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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

Opismenjevanje je pomemben del vseh osnovnošolskih izobraževalnih programov, tudi tistih, 

v katere so vključeni otroci z motnjami v duševnem razvoju. Zaradi upočasnjenega razvoja in 

znižanih intelektualnih zmožnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju proces 

opismenjevanja poteka drugače kot pri povprečnih vrstnikih. Ker se primanjkljaji pojavljajo na 

različnih področjih (zaostanek v govornem razvoju, slabše slušno zaznavanje in posledično 

fonološko zavedanje, težave na področju jezikovnega razumevanja, pomnjenja in obdelave 

informacij), proces opismenjevanja zahteva različne pristope in metode. Raziskave kažejo, 

da osebe, ki so deležne ustreznih pristopov opismenjevanja, lahko usvojijo osnovne 

zmožnosti branja in pisanja, ki imajo pomemben vpliv tudi na druga področja njihovega 

delovanja. Zmožnosti branja in pisanja vplivajo na njihov kognitivni razvoj, komunikacijske 

spretnosti, le-te pripomorejo k izboljšanju medosebnih odnosov, prav tako se izboljšajo tudi 

njihove zaposlitvene priložnosti, osebe pa postanejo samostojnejše.  

Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju poleg primanjkljajev prepoznavamo tudi 

področja, kjer je njihovo delovanje boljše. Tako pri nekaterih osebah z motnjami v duševnem 

razvoju kljub večjim primanjkljajem na področju slušno-jezikovnih sposobnosti, opažamo 

razmeroma ohranjene vizualne sposobnosti. To nas je vodilo pri raziskovanju metode 

logografskega branja, ki temelji na prepoznavanju besed ob pomoči slikovnega gradiva in 

besednih kart. Spoznanja na osnovi pregleda literature nam potrjujejo, da tudi tiste osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, pri katerih se analitično-sintetične metode opismenjevanja, ki 

so prevladujoče v osnovni šoli, izkažejo kot neuspešne, lahko dosegajo določene ravni 

pismenosti. Pri nekaterih se s pomočjo metode logografskega branja vzpostavi osnova za 

nadaljnjo analitično-sintetično pot opismenjevanja, drugi pa lahko s pomočjo omenjene 

metode dosežejo raven, ki omogoča uporabo pisnega jezika. Le-ta posledično vpliva na 

izboljšanje jezikovnega razvoja, obenem pa predstavlja pomembno zmožnost v njegovem 

vsakdanjem življenju. Naloga obsega teoretični pregled obstoječe literature ter pregled tujih 

raziskav, ki nakazujejo na učinkovitost opismenjevanja po metodi logografskega branja. Opis 

omenjene metode daje bralcu vpogled v pomembne značilnosti in potek poučevanja 

logografskega branja. 

Ključne besede: opismenjevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju, pomen pismenosti, 

razvoj branja in pisanja, metode začetnega opismenjevanja, metoda logografskega branja 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

The literacy nowadays represents an important part of educational programs in every primary 

school, especially those programs, in which children with intellectual disabilities are included. 

Due to the lowered intellectual capabilities and slower personal development in general, 

people with intellectual disabilities need different way of learning basic reading and writing 

skills in comparison to other people of same age. Since disabilities appear on different fields 

of personal development (lack of oral language and vocabulary skills, weak auditory memory 

and phonological awareness, problems with remembering and processing information), 

different methods of learning reading and writing are needed. Many scientific researches 

show that basic reading and writing capabilities could be learned in easier and more effective 

way, when using an appropriate method. In addition, those capabilities also reflect in 

personal development. Basic reading and writing capabilities have an important influence on 

cognitive development and communication skills of people with intellectual disabilities, which 

also result in self-independence, better chances of employment and also in improved 

interaction with other people.  

Despite many previously mentioned problems in personal development, it is known that 

people with intellectual disabilities usually also have some relatively well developed skills.  

When people with intellectual disabilities have good visual processing, logographic reading 

method represents an effective way of recognizing and understanding the written word, using 

picture supports and flash cards. Not only in theory but also in practice we come to the 

conclusion, that people with intellectual disabilities are able to improve their reading and 

writing capabilities even when analytically-synthetic methods, used in primary schools, are 

not effective enough. When using the logographic reading method, people with intellectual 

disabilities often reach the level that enables them the usage of written language, which have 

an important influence on personal development and literacy in general. In some cases, the 

logographic reading method also serves as the basis for further analytically-synthetic way of 

acquiring reading and writing capabilities. Some foreign researches that indicate the 

efficiency of logographic reading method are also included in Graduation thesis. The 

description of the method gives a reader an insight of important characteristics and 

represents the usage of method in practice. 

