s tem materialom. 
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9. Pismenost odraslih in osnovne zmožnosti 

Projekt povezuje starše in otroke pri učenju pismenosti, saj je tesna povezava med 

pismenostjo odraslih in pismenostjo njihovih otrok. Ugotovitve v raziskavi so 

pokazale, da so imeli starši in otroci korist od učenja. 

10. Skupno učenje 

Projekt skupnega učenja je bil zasnovan kot poletni tečaj, ki je vključeval vrsto 

aktivnosti (npr. izdelovanje ročne lutke, ki je pripomoček za pripovedovanje zgodbe, 

učenje različnih metod poučevanja branja). Staršem in otrokom so bili ponujeni 

različni materiali in pripomočki, da so lahko skupaj izvajali in oblikovali aktivnosti. 

Projekt je potekal več kot dve leti in je zajel 150 staršev. 

11. Starši in otroci skupaj 

V ta projekt so bili vključeni le manj izobraţeni starši in njihovi otroci. Starši naj bi z 

izobraţevanjem izboljšali svoje jezikovne sposobnosti in se usposobili za delo s 

svojimi otroki. Od tri do pet dni na teden so starši spremljali svojega otroka v vrtec. 

Njihov dan je bil razdeljen na tri dele. V času, ko je bil otrok v vrtcu, so se starši 

izpopolnjevali v branju, matematiki in nalogah starševstva, v drugem delu so starši 

razpravljali o različnih temah, od discipline do samozavesti, v zadnjem delu pa so se 

skupaj z otroki igrali. Zanimivost je, da so aktivnosti vodili otroci, saj so tako imeli 

starši priloţnost spoznati, da se lahko marsikaj naučijo od svojih otrok. 

12. Beremo in pišemo skupaj 

Ta program pa je bil zasnovan v Sloveniji na podlagi rezultatov raziskave o 

pismenosti v naši drţavi. Namenjen je staršem otrok v niţjih razredih osnovne šole. 

Starši so se učili v skupini, si izmenjali izkušnje in dobili ustrezne spodbude za delo. 

Dobili so tudi domače naloge, ki so jih opravili skupaj s svojimi otroki. 

DRUGA SKUPINA PROJEKTOV 

V tej skupini so projekti, ki so usmerjeni v razvijanje bralnega razumevanja, oblikovanje 

bralnih strategij in razvoj jezikovne zmoţnosti. Projekti so naslednji: 

1. Starši kot partnerji 

Bralni projekt je bil zasnovan za starše z niţjimi dohodki z namenom izboljšati 

kakovost druţinskega branja. Starši so se v delavnicah naučili predstaviti in pribliţati 

knjigo otrokom. Posebna vrednost programa je bila v tem, da so starši, ki so uspešno 

zaključili program, prevzeli vodenje novih delavnic. 
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2. Delavnice za otroke in starše z nižjimi dohodki 

Ta program je podoben prejšnjemu. Temeljil je na šestih enournih delavnicah za 

otroke in starše z niţjimi dohodki, kjer so dobili tudi ponujene naloge za domače delo. 

Na delavnicah so se ukvarjali z različnimi aktivnostmi: 

 branje z odmevom (najprej poved preberejo starši, nato kot odmev ponovijo 

otroci; zatem vloge zamenjajo), 

 koralno branje (skupaj enoglasno pojejo in ob petju poudarjajo besede), 

 branje v paru (starši in otrok se v branju izmenjujejo), 

 pripovedovanje besedil (otroci ob slikah ''berejo'' – pripovedujejo vsebino 

knjige), 

 bralno gledališče (starši in otroci berejo v obliki dramske igre), 

 pojoče branje (psalmi). 

3. Prijatelji pravljic 

Vključeni so bili predvsem šoloobvezni otroci in starši. V programu so glasno brali 

knjige, nato pa preverjali razumevanje besedila. Ob zaključku so knjige vzeli domov 

in delili pridobljeno znanje naprej. 

4. Ura pravljic 

Projekt Ura pravljic je bil zasnovan v Pionirskem domu v Ljubljani, kjer so v času, ko 

so otroci prisluhnili pravljicam, starši imeli pogovor o pomenu branja za otrokov 

razvoj. 

Prav z organizacijo različnih projektov lahko vrtec in šola pomembno vplivata na razvoj 

pismenosti v domačem okolju, kar posledično vpliva na uspešnost vsakega posameznika v 

nadaljnjem šolanju in ţivljenju. 
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1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V današnjem času se pojavlja termin pismenost na različnih področjih: čustvenem, 

matematičnem, gibalnem, glasbenem in seveda tudi na knjiţnem, jezikovnem in bralnem. 

Nekoč je bila pismenost privilegij višjih slojev, danes pa je to nuja za preţivetje. Splošno 

znano je, da razvoj otrokove zgodnje pismenosti obrodi sadove v poznejšem, šolskem 

obdobju. Prav zato je pomembno, da ţe v predšolskem obdobju namenimo porajajoči se 

pismenosti več pozornosti. 

Tako sem se odločila, da v vrtcu v svoji skupini oblikujem projekt, ki bo spodbujal razvoj 

zgodnje, porajajoče se pismenosti; projekt druţinskega branja. S projektom ţelim doseči, da 

otroci skupaj s svojimi starši razvijajo pismenost ter da starši spoznajo pomen branja in 

poslušanja leposlovnih del, pa tudi priročnikov in enciklopedij ţe v predšolskem obdobju. 

 

1.1 CILJ DIPLOMSKEGA DELA 

Cilj diplomskega dela je raziskati moţnosti za razvijanje druţinske pismenosti v vrtčevski 

skupini otrok prvega starostnega obdobja, starih od 1 do 3 let. 