Keywords: literacy of people with intellectual disabilities, the importance of literacy, reading 

and writing development, early reading methods, logographic reading method 
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1 UVOD 

Opismenjevanje je dolgotrajen in pomemben proces v posameznikovem življenju. 

Sposobnost razumeti in uporabiti pisne oblike jezika je eno izmed pomembnejših področij 

tako v družbi kot tudi pri posamezniku, različne sposobnosti pa vplivajo na sam proces 

usvajanja pismenih veščin. Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju proces 

opismenjevanja poteka drugače, predvsem zaradi njihovega upočasnjenega razvoja in 

znižanih intelektualnih zmožnosti. 

V preteklosti je za osebe z motnjami v duševnem razvoju veljalo, da niso sposobne razviti 

zmožnosti branja in pisanja, zatorej so bile v tistih časih izključene iz procesa poučevanja, ki 

je temeljilo na pridobivanju akademskih veščin. V zadnjih desetletjih je opismenjevanje oseb 

z motnjami v duševnem razvoju dobilo nov pomen in tako so se tudi tem osebam ponudile 

priložnosti za razvijanje svojih zmožnosti branja in pisanja, le-to pa je pomembno prispevalo 

k njihovi kvaliteti življenja. Zaradi pomembnosti omenjenega področja, sem se v diplomskem 

delu najprej osredotočila na razvoj in pomen obvladovanja branja in pisanja v življenju oseb z 

motnjami v duševnem razvoju.  

Sam proces začetnega učenja branja ne poteka ravno enostavno, kot si lahko sprva 

predstavljamo. V tem procesu je potrebno usklajevati funkcijo oči, da lahko razlikujemo med 

različnimi črkami in besedami, ušesa, da lahko prepoznamo različne zvoke ali glasove ter 

spomin, da si lahko zapomnimo pomen prebranih besed oz. prebrane vsebine. Pri osebah z 

motnjami v duševnem razvoju je usklajevanje omenjenega težje kot pri njihovih vrstnikih. 

Zaradi narave njihovih primanjkljajev proces opismenjevanja pri teh osebah zahteva različne 

pristope in metode.  

Ena izmed teh je metoda logografskega branja, ki je natančneje opredeljena v nadaljevanju 

diplomske naloge. Osebam z motnjami v duševnem razvoju omogoča, da takoj pričnejo s 

prepoznavanjem besed preko vidne zaznave, pri čemer le-teh ne analizirajo ali sintetizirajo. 

Pri tem pa se poraja vprašanje o učinkovitosti te metode. Ker avtorji na področju 

opismenjevanja po metodi logografskega branja niso enotni, je za delo v praksi pomembno, 

da raziščemo teoretična izhodišča, poznamo sestavine metode in njeno delovanje ter učinke, 

ki jih dosežemo s poučevanjem po le-tej.  

Cilji diplomske naloge zajemajo teoretična spoznanja o načinih opismenjevanja oseb z 

motnjami v duševnem razvoju ter o pomembnosti vpliva opismenjevanja na življenje teh 

oseb. Glavni poudarek je na analizi metode logografskega branja ter sintezi obstoječih 

raziskav na področju učenja branja po metodi logografskega branja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju. Vsa omenjena spoznanja ter podrobne informacije o omenjeni metodi so 

strnjene v nadaljevanju diplomskega dela.  
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2 OPISMENJEVANJE OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

2.1 POMEN PISMENOSTI PRI OSEBAH Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Z vse večjim poudarkom na pomenu izobrazbe in znanja se sočasno spreminja tudi pomen 

pismenosti. Zaradi vpetosti v delovanje družbe, katere zahteve postajajo zahtevnejše in 

kompleksnejše, ima pismenost drugačen pomen in vlogo kot v preteklosti. Obvladovanje 

branja in pisanja ni le podpora pri komunikaciji, pot do informacij ali izboljšanje 

posameznikovega kognitivnega razvoja, temveč tudi pomembna zmožnost, ki lahko 

pripomore k morebitnemu lažjemu vključevanju v družbo. 

Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju je področje pismenosti eno izmed tistih, kjer 

imajo največ primanjkljajev (Fossett, 2003). Kljub temu mnoge raziskave dokazujejo, da 

lahko s pomočjo ustreznih opismenjevalnih metod, osebe na tem področju dosežejo 

pozitivne rezultate, ki pomembno vplivajo ne le na zmožnosti branja in pisanja, temveč tudi 

na številna področja njihovega delovanja. Avtorica Hughes (2006) navaja, da učenje branja 

pri osebah z motnjami v duševnem razvoju izboljša njihovo besedišče, rabo slovnice ter 

komunikacijske sposobnosti. Vpliva na samo izražanje, artikulacijo ter tudi na jasnost in 

razumljivost v komunikaciji z drugimi osebami. Zgodnje učenje branja ima pozitiven vpliv na 

razvoj posameznikove kognicije (Appleton, Buckley, MacDonald, 2002), delovnega spomina, 

na mišljenje in pridobivanje drugih znanj in spretnosti (Hughes, 2006).  Avtorji Morrison, 

Ryndak, in Sommerstein (1999, v Fossett, 2003) so ugotovili, da izboljšanje pismenosti 

pripomore tudi k dvigu medosebnih odnosov, Donahue in Prescott (1988, v Erickson, 2005) 

pa navajata, da so osebe z omenjeno kompetenco bolj sprejete v družbo oseb brez posebnih 

potreb. Da pa so medosebni odnosi ustrezni, mora oseba znati izražati svoje ideje, želje, 

potrebe in občutke (Fossett, 2003). Nadalje so Coleman, Kalman, Koppenhaver in Yoder 

(1991, v Fossett, 2003) prišli do spoznanj, da razvijanje pismenosti pri osebah z motnjami v 

duševnem razvoju izboljša dostop do zaposlitvenih in izobraževalnih priložnosti, do 

prostočasnih dejavnosti, obenem pa je moč zaznati njihovo neodvisnost in samostojnost pri 

obvladovanju vsakodnevnih veščin (Singh, Singh, 1986, v Fossett, 2003).  

Ne glede na pomembne značilnosti obvladovanja pismenosti v življenju oseb z motnjami v 

duševnem razvoju, so le-te v preteklosti pogosto bile izključene iz procesa opismenjevanja, 

saj je za njih veljalo prepričanje, da niso zmožne sodelovati v procesu učenja branja 

(Cologon, 1992, v Boudreau, 2002). Definicija pismenosti se je postopoma razširila, s tem pa 

se je razširilo in pričelo razvijati področje opismenjevanja oseb z motnjami v duševnem 

razvoju, ki vključuje tako branje, pisanje, poslušanje, kot tudi govorjenje v vsakodnevnih 

situacijah (Fossett, 2003).  
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2.2 RAZVOJ BRANJA IN PISANJA OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo veliko število primanjkljajev, ki vplivajo na 

njihov razvoj branja in pisanja. Zmožnosti branja in pisanja so upočasnjene ne-le zaradi 

znižanih intelektualnih sposobnosti, temveč tudi zaradi morebitnih okvar sluha, ki vplivajo na 

njihov govor, slabše slušno zaznavanje informacij, slabše slušno diskriminiranje in jezikovno 

razumevanje (Bird in Buckley, 1993). Nekatere raziskave so pokazale, da so slabše 

jezikovne sposobnosti pogosto povezane s težavami razumevanja samega tiska, branja in 

pisanja (Gillam in Johnston, 1985; Hiebert, 1980; Naslund, 1990; Scarboroug in Dobrich, 

1994, v Boudreau, 2002). Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo prav tako 

primanjkljaje na področju grafomotorike, ki je slabše razvita, na področju črkovanja, 

fonološkega zavedanja ipd. (Beadman, Bird, Buckley, 2011). Slednje je eno izmed 

pomembnih sposobnosti, ki je potrebno za uspešno branje in pisanje. Avtorica Boudreau 

(2002) navaja, da nekatere raziskave nakazujejo na to, da se osebe z motnjami v duševnem 

razvoju (predvsem osebe z Downovim sindromom) lahko učijo brati brez fonološkega 

zavedanja, zaradi česar pa se njihov bralni razvoj razlikuje od oseb, ki le-teh motenj nimajo.  

Osebe z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo tudi več časa za sprejemanje, 

razumevanje in pomnjenje informacij, predvsem če so te podane zgolj po slušni poti, saj 

imajo tam več primanjkljajev (Oelwein, 1995).   

Pri osebah z zmernimi motnjami v duševnem razvoju (predvsem pri osebah z Downovim 

sindromom) lahko opazimo primerljive stopnje v razvoju bralnih zmožnosti ostalih oseb. 