 

2 METODOLOGIJA 

 

2.1 RAZISKOVALNA METODA 

Metoda je deskriptivna – kavzalna, neeksperimentalna metoda. 

Projekt je potekal od januarja do maja 2012. V tem času smo v vrtcu vsak ponedeljek 

predstavili, kar je posamezni otrok prinesel od doma, si ogledali fotografije ali posnetke, nato 

pa je tisti, ki je imel pravljični kovček doma, izţrebal drugega otroka, ki je zopet odnesel 

kovček domov za en teden, do naslednjega ponedeljka. 
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2.2 OPIS VZORCA 

V projekt je bilo vključenih 12 otrok v starosti od 1 do 3 let skupaj s svojo druţino, starši, z 

brati, s sestrami, starimi starši … 

 

2.3 OPIS ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke sem zbirala z opazovanjem, z izdelkom vsakega posameznega otroka ter njegovimi 

fotografijami. Hkrati sem v vrtcu prav tako dokumentirala dogajanje s fotografiranjem. 

Staršem sem pred začetkom in na koncu projekta razdelila anketne vprašalnike, s katerimi 

sem ţelela ugotoviti, ali se je zanimanje za branje v druţini od začetka do konca kaj 

spremenilo. 

Naslov projekta: Pravljični kovček Mačka Murija 

Nosilka projekta: Saša Martinčič, dipl. vzg. 

Trajanje projekta: od januarja 2012 do maja 2012 

Udeleţenci: vrtčevski otroci in njihove druţine, knjiţnica 

Kraj dogajanja: Vrtec Laško, enota Rimske Toplice 
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PROJEKT  

PRAVLJIČNI 

KOVČEK  

MAČKA 

MURIJA 

3 PROJEKT PRAVLJIČNI KOVČEK MAČKA MURIJA 

 

3.1 IDEJNA ZASNOVA PROJEKTA 

 

 

 

 

  

OTROCI 

1–3 LET 

OTROKOVA 

DRUŢINA 

VZGOJITELJICI 

V VRTCU 

ZAKLJUČEK 

PROJEKTA 

maj/junij 2012 

VSAK TEDEN 

pon–pon    

VSAK 

PONEDELJEK 

januar–maj  

RODITELJSKI 

SESTANEK 

januar 2012 

VSAK 

PONEDELJEK 

januar–maj  

Predstavitev v 

vrtcu, ţreb 

drugega otroka  

UVOD V 

PROJEKT 

Konec 

šolskega leta: 

podelitev 

priznanj 

Zaključni izlet:         

ogled Osrednje knjiţnice 

Celje in pravljična urica v 

oddelku za otroke Pri 

Mišku Knjiţku 

EVALVACIJA 

PROJEKTA S 

STARŠI NA 

ZAKLJUČNEM 

RODITELJSKEM 

SESTANKU 
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3.2 IZVAJANJE PROJEKTA 

 

UVOD V PROJEKT: SESTANEK ZA STARŠE 

V januarju, 17. 1. 2012, sem starše povabila na roditeljski sestanek (priloga 1), uvodno 

srečanje projekta, kjer sem jim takoj na začetku razdelila vprašalnike (priloga 2) o njihovem 

druţinskem branju.  

Roditeljski sestanek sem nadaljevala s predstavitvijo pismenosti. Kot zanimivost sem jim 

predvajala odlomek z zgoščenke Z igro do pismenosti, 1. oddaja, z naslovom Kaj lahko 

druţine storimo za pismenost svojih otrok (Petra Javrh, 2006: Z igro do pismenosti. 

Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije). 

Sledila je predstavitev projekta Pravljični kovček Mačka Murija. Zgibanko za starše prilagam 

pod prilogo številka 3. 

 V vrtcu skupaj z otroki na ponedeljek izţrebamo otroka, ki bo ob koncu dneva odnesel 

Pravljični kovček Mačka Murija domov. 

 Druţina skupaj pregleda kovček. Otrok naj si sam izbere knjigo, ki jo bo druţina 

prebirala. Starši naj vzamejo otroka in knjigo v naročje in jo skupaj preberejo. 

Pregledajo naj ilustracije, se ob njih pogovarjajo.  

 Dejavnosti lahko fotografirajo in če ţelijo, z nami podelijo svoje utrinke (priloga 4 - 

obrazec Dovoljenje za uporabo in objavo fotografij in izdelkov iz domačega okolja). 

 Naslednji teden v ponedeljek prinesejo kovček nazaj v vrtec, kjer skupaj z otroki 

pogledamo, kaj so ustvarjali, se ob tem pogovarjamo in spet izţrebamo novega otroka 

(priloga 5 – obrazec Dovoljenje za uporabo in objavo fotografij in izdelkov). 

 Zaključni izlet v maju ali juniju. 

 Podelitev priznanj za sodelovanje v projektu Pravljični kovček Mačka Murija ob 

koncu šolskega leta. 

Predstavitev vsebine kovčka 

Izbor različnih knjig po vsebini in teţavnosti, ker različno izkušeni bralci in različno izkušeni 

poslušalci berejo in poslušajo različno zahtevne knjige. 
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Slika 1: Pravljični kovček Mačka Murija 

Izbrala sem naslednje knjige: 

 Ela Peroci: Muca Copatarica, 

 Marjan Manček: Brundo se igra, 

 Leopold Suhodolčan: Piko Dinozaver, 

 Slovensko otroško izročilo: Enci benci na kamenci 1, 

 Koroška pripovedka: Mojca Pokrajculja, 

 Kajetan Kovič: Maček Muri (knjiga in CD-rom), 

 Eric Carle: Od glave do peta, 

 Moje prve besede, 

 Oponašamo! Živalski glasovi 
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Slika 2: Vsebina pravljičnega kovčka 

Knjigam je druţbo delala tudi plišasta igračka Maček Muri, ki sem jo izbrala z namenom 

motivacije. 