Najprej gredo skozi fazo logografskega branja, na kateri se, za razliko od oseb brez motenj v 

duševnem razvoju, zadržijo dlje časa, saj jim podpora slik in razvijanje slikovnega 

besednjaka pomagata pri nadaljnjem razvoju branja. Nato gredo skozi faze glasovnega 

razčlenjevanja oz. črkovanja, glasovnega povezovanja in dekodiranja. Na začetku učenja 

branja je njihovo jezikovno razumevanje slabše kot je razumevanje ostalih, vendar pa 

nekatere osebe kasneje dobro razvijejo le-to, uspešne so lahko tudi na področju črkovanja, 

ne zmorejo pa jasne in razumljive komunikacije. Prav tako se kasneje začno razvijati veščine 

pisanja, kjer se pojavijo težave na področju učenja pisanja črk ali zapisa besed, pri branju pa 

se soočajo s težavami razumevanja ključnega pomena prebranega oz. slišanega (Beadman, 

Bird, Buckley, 2011) zaradi nižjih zmožnosti bralnega dekodiranja ter slabšega besednega 

izražanja (Catts in Kamhi; 1999; Maria, 1990, v Boudreau, 2002). 

Kot že zgoraj omenjeno imajo osebe z motnjami v duševnem razvoju pogosto oslabljen sluh 

in posledično slabše razvito tudi slušno zaznavanje (Bird in Buckley, 1993). Za razliko od 

tega pa je njihovo vizualno procesiranje in pomnjenje učinkovitejše in bolj razvito (Gallagher, 

Pezzullo, Pueschel, Zartler, 1987; Evans, Gray, Hodapp, 1999; Hodapp in Ricci, 2002, v 
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Ricci, 2011 in Oelwein, 1995), zato lahko primanjkljaje na področju slušnega procesiranja 

uspešno kompenzirajo s pomočjo vizualnih dražljajev (Oelwein, 1995). Osebe z motnjami v 

duševnem razvoju (natančneje osebe z Downovim sindromom) naloge, ki so predstavljene 

po vizualni poti, tako izvedejo učinkoviteje, kot naloge, ki so podane po slušni poti. Prav tako 

vidne informacije bolje razumejo in si jih lažje zapomnijo (Bird in Buckley, 1993).  

2.3 VPLIV OKOLJA NA RAZVOJ PISMENOSTI OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

Opazimo lahko, da obstaja mnogo notranjih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj pismenosti oseb 

z motnjami v duševnem razvoju, obenem pa na slednje vpliva tudi široka paleta zunanjih 

dejavnikov. Eden izmed pomembnejših je okoljski dejavnik, ki ga definirata tako šolsko, kot 

tudi domače okolje (Henderson, Nash in Snowling, 2008). Le-to pripomore k učinkovitejšemu 

bralnemu razvoju, poveča otrokove učne sposobnosti, obenem pa pospešuje njegov razvoj 

(Oelwein, 1995). Raziskave so potrdile, da domače okolje, kjer starši svoj čas namenijo 

branju knjig svojim otrokom, omogoča in spodbuja jezikovni razvoj otrok ter razvija njihove 

osnovne veščine pismenosti (Bus, Van Ijzendoorn in Pellegrini, 1995; DeTemple, 2001; 

Storch in Whitehurst, 2001; Baker in Scher, 2002; Senechal in LeFevre, 2002, v Ricci, 2011), 

prav tako vpliva na otrokov besedni zaklad, poznavanje črk, fonološko zavedanje (Storch in 

Whitehurst, 2001, v Ricci, 2011), ne nazadnje pa pripomore k otrokovemu zanimanju za 

tiskano besedo, njegovemu prepoznavanju besed in bralnemu razumevanju (Brody, 

Sonnenschein, Munsterman, 1996, v Ricci, 2011).  

Avtorji Brody idr. (1996, v Ricci, 2011) potrjujejo zgornje ugotovitve, obenem pa navajajo, da 

za otroka bogato bralno okolje, ki spodbuja njegov razvoj pismenosti, zajema tudi 

obiskovanje knjižnice, priložnosti rokovanja s knjigami doma, opazovanje staršev pri branju 

in seznanitev z njihovim pozitivnim odnosom do le-tega. Avtorica Ricci (2011) je v svoji 

raziskavi prišla do ugotovitve, da starši svoje otroke (v primeru omenjene raziskave so to 

otroci z Downovim sindromom) v domačem okolju pogosto učijo prepoznavanja določenih 

besed ter zapisa lastnega imena, upoštevajoč njihovo trenutno kognitivno delovanje. Le-ta 

zgodnja podpora pa je, poleg ustreznega učenja in poučevanja, pomembna pot do ustrezne 

pismenosti oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
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2.4 ZGODNJE OPISMENJEVANJE OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Zgodnji začetki opismenjevanja pomembno vplivajo na kasnejše obvladovanje veščine 

branja in pisanja. Avtorji Catss in Kamhi (1999, v Boudreau, 2002), Scanlon in Vellutino 

(1996, v Boudreau, 2002) navajajo, da lahko osebe brez motenj v duševnem razvoju, ki so 

deležne ustreznih spodbud, že zgodaj usvojijo imena črk ter spoznajo povezave med črkami 

in glasovi. Tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki so vključene v aktivnosti 

opismenjevanja že v predšolskem obdobju, lahko hitreje dosežejo uspeh na bralnem 

področju (Ricci, 2011). Pridobitev osnovnih znanj o branju in pisanju pa ni odvisno le od 

ustreznih spodbud, temveč tudi od pričakovanj staršev, njihove vzgoje in podpore že v prvih 

letih otrokovega življenja. K temu prispeva tudi pogosto vključevanje med vrstnike v vrtcu, 

šoli ali v prostem času ter kakovostno izobraževanje in ustrezni pristopi. Ne nazadnje na 

zgodnje usvajanje bralnih veščin pomembno vplivajo tudi otrokove biološke značilnosti 

(Buckley in Sacks, 2001). Avtorica Oelwein (1995) navaja, da so zgodnji začetki 

opismenjevanja sicer zelo pomembni, vendar pa le-to ni dovolj. Da oseba z motnjami v 

duševnem razvoju osvoji začetne bralne prvine in le-te nadgradi z dodatnim znanjem, 

potrebuje vseživljenjske spodbude, podporo in pomoč.   
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3 METODE ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA 

»Metoda opismenjevanja označuje pot, način spoznavanja posameznih črk in njim 

pripadajočih glasov« (Pečjak, 2010, str. 66). Metode začetnega opismenjevanja lahko, glede 

na njihovo delovanje, razdelimo v tri skupine: sintetične, analitične in globalne. Pri sintetičnih 

metodah je v ospredju prepoznavanje črk in pripadajočih glasov, pri analitičnih metodah pa 

se celote oz. besede členijo na manjše dele, kot so glasovi ali črke. Za razliko od obeh 

omenjenih metod se pri globalni metodi besede ne analizirajo, temveč se utrjujejo kot celote. 

V osnovnošolskih izobraževalnih programih učitelji uporabljajo različne metode, po katerih 

opismenjujejo svoje učence, najpogosteje pa se poslužujejo analitično-sintetičnih metod. 

3.1 SINTETIČNE METODE 

Izhodišče sintetične metode je črka, ki jo povežemo z ustreznim glasom. Učenec mora tako 

viden simbol (črko) pretvoriti v abstrakten simbol (glas), (Pečjak, 2010). Iz omenjene metode 

so se razvile tudi nekatere spodaj opisane različice. 

ČRKOVALNA METODA 

Je ena izmed najstarejših metod in temelji na učenju imen vseh črk v abecedi. V latinici se 

soglasnik večkrat spremeni v e, zato so učenci v preteklosti črke izgovarjali kot be, ce, es 

ipd. Najprej so besedo črkovali (el-u-en-a), nato jo vezano prebrali in pri tem izpustili črko e 

(luna). Ker je bila ta metoda neustrezna in pretežka, so prenehali z njeno uporabo in jo 

nadomestili z glaskovalno metodo (Golli, 1997, v Pečjak, 2010). 

GLASKOVALNA METODA 

Pri glaskovalni metodi je potrebno učence naučiti vseh glasov abecede, saj lahko kasneje pri 

branju črke lažje vežejo v zloge, besede. Pri učencih, ki imajo težave s pomnjenjem 

določenih črk oz. glasov, se uporabljajo nekatere različice omenjene metode (Golli, 1977, v 

Pečjak, 2010).  

 Metoda naravnih glasov 

Ena izmed teh je metoda naravnih glasov. Naravne glasove lahko najdemo v naravi, prav 

tako jih proizvajamo tudi ljudje in živali. Metoda temelji na tem, da je te glasove moč 

prepoznati, izločiti, posnemati, ponavljati. Kasneje se lahko glede na glasove zapišejo črke, 

določeni glasovi in črke pa se lahko sintetizirajo. Metoda je učinkovita, saj je fonetsko vedno 

dostopna (Novljan, 1992), prav tako učencem omogoča hitrejšo in lažjo vzpostavitev 

asociativne povezave med črko in glasom (npr. posnemanje lokomotive s črko U - UUUU), 