 

Slika 3: Plišasta igračka Maček Muri 
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Ob koncu sem pripravila še delavnico za starše. Razdelili so se v tri skupine. Vsaka je dobila 

eno knjigo, za katero so morali pripraviti primere dejavnosti. Spodaj navajam njihove ideje. 

1. skupina: MOJE PRVE BESEDE (priloga 6) 

 

Slika 4: Knjiga Moje prve besede 

 Posnemanje glasov, gibov. 

 Oponašanje – ponazoritev občutkov (npr. neţno- muca, glasnost-kuţa). 

 Petje pesmic na to temo (npr. Račke na potepu, Kuţa laja, Moj rdeči avto, Hiško 

zidamo). 

 Naštevanje, štetje. 

 Barve. 

 Uporabnost (kje, zakaj). 

 Povezanost – asociacije (čoln-Ribič Pepe). 

 Poišče v prostoru npr. uro, mizo, telefon. 

 Hrana – okusi, barve. 

 Poimenovanje: poskuša ponoviti besede. 

 Narišiva … 

PRIMERI: 

 Tipanje: koţuh (muca, zajec), perje, luske. 

 Primerja:  

o trdo – mehko, 

o jabolko – banana, 

o dolgo – kratko, 
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o veliko – majhno, 

o mokro – suho. 

2. skupina: ERIC CARLE – OD GLAVE DO PETA (priloga 7) 

 

Slika 5: Od glave do peta 

 Otroci posnemajo muco. 

 Otroka naučimo spoštovanja do vseh ţivih bitij. 

 Otroku s knjigo prikaţemo ţivljenje ţivali. 

 Otrokom povemo, s čim se prehranjujejo ţivali. 

 Otrokom prikaţemo ţivljenjsko okolje ţivali. 

 Otroci s svojim telesom pokaţejo obnašanje ţivali. 

3. skupina: OPONAŠAMO! ŢIVALSKI GLASOVI (priloga 8) 

 

Slika 6: Knjiga Oponašamo! Ţivalski glasovi 
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 Obisk kmetije. 

 Petje pesmic: npr. Na kmetiji je lepo. 

 Izdelovanje naprstnih lutk. 

 Gibalno in glasovno oponašanje ţivali. 

 Risanje. 

 Peka piškotov v obliki ţivali. 

JUTRANJI KROGI OB PONEDELJKIH 

Prvi ponedeljek, ko smo začeli s projektom, je bil 23. 1. 2012. Po zajtrku sem otroke povabila 

v jutranji krog in jim pokazala kovček. Otroci so ga z zanimanjem opazovali, saj je to prav 

poseben starinski kovček. Zanimalo jih je, kaj se skriva v njem. Po njem so trkali, se ga 

dotikali z nogo, nekateri pa samo opazovali. 

 

Slika 7: Pravljični kovček prvič z nami v jutranjem krogu 

Seveda so smo ga odprli, vsi pogledali in »prebrali« vse knjige. Najbolj zanimiva je bila 

vsekakor igračka Maček Muri. Vsi so si ţeleli prvi dobiti pravljični kovček Mačka Murija 

domov. Za določitev otroka smo uporabili ţrebanje.  

Pripravila sem velik plakat, na katerega smo prilepili izţreban otrokov znak na sončku. Otroci 

so bili tako v pričakovanju, kdo bo odnesel kovček domov. Večkrat so se tudi pri njem 

ustavili in se pogovarjali, kdo je ţe imel kovček in kdo ne.  
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Slika 8: Plakat z znaki otrok, ki so ţe imeli kovček 

 

 

Slika 9: Ţrebanje - Kdo bo odnesel kovček domov? 

Otroci so poleg kovčka odnesli domov še leporelo v velikost A3+ formata. V njem je bil list 

za otroško risbo in list za vtise in zapis staršev. 

Tako smo vsak ponedeljek po zajtrku sedli v jutranji krog, se pozdravili in vsi ţe prav 

nestrpno pričakovali Mačka Murija in njegov kovček. Otrok, ki je imel kovček doma, je 
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predstavil svojo mapo, kaj je narisal, prebrali smo zapis staršev in si ogledali še fotografije od 

doma. Ti trenutki so bili za otroke res nekaj posebnega. Pri vsakem otroku se je po odzivu 

videlo, kako je doţivel trenutke s kovčkom, knjigami, Mačkom Murijem in svojo druţino. 

IN KAKŠNA SO BILA SPOROČILA STARŠEV PO TEDENSKEM DRUŢENJU S 

PRAVLJIČNIM KOVČKOM? 

Zapisi so dobesedni, nelektorirani citati staršev. 

Starši enega dečka so naredili zapis kar v obliki dnevnika: »Bilo nam je res fino in lepo. Vzeli 

smo se čas za skupno igro. Sin je še posebej uţival, bil je zelo ponosen, da je Maček Muri pri 

nas na obisku. Do njega je bil skrben tako kot do knjigic. Zdi se nama, da bo tudi sinu ta 

izkušnja prišla prav še posebej takrat, ko bo tudi sam začel hoditi v knjiţnico, si izposojal 

knjigice, z njimi lepo ravnal, jih rad prebiral ter jih po določenem času tudi vrnil. Hvala 

pravljičnemu kovčku Mačka Murija za zanimivo druţenje .« 

 

Slika 10: Zapis staršev 
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Slika 11: Eden izmed zapisov 

»Kako to, da ni zapisov nalog, ki smo jih starši reševali zraven v kovčku kot je bilo 

obljubljeno? Projekt je zanimiv za starejše otroke, za dvoletne mislim, da je prezahteven! Tale 

naloga je namenjena bolj staršem kot komurkoli drugemu.« 

»Ko je prišla hčerka v ponedeljek domov, je kar ţarela, ker je dobila kovček Mačka Murija. 