(Golli, 1977, v Pečjak, 2010). Obenem je neučinkovito to, da vseh glasov, tako soglasnikov, 

kot tudi samoglasnikov ni moč najti v naravi (Novljan, 1992). 
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 Interjekcijska metoda 

Naslednja različica glaskovalne metode je interjekcijska metoda, ki je del fonomimične 

metode in oblike naravnih glasov, kjer gre za kombinacijo glasu, vzklika in mimike (Novljan, 

1992). Učitelj pri izvajanju omenjene metode posnema naravne glasove, preko katerih se 

oglašajo živali ali pa jih proizvedejo ljudje (npr. spoznavanje črke I – oglašanje petelina s 

KIKIRIKI), (Golli, 1977, v Pečjak, 2010). 

 Fonetična metoda 

Fonetična metoda temelji na prepoznavanju glasov, pri kateri je najprej potrebna ustrezna in 

pravilna izgovorjava, prepoznavanje slišanega glasu, samostojno izgovarjanje in ponavljanje 

le-tega. Pomembno je, da učenci dobijo vpogled v ustrezno nastavitev govornih organov. Ta 

znanja dobijo z ogledovanjem slik, opazovanjem učitelja ali sošolca pri izgovarjanju glasov 

ter opazovanjem sebe pred ogledalom (Novljan, 1992).  

 Fonomimična metoda 

Fonomimično metodo ponekod uvrščajo med sintetične metode, ker pa gre za kombinacijo 

različnih pristopov, jo lahko natančneje poimenujemo kot glasovna analitično-sintetična 

metoda. Sestavljajo jo trije elementi, in sicer glas, simbol ter gib (Novljan, 1992). Na ravni 

glasov metoda zajema tako analizo kot sintezo, na ravni črk pa v največji meri le sintezo. 

Učenci obravnavan simbol usvajajo preko vseh treh elementov. Najprej morajo glas dobro 

artikulirati, ga poiskati v besedi, nato pa ga ponazorijo z gibi. Le-ta se utrjuje tekom zapisa ter 

branja simbola (Šket, 2012). Cilj fonomimične metode je, »da otrok pridobi slikovno – 

glasovno asociacijo z gibom in mimiko obraza oziroma se fonološko zave glasov ob slikah in 

s pomočjo gibov« (Fajfar, 1996, v Božič, 2011, str. 24). Učenec na tak način sprejema tako 

sliko (črko), zvok (glas), kot tudi gib (znak za glas oz. črko). V specialno-pedagoškem 

prostoru so fonomimični metodi dodani še zgodba, pesem ter črka, ki jo je moč prepoznati 

tudi s tipom (Božič, 2011).  

Učenci začno določeno črko spoznavati preko zgodbe ali pesmi, nato jim učitelj demonstrira 

gib za obravnavano črko, le-to zapiše na tablo, učenci pa jo zapišejo po zraku, v druge 

materiale (mivka, zdrob ipd.) oz. črko iz le-teh sestavijo (kocke, papir, lesene ploščice ipd.), 

šele nato jo zapišejo v zvezek (Božič, 2011). Dodatni vidni in gibalni elementi, ki sestavljajo 

fonomimično metodo, pomembno pripomorejo k razumevanju in pomnjenju črk tudi pri 

osebah z motnjami v duševnem razvoju (Wilken, 2012), saj lahko črka v njih izzove gib, le-ta 

pa lahko sproži asociacijo na določen glas (Božič, 2011).   

ZLOGOVALNA METODA 

Pri slednji metodi učenci berejo zloge (MA, DO, ME, ...) in jih povezujejo v besede (MAMA, 

MEDO, ...), (Golli, 1977, v Pečjak, 2010).  



Gerdej, Z., 2013, Logografsko branje in opismenjevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju 
Diplomsko delo  – UNI. Ljubljana, UL PeF,  Smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika 

8 

3.2 ANALITIČNE METODE 

Analitične metode temeljijo na celoti, ki se nanaša na besedilo, stavek, besedo. Preko 

analiziranja omenjene celote pridemo do črk oz. glasov (Novljan, 1992). Učenec najprej 

spozna besede, v katerih lahko zazna posamezno črko, nato pa le-to še posebej spozna 

(Pečjak, 2010). Primer spoznavanja besed, ki vsebujejo črko A, je prikazan na Sliki 1. 

Omenjene metode zajemajo tako vidno kot tudi slušno analizo. Slednja zajema analizo 

celote na glasove in je lahko ločena od vidne (črke), medtem ko se vidna analiza pogosto 

povezuje s slušno (Novljan, 1992). Pečjakova (2010) navaja dve že opuščeni različici 

analitične metode, ki se imenujeta Metoda besedila ali Jacocotova metoda in Rostoharjeva 

metoda. Za prvo, Jacocotovo metodo, je značilno, da učenec bere daljše besedilo s pomočjo 

učitelja, pri čemer spoznava zvezo med glasovi in črkami tekom prebiranja oz. vlečenja 

glasov v besedi. Za Rostoharjevo metodo je značilen niz besed, katerim se postopoma 

dodajajo in odvzemajo črke.   

 

 

                    

 

 

 

 

 

3.3 ANALITIČNO-SINTETIČNE METODE 

Slednje metode temeljijo na celoti besedila, stavka ali besede, preko katerih učenci 

spoznavajo njihove elemente – glasove, črke, postopno pa preidejo preko sintetičnega 

načina na zlog, besedo ali stavek. V obravnavanem besedilu poiščejo besedo z 

obravnavanim glasom. Ko je le-ta prepoznan in izločen, se po analitičnih metodah išče enak 

glas še v drugih besedah. Potem se simbol poišče na sliki, zapiše na tablo, ponazori z 

gibom, izdela iz različnega materiala in na koncu sledi zapis v zvezek. Iz že poznanih črk se 

vključno z obravnavano črko sestavijo krajše besede (Novljan, 1992).  

Slika 1: Spoznavanje besed, ki vsebujejo črko A 

Vir (slika avtomobila in ananasa): http://goo.gl/1jgYse, http://goo.gl/jHsctb 

 

AVTO ANANAS 

 

http://goo.gl/1jgYse
http://goo.gl/jHsctb
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3.4 GLOBALNE ALI CELOSTNE METODE 

Pri globalnih oz. celostnih metodah se dane besede ne analizirajo na glasove, črke, temveč 

se njihovo prepoznavanje utrjuje kot celota, kjer se beseda poveže z določenim dogodkom, 

predmetom ali sliko. Primer uporabe je prikazan na Sliki 2. Dana beseda se predstavi v 

zapisani obliki ter s slikovno oporo, katera se postopno zmanjšuje (Novljan, 1992). Učenec 

posamezne povedi oz. besede bere tako dolgo, dokler jih ne zaznava kot celote. Podobno je 

tudi pri pisanju, kjer besede prikliče kot vizualne podobe (Pečjak, 2010). Učenci na omenjen 

način spoznavajo in usvajajo določeno število besed (Novljan, 1992). Pečjakova (2010) 

navaja tudi, da se globalne metode delijo v tri skupine, odvisno od celote, ki jo mora učenec 

prebrati (besedo, poved ali besedilo). 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Globalne ali celostne metode predvidevajo, da bodo učenci sami prišli do zmožnosti analize 

in sinteze, ki je potrebna za kasnejše prepoznavanje novih besed, ki jih še ni v njihovem 

vizualnem besednjaku. Pri tem nastopi bistvena razlika med učenci z motnjami v duševnem 

razvoju in njihovimi vrstniki značilnega razvoja.  

Opazimo lahko, da obstaja vrsta metod, ki so namenjene začetnemu opismenjevanju v 

osnovnošolskih izobraževalnih programih. Kljub številčnosti le-teh, pa se danes oblikujejo 

metode, ki jih ni mogoče preprosto uvrstiti v eno od opisanih skupin metod, saj gre za 

uporabo različnih prvin, ki temeljijo na razvojni ravni otrokovega razvoja pismenosti. Ena 

izmed teh je tudi metoda logografskega branja. 

MIHA IMA                  .     
. 

MIHA IMA KOLO. 

Slika 2: Primer uporabe globalne oz. celostne metode 

Vir (slika kolesa): http://goo.gl/zIuBWh  
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4 RAZVOJNE STOPNJE BRANJA 

Otrok začne pridobivati veščine pisanja ter branja preko zgoraj omenjenih metod načrtno. S 

prvinami branja in pisanja pa se sreča tudi spontano. Razvojno prva in za nekatere otroke 

spontana metoda je metoda logografskega branja, preko katere se otrok začne postopoma 

seznanjati s tiskom. Metoda logografskega branja sovpada z otrokovo prvo razvojno stopnjo 

branja in pisanja, ki jo avtorica Frith (1986, v Pečjak, 2010) poimenuje logografska ali 

slikovna stopnja, na kateri otrok prepoznava besede kot celote, slike. Otrok je zmožen takoj 

prepoznati dano besedo na podlagi njenih izstopajočih grafičnih potez, ki mu omogočajo 

prepoznavo oz. »branje« napisov iz okolja, svojega imena in imena članov družine, pri čemer 

zaporedje oz. vrstni red črk ni toliko pomemben. Tekom njegovega razvoja preide na drugo, 