Njena prva knjiga, ki jo je vzela iz njega, je bila Muca Copatarica, ki smo jo prebrali vsaj 

štirikrat. Njena naslednja knjiga je bil Maček Muri. Naslednje knjige so bile Moje prve besede 

in Oponašajmo, Ţivalski glasovi, ki sta jih prebirala skupaj z bratcem. Najbolj jima je bila 

všeč vrteča se puščica. Prebrali sva tudi Mojco Pokrajculjo in večkrat predelali knjigo Od 

glave do peta. S knjigo Enci benci na  kamenci smo prišli samo do polovice, saj večino stvari 

ni razumela. Knjigi Brundo se igra in Piko dinozaver je nista zanimali, zato ju tudi ni prinesla 

v branje. Bolj poslušali kot gledali smo zgoščenko Maček Muri, saj je raje listala knjigo, kot 

pa gledala računalnik. Knjige so bile prijetne in zabavne za branje in pogovore ob njih.« 

»Starejša kot sta, bolj razumeta tako da bi se lahko drugo leto Maček Muri vrnil, ker bi bil še 

bolj dobrodošel, ker bi ga še bolje razumela!« 
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Slika 12: Zapis staršev v obliki miselnega vzorca 

Starši ene deklice so naredili zapis v obliki miselnega vzorca. Tu povzemam le nekaj iztočnic: 

»Muca Copatarica nas je naučila, da moramo pospravljati copate. Nasmejali smo se in se 

zabavali ob pesmicah. Oponašali ţivali – glasove in kaj počnejo. Mačka Murija smo po 

končanem branju dali ajat v kovček. O, kako nam je bila lepo njegova knjiga; Muli aja, Muli 

papa, Muli la-la-la. Ugotovili smo, da Brundo počne isto kot hčerka: vstane, ko se pokaţe 

sonček, gre lulat, aja, ko pride luna …« 

»Saša in Kristina! Ob prehitrem minevanju dni in tednov, ter premalo časa preţivetega z 

otroki in druţino, so večeri v minulem tednu potekali drugače: v objemu mamice, atija in 

malih sončkov (dveh sinov); s knjigo v roki, smehom on prebiranju in dramatizaciji zgodbice; 

po končanem branju, pa toplim pogovorom, ki ti ogreje srce in poljubčkom za lahko noč.« 
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Slika 13: V očetovem naročju je prijetno in zabavno 

»Teden z Mačkom Murijem nam je bil zelo všeč. Večkrat smo prebrali in pregledali vse 

knjige. Hčerki je bila najbolj všeč knjiga z naslovom Maček Muri. Ob petju pesmic Mačka 

Murija smo tudi veselo plesali. Skratka, uţivali smo, kot vsak dan ob branju knjig.« 

»Sin se je zelo razveselil igračke Mačka Murija. Čeprav so mu bile všeč vse knjige, je imel 

najraje knjigo Oponašajmo! Ţivalski glasovi. V njej je prepoznal skoraj vse ţivali in jih 

pravilno posnemal. Zelo zanimiv mu je bil tudi smerni kazalec, ki ga je poimenoval urica. Pri 

zgodbicah iz drugih knjig ni imel potrpljenja, raje je opazoval slikanice in veselo obračal list 

knjige naprej. Všeč mu je bila tudi knjiga Brundo se igra. Opisoval je, kaj Brundo počne, 

čeprav s svojimi mislimi, ki pa so bile zelo zanimive in tudi smešne. Ob knjigah smo se vsi 

zelo zabavali in veliko je bilo tudi smeha.« 

»Vsi smo uţivali ob odkrivanju vsebine kovčka. Navdušeni smo bili nad Mačkom Murijem 

ter izborom knjig. Hčerki je najbolj prirasla k srcu knjiga Moje prve besede. Prebirali smo jo 

prav vsak dan. Sestrici pa je bila najbolj všeč slikanica Ţivalski glasovi, mamici Brundo se 

igra, očiju pa Maček Muri. Ker nekatere knjige ţe imamo, smo se osredotočili na tiste, ki jih 

do sedaj še nismo spoznali. Prebirali smo jih čez dan, se vmes pogovarjali, ter zapeli kakšno 
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pesmico, pisali, ter se zopet vračali k vsebini kovčka. Hčerka oboţuje knjige – sploh slikanice 

– zato se je zelo teţko ločila od kovčka, saj je teden minil prehitro.« 

 

Slika 14: Utrinek iz domačega okolja 

»Pravljični kovček Mačka Murija je res super zamisel, odlična za učenje in spoznavanje knjig 

in njihovega pomena, obenem pa smo opazili, da ima naša hči še večje veselje do prebiranja, 

listanja ter poslušanja knjig, ki imajo vsaka svojo zgodbo. Prav posebno ljubezen je hči našla 

pri igrački Maček Muri, ki ga je s teţkim srcem vrnila v kovček. Zato smo veseli za ta sijajen 

projekt od Saše in Tine, ki je super uspel ter jima čestitamo ter še več takšnih idej, ki so 

poučne za naše otroke. Veseli smo, ker ima naša hči odlične dve vzgojiteljice, ter gre vedno z 

veseljem v vrtec – HVALA SAŠI ter TINI! Največkrat je hči poslušala pravljico Muce 

Copatarice ter Mačka Murija, všeč pa ji je bil tudi CD od Mačka Murija, zelo se je smejala in 

zabavala ob tej igrici. Ampak brez igračke Mačka Murija pa ni šla v posteljo.« 

»Naš sin najrajši prebira knjige, v katerih je veliko slik ob katerih se lahko pogovarja kaj je na 

slikah. Knjigice z vsebino, ga ne zanimajo pretirano, saj je teţko biti pri miru nekaj časa in 

poslušati, kaj beremo. V kovčku se je najbolj razveselil Mačka Murija, igračko s katero je 

nekajkrat tudi spal in se z njo ogromno igral. Knjigice smo prebirali ob večerih, ko smo bili 

vsi skupaj brez ostalih obveznosti. In proti koncu tedna se je ţe tako navadil, da se berejo 

knjige vsak dan, tako da je bilo ob večerih, ko je bilo manj časa za branje in gledanje knjig ţe 

kar malo hudo in jokavo. Ta teden smo se imeli krasno, kljub temu, da je bil bolan je bil pri 

branju zelo aktiven in s knjigami bomo še nadaljevali, ker mu je všeč, prav tako pa tudi vsem 

ostalim druţinskim članom.« 
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Slika 15: Seznanjanje z računalnikom 

»Hčerka je ob prebiranju knjig iz pravljičnega kovčka Mačka Murija z zanimanjem poslušala 

zgodbice. Ker je še premajhna in ker ne more skoncentrirano spremljati branje pravljic od 

začetka pa vse do koca, sva ji starša zgodbice prebirala po delih. Vmes sva ji tudi pokazala 

kakšen predmet, ţival, bravo ali obliko, ko so slikovno prikazane v knjigah.« 

Starši se tudi ţe zavedajo vrednosti branja, poslušanja zgodbic: »Kot starša vsekakor meniva, 

da je branje ţe od malih nog naprej izrednega pomena. Na ta način se otroci naučijo svojih 

prvih besed in se preko knjig spoznavajo s svetom okoli njih. Zgodnje branje bo v prihodnosti 

hčerki zagotovo pripomoglo do večjega besedišča ter do boljšega poznavanja in razumevanja 

slovenskega jezika.« 

In še mnenje o druţinskem branju: »Najbolj pomembno pa se nama zdi, da s pomočjo branja s 

hčerkama koristno preţiviva nekaj prostega časa.« 

EVALVACIJA PROJEKTA – roditeljski sestanek 

Projekt smo vrednotili na zaključnem roditeljskem sestanku s predstavitvijo vseh leporel in 

fotografij staršem. V večini so bili starši zelo zadovoljni s projektom, z idejo, vrtčevsko in 

domačo izvedbo, razen staršev dveh otrok, katerim se je zdel projekt prezahteven in niso v 

kovčku našli navodil za izvedbo, kljub temu da so bila ta vedno noter. 

Na sestanku smo se dogovorili tudi o zaključku projekta za otroke. Odločili smo se, da bomo 

odšli na izlet z vlakom v Celje dne 4. 6. 2012.  
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Za zaključek projekta sem starše prosila, da zopet izpolnijo anketo, tokrat malo drugačno 

(priloga 9). S tem anketnim vprašalnikom sem ţelela ugotoviti, ali se je povečal obisk 

knjiţnice v naši skupini, ali pa vsaj druţinsko branje. Rezultati ankete so predstavljeni v 

poglavju Rezultati in interpretacija. 

ZAKLJUČEK PROJEKTA - izlet 

V Celju smo si ogledali Osrednjo knjiţnico Celje, Knjiţnico pri Mišku Knjiţku. Tam nam je 

vodja otroškega oddelka gospa Ida Kreča pripravila pravljično urico. Prisluhnili smo knjigi 

Poljubček za lahko noč, avtorice Amy Hest, nato pa prebirali še tamkajšnje zanimive knjige. 

Ko je šla ena naših deklic naokrog po knjiţnici s svojo mamico, sta s seboj prinesli še 

velikega Mačka Murija. Nekateri otroci so se ga ustrašili, drugi pa so ga bili nadvse veseli, z 

njim so se igrali in seveda je bilo potrebno ovekovečiti tudi ta trenutek. Polni povsem novih 

vtisov smo se posladkali v slaščičarni Pri Mišku Knjiţku. Za vse otroke je bil ta dan izjemna 

izkušnja, prav tako pa tudi za starše in za naju s Kristino. 

Vabilo na izlet je priloga št. 10. 

PODELITEV PRIZNANJ 

Podelitev priznanj (priloga 11) smo imeli zadnji šolski dan, ko so domov dobili celotni 

leporelo, otroško risbo, zapis staršev, midve pa sva še dodali priznanje Mačka Murija ter 

fotografske utrinke. 
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Slika 16: Utrinki z zaključnega izleta 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Anketne vprašalnike, ki sem jih razdelila staršem pred začetkom projekta in ob koncu, sem 

analizirala opisno. Od dvanajstih vprašalnikov sem dobila vrnjenih 10. 

Na vprašanje o članstvu v knjiţnici v njihovi druţini so v dveh primerih odgovorili, da so v 

knjiţnico včlanjeni stari starši, starši pa kljub temu, da ne hodijo z otroki ali sami v knjiţnico, 

berejo knjige, eni vsak dan, drugi večkrat mesečno. 

V treh druţinah so včlanjeni otroci in njihovi starši. Skupaj obiskujejo knjiţnico in dogodke v 

njej. Knjige berejo vsak dan oziroma večkrat tedensko, prav tako tudi otroci sami posegajo po 

knjigah. 

Štiri druţine so takšne, kjer so v knjiţnico vpisani samo otroci, vendar pa vsi skupaj 

obiskujejo knjiţnico. Pred začetkom projekta so trije otroci s svojimi druţinami obiskovali 

knjiţnico večkrat mesečno in en otrok večkrat letno. Ob koncu šolskega leta in ob zaključku 

projekta pa se je stanje spremenilo. In sicer z enim otrokom knjiţico obiskujejo večkrat 

tedensko, z dvema večkrat mesečno, en pa še vedno obiskuje knjiţnico večkrat letno. Ta 

zadnji primer tudi ne obiskuje dogodkov v knjiţnici, medtem ko ostali včasih. En primer je na 

vprašanje o pogostosti branja knjig pred začetkom projekta odgovoril, da berejo večkrat 

mesečno, ob koncu pa večkrat tedensko. Ostali otroci pa berejo vsak dan oziroma večkrat 

tedensko. Po knjigah pa posegajo vsi otroci. 

Iz ene druţine so v knjiţnico vpisani le starši. Stanje se skozi šolsko leto ni spremenilo. Še 

vedno kot na začetku projekta knjiţnico obiskujejo večkrat letno skupaj z otrokom. Pred 

začetkom projekta se dogodkov v knjiţnici niso udeleţevali, sedaj pa. Tudi doma so na 

začetku brali večkrat tedensko, ob koncu projekta pa vsak dan. Otrok pa ves čas kaţe 

zanimanje za knjige. 

Na koncu anketnega vprašalnika sem dodala še nekaj vprašanj odprtega tipa. Spodaj so 

zapisani odgovori nanje: 

 Katere aktivnosti ste z veseljem izvajali in bi jih priporočili ostalim otrokom? 

o iskanje asociacij iz vsakdanjega ţivljenja, 

o povezovanje knjige z igro – spodbujanje domišljije, 

o barvanje, risanje, gnetenje in modeliranje plastelina. 
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 Kaj je Vašega otroka najbolj pritegnilo ob dejavnostih projekta? 

o igračka Maček Muri in igre, povezane z njim, 

o ţrebanje, kdo bo dobil kovček, 

o druţenje staršev z otrokom. 

 Ste se ob izvajanju soočali s teţavami? Kakšnimi? 

o teţave s časom, 

o trganje listov v knjigi. 

 Kaj Vas je pri projektu motilo? Kaj bi lahko spremenili? 

o več knjig z vsebino za mlajše otroke, 

o pesmarico, 

o en teden je premalo časa za toliko knjig. 

Iz teh rezultatov ugotavljam, da je projekt Pravljični kovček Mačka Murija uspešno vplival na 

razvijanje druţinske pismenosti. Ker so dobili otroci in starši pozitivne izkušnje s skupnim 

branjem in z druţenjem ob knjigi in s knjigo, si ţelijo še več takšnih aktivnosti. Torej se bodo 

obiski knjiţnice in trenutki skupnega branja ter odkrivanja lepot knjig pomnoţili. 
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5 ZAKLJUČEK 

V začetku poslušanje govora odraslih, preprostih besed, stavkov, pesmic, zgodbic, 

ponavljanje glasov in govora počasi pripelje otroke do zahtevnejših besedil in hkrati 

bogatenja besednega zaklada. Če ima hiša dobro zastavljene in postavljene temelje, zdrţi 

veliko obremenitev. Prav tako je tudi z otrokom. Če bo imel dobro podlago, bo tudi kasneje 

hitro in dobro obvladal branje in pisanje, iz česar sklepamo, bo tudi dobro reševal naloge na 

ostalih področjih v ţivljenju, saj bo imel dobro osnovo, usvojeno branje, pisanje, govorjenje 

in tudi poslušanje (vse štiri sporazumevalne dejavnosti). 

Pomembno je sodelovanje vseh akterjev v otrokovem ţivljenju, druţine, vrtca in šole. Zato je 

pomembno, da pismenost spodbujamo tako v vrtcu kot kasneje v šoli, kajti tudi, če doma 

nimajo ustreznih spodbud za razvoj pismenosti, lahko prav formalne oblike izobraţevanja 

pripomorejo k ustreznemu razvoju. Seveda je še toliko bolje, če v to vključimo tudi 

neformalne oblike, na primer obiske knjiţnice z izposojo knjiţnega gradiva in tudi pravljičnih 

ur. 

Seveda je izjemnega pomena, da starše ţe kmalu seznanimo s pomembnostjo branja v druţini 

in razvijanjem druţinske pismenosti. Prav projekti v vrtcu začnejo s spodbujanjem razvoja le-

te. Vzgojitelji in v šoli učitelji imamo to moţnost, da otroke in starše izobraţujemo, 

spodbujamo in jim svetujemo. 
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PRILOGA 1: VABILO 
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK ZA STARŠE 1 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Spoštovani starši, 

za namen pedagoškega dela v okviru razvijanja pismenosti otrok in njihovih druţin, vas 

prosim, da izpolnite spodnji vprašalnik. Anketa je anonimna. Na vprašanje odgovorite tako, 

da obkroţite črko pred odgovorom, oziroma odgovor dopolnite. 

 

Prosim, da vprašalnik vrnete do ponedeljka, 23. 1. 2012. 

Najlepša hvala za sodelovanje 

Saša Martinčič 

                               

 

1. Spol:   M    Ţ 

 

2. Vaša starost: 

a. 20 – 25 let 

b. 26 – 31 let 

c. 32 – 37 let 

d. 38 – 43 let 

e. nad 43 let 

 

3. Katero stopnjo izobrazbe imate? 

a. nedokončana OŠ 

b. dokončana OŠ 

c. srednja poklicna ali tehnična šola 

d. gimnazija 

e. višja šola 

f. visoka šola 

g. znanstveni magisterij 

h. znanstveni doktorat 
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4. Kdo v vaši druţini je včlanjen v knjiţnico? (izberete lahko več odgovorov) 

a. oče, mati 

b. otroci 

c. drugo: ___________________________ 

 

5. Kako pogosto obiskujete knjiţnico? 

a. nikoli 

b. večkrat letno 

c. večkrat mesečno 

d. večkrat tedensko 

e. dnevno 

* Če ste pri zgornjem vprašanju izbrali odgovor »a) Nikoli«, nadaljujte reševanje z 

vprašanjem št. 9. 

 

6. Ali knjiţnico obiskujete skupaj z vašim otrokom? 

a. da 

b. ne 

c. včasih 

 

7. Se udeleţujete dogodkov v knjiţnici skupaj z otroki? Če da, kako pogosto? 

a. ne 

b. da 

I. vedno 

II. včasih 

 

8. Katere vrste gradiva si sposojate v knjiţnici z otrokom? (izberete lahko več 

odgovorov) 

a. kartonke – poučne 

b. kartonke – sestavljanke 

c. kartonke – zgodbice 

d. priročnike 

e. slikanice 

f. pesmice 

g. pravljice 

h. miselne igre 

i. uganke 

j. zgodbe v tujih jezikih 
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k. zgodbe v nadaljevanjih 

l. multimedijsko gradivo (CD, DVD, VHS, Blu-ray …) 

m. drugo: _________________________ 

 

9. Kako pogosto berete knjige skupaj z vašim otrokom? 

a. vsak dan 

b. večkrat tedensko 

c. večkrat mesečno 

d. nikoli 

 

10. Ali vaš otrok tudi sam posega po knjigah, se z njimi igra, jih »bere«? 

a. da 

b. ne 
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PRILOGA 3: ZGIBANKA 

LETNI PROJEKT: 

 

PRAVLJIČNI KOVČEK 

MAČKA MURIJA 
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NAMEN:  

 Razvijanje bralnega razumevanja, oblikovanje bralnih strategij 

in razvoj jezikovne zmožnosti. 

CILJI:  

 Seznaniti starše s pomenom vsakodnevnega branja in 

pogovarjanja z otrokom že od rojstva naprej.  

 Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

 Estetsko in ustvarjalno izražanje otrok in staršev.  

SODELUJOČI V PROJEKTU: 

 Vrtčevski otroci, 

 bratci, sestrice, 

 starši, 

 stari starši, 

 prijatelji, 

 knjižnica, 

 vzgojiteljici v vrtcu 

 … 

ZAKAJ BRATI OTROKOM IN Z NJIMI? 

 »Kdor bere, ta tudi misli.« (Manca Košir) 

 Kultura branja v družini prinese tudi boljšo pismenost. 



82 

 Boljši rezultati na vseh ravneh pismenosti: bralna, pismena, 

matematična, finančna, naravoslovna, funkcionalna, gibalna, 

čustvena … 

POTEK PROJEKTA: 

 V vrtcu skupaj z otroki na ponedeljek izžrebamo otroka, ki bo 

ob koncu dneva odnesel Pravljični kovček Mačka Murija domov. 

 Skupaj preglejte kovček. Otrok naj si sam izbere knjigo, ki jo 

boste prebirali. Vzemite otroka in knjigo v naročje in jo skupaj 

preberite. Preglejte ilustracije, pogovarjajte se ob njih. 

Uživajte. Ustvarjajte. Zabavajte se. Naj bo skupaj cela družina. 

Naj bo to vaš družinski obred. 

 Naslednji teden v ponedeljek prinesite kovček nazaj v vrtec, 

kjer bomo skupaj z otroki pogledali, kaj ste ustvarjali, se ob 

tem pogovarjali in spet izžrebali novega otroka. 

 Podelitev priznanj za sodelovanje v projektu Pravljični kovček 

Mačka Murija bo v maju. 

PRAKTIČNI NAPOTKI: 

 Jezik je osnovno orodje našega sodelovanja z drugimi, branje pa 

je nenadomestljiva vaja v rabi jezika. Pri tem je vloga družine 

kot prvega vzpodbudnega okolja za otroka izredno pomembna. 

 Odrasli in otroci, ki se uspešno sporazumevajo, so uspešnejši pri 

učenju in delu, imajo tudi razvitejšo samopodobo in višja 

pričakovanja glede svojega dela in življenja. 
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 Pripovedi burijo otroško domišljijo. Prav ta nam pomaga, da smo 

sposobni dojemati nam tuje situacije in tudi to, kaj čutijo drugi. 

S pravljico pripravljamo otroka na življenje. Z odkrivanjem 

sveta iz knjig otrok tudi lažje spoznava pravi svet. 

 Starosti primerno knjigo damo otroku v roke čim bolj zgodaj; 

sprva jo tipa, grize in jo tako spoznava. 

 Tudi dojenček ni premajhen za poslušanje. Pomembno je, da je 

otroku med tem prijetno. Branja se bo veselil, postalo bo 

zanimivo. Branje bo vzljubil. 

 Narisane podobe so za malčka kot prva abeceda – uči se, da so 

podobe v knjigi med seboj povezane. Pripoveduje zgodbo. 

 Med množico knjig se otrok pogosto vrača k eni, najljubši, vse 

dokler ga ta zanima. Ustrezite mu. Otroku dopustite, da med 

knjigami, ki mu ste mu jih ponudili, izbere sam. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

»Dajte nam knjige, dajte nam peruti! Vi, ki ste mogočni in močni, nam 

pomagajte, da vzletimo v daljavo. Zidajte nam sredi čarobnih vrtov azurne 

palače, pokažite nam vile, ki se sprehajajo v mesečini. Radi se bomo naučili 

vsega, kar nas učite v šoli, toda prosimo vas, da nam pustite naše sanje!«  

(Paul Hazard: Knjige, otroci in odrasli ljudje) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Želiva vam veliko bralnih in ustvarjalnih užitkov. 

 

Saša in Kristina 
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PRILOGA 4: OBRAZEC ZA FOTOGRAFIJE 1 

Obrazec: DOVOLJENJE ZA UPORABO IN OBJAVO 

FOTOGRAFIJ IN IZDELKOV IZ DOMAČEGA OKOLJA 

 

Spodaj podpisan/a ___________________________________________________________, 

dajem strokovni delavki Saši Martinčič, diplomirani vzgojiteljici, avtorizacijo za uporabo 

in/ali objavo fotografij in izdelkov mojega otroka __________________________________, 

ki sem jih sam posredoval/a in so nastali v domačem okolju. 

Fotografije in izdelki so nastali v času od _____________________ do __________________ 

za namen projekta Pravljični kovček Mačka Murija, ki ga izvaja vzgojiteljica v oddelku 

mojega otroka. 

Saša Martinčič zagotavlja uporabo fotografij in izdelkov zgolj v pedagoške namene. 

 

 

Podpis staršev: ____________________________ 

 

 

 

Podpis vzgojiteljice: _______________________ 

 

 

Rimske Toplice, ____________________ (datum) 
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PRILOGA 5: OBRAZEC ZA FOTOGRAFIJE 2 

Obrazec: DOVOLJENJE ZA UPORABO IN OBJAVO 

FOTOGRAFIJ IN IZDELKOV 

 

Spodaj podpisan/a ___________________________________________________________, 

dajem strokovni delavki Saši Martinčič, diplomirani vzgojiteljici, avtorizacijo za uporabo 

in/ali objavo fotografij in izdelkov mojega otroka __________________________________, 

ki jih je sama posnela pri vzgojno-izobraţevalnem delu v vrtcu za projekt Pravljični kovček 

Mačka Murija. 

Saša Martinčič zagotavlja uporabo fotografij in izdelkov zgolj v pedagoške namene. 

 

 

 

Podpis staršev: ____________________________ 

 

 

 

Podpis vzgojiteljice: _______________________ 

 

 

 

Rimske Toplice, ____________________ (datum) 
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PRILOGA 6: PREDLOGI STARŠEV PO BRANJU KNJIGE MOJE PRVE 

BESEDE 
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PRILOGA 7: PREDLOGI STARŠEV PO BRANJU KNJIGE OD GLAVE 

DO PETA 
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PRILOGA 8: PREDLOGI STARŠEV PO BRANJU KNJIGE 

OPONAŠAMO! ŢIVALSKI GLASOVI 
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PRILOGA 9: VPRAŠALNIK ZA STARŠE 2 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 

Spoštovani starši, 

za namen pedagoškega dela v okviru razvijanja pismenosti otrok in njihovih druţin Vas ob 

zaključku projekta Pravljični kovček Mačka Murija prosim, da izpolnite spodnjo anketo. 

Vprašalnik je anonimen. 

 

Prosim, da ga oddate do četrtka, 30. 5. 2012. 

Najlepša hvala za sodelovanje in zaupanje. 

Saša Martinčič 

                               

 

1. Kdo v vaši druţini je včlanjen v knjiţnico? (izberete lahko več odgovorov) 

a. oče, mati 

b. otroci 

c. drugo: ___________________________ 
 

2. Kako pogosto obiskujete knjiţnico? 

a. nikoli 

b. večkrat letno 

c. večkrat mesečno 

d. večkrat tedensko 

e. dnevno 

* Če ste pri zgornjem vprašanju izbrali odgovor »a) nikoli«, nadaljujte reševanje z vprašanjem 

št. 5. 

 

3. Ali knjiţnico obiskujete skupaj z vašim otrokom? 

a. da 

b. ne 

c. včasih 
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4. Se udeleţujete dogodkov v knjiţnici skupaj z otroki? Če da, kako pogosto? 

a. ne 

b. da 

III. vedno 

IV. včasih 

 

5. Kako pogosto berete knjige skupaj z vašim otrokom? 

a. vsak dan 

b. večkrat tedensko 

c. večkrat mesečno 

d. nikoli 
 

6. Ali vaš otrok tudi sam posega po knjigah, se z njimi igra, jih »bere«? 

a. da 

b. ne 

 

 

7. Katere aktivnosti ste z veseljem izvajali in bi jih priporočili ostalim staršem? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

8. Kaj je Vašega otroka najbolj pritegnilo ob dejavnostih projekta? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

9. Ste se ob izvajanju soočali s teţavami? Kakšnimi? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

10. Kaj Vas je pri projektu motilo? Kaj bi lahko spremenili? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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PRILOGA 10: OBVESTILO O ZAKLJUČNEM IZLETU 

Spoštovani starši, 

 

v ponedeljek, 4. 6. 2012, bomo izvedli  

ZAKLJUČEK PROJEKTA PRAVLJIČNI KOVČEK MAČKA MURIJA. 

Obiskali bomo Knjižnico pri Mišku Knjižku, otroški oddelek Osrednje knjižnice 

Celje, kjer nam bodo knjižničarji pripravili pravljično urico.  

 

Zbor vseh udeležencev zaključka je 

 v ponedeljek, 4. 6. 2012, ob 16.55  

na železniški postaji v Rimskih Toplicah. 

 

VOZNI RED VLAKOV: 

Rimske Toplice 17:08–Celje 17:23 

Celje 19:23–Rimske Toplice 19.39 

 

Družina ____________________________ 

Na zaključek ste prijavili ______ odraslih in ______otrok. Na eno osebo znaša 

cena povratne vozovnice 0,88€, torej je Vaš skupni znesek ____________€. 

 

Veseli sva, da ste se odzvali najinemu vabilu na zaključek in tako pripomogli k še 

bolj doživeti izvedbi projekta. 

 

Lep pozdrav 

Saša in Kristina 
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PRILOGA 11: PRIZNANJE 

 