črkovno ali alfabetsko stopnjo, kjer vzpostavi povezavo med črko in glasom in je že zmožen 

branja z dekodiranjem. Na tej stopnji otrok spozna, da je jezik, ki ga govorimo, zapisan v 

obliki simbolov oz. črk (Catts in Kamhi, 1999, v Boudreau, 2002) ter da je lahko le-ta 

razdeljen na manjše glasove oz. foneme (Lyon, 1999, v Boudreau, 2002). Drugi stopnji sledi 

še zadnja, ortografska oz. pravopisna stopnja. Na tej stopnji otrok že razume zvezo med črko 

in glasom, branje se postopoma avtomatizira, prav tako začne prepoznavati tudi pomene 

besed (Frith, 1986, v Pečjak, 2010). 

Večina otrok preide skozi prvo slikovno/logografsko fazo spontano, medtem ko je potrebno 

otroke z motnjami v duševnem razvoju skozi le-to postopno in načrtno voditi. Z ustrezno 

načrtovano metodo logografskega branja, ki je podprta z različnimi slikovnimi materiali, je 

moč tudi otroke z motnjami v duševnem razvoju naučiti brati določene besede. 

Ker so močna področja nekaterih oseb z motnjami v duševnem razvoju, predvsem oseb z 

Downovim sindromom, ravno vizualno procesiranje in pomnjenje, šibka pa sposobnosti 

slušnega in glasovnega zavedanja (Boudreau, 2002), je metoda logografskega branja celih 

besed primerna za te osebe (Fossett, 2003), vsaj v začetnih fazah razvoja branja (Bird in 

Buckley, 1993, v Fossett, 2003). Preko logografskega branja besed ob podpori slikovnega 

materiala se lahko osebe naučijo osnovnih veščin, ki so pomembne v razvoju govora, jezika 

ter pismenosti (Beadman idr., 2011). Metoda logografskega branja lahko služi kot osnova za 

nadaljnje učenje glasovnega zavedanja in prepoznavanja ter branja črk (Van Etten, 1977, v 

Fossett, 2003). Le-to potrjuje tudi avtorica Ehri (1992, 1995, v Fossett, 2003), ki navaja, da 

otroci brez kakršnih koli primanjkljajev, najprej prepoznavajo besede kot celote, tekom 

zorenja pa postajajo sposobni dojemati povezave med črkami in glasovi. Tako kot ostali 

otroci, lahko tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju sledijo enakim fazam razvoja 

pismenosti (Van Etten, 1977, Bird, Buckley, 1993, v Fossett, 2003), pri čemer je pomembno, 

da se njihovo učenje branja sistematično začne na prvi stopnji po metodi logografskega 

branja. Potem, ko otrok pokaže določene analitično-sintetične zmožnosti, lahko nadaljujemo 

z uporabo drugih metod, kot so fonomimične oz. glasovna analitično-sintetične metode. 
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5 METODA LOGOGRAFSKEGA BRANJA 

Metoda logografskega branja je znana tudi kot slikovna metoda, ki sega v leto 1830. Temelji 

na vizualnem prepoznavanju besed kot celih enot. Oseba razlikuje med besedami na 

besednih kartah (ang. »flash cards«) glede na njihovo podobo. Besede ne bere po črkah ali 

zlogih, temveč jo prepozna glede na njeno grafično sestavo. Osebe so torej zmožne 

poimenovati videno besedo brez analize črk in dekodiranja le-teh. Učinkovitost 

prepoznavanja pa se poveča, če je poleg besede dodana še slika, ki nakazuje na njen 

pomen. Sčasoma se osebe naučijo branja na prvi pogled (ang. »sight read«), pri čemer 

besede pri branju ne razdelijo na črke oz. dele, temveč le prepoznajo njeno obliko (Look and 

say teaching method, 2013).  

5.1 FAZE UČENJA PO METODI LOGOGRAFSKEGA BRANJA 

Glavne faze učenja, skozi katere gre otrok z motnjami v duševnem razvoju tekom učenja 

novih besed po metodi logografskega branja, so: faza pridobivanja, tekočega prepoznavanja 

besed, prenosa in generalizacije. Faze med seboj niso strogo ločene, pogosto se prekrivajo.  

 Faza pridobivanja 

Tekom faze pridobivanja, ki je prva izmed štirih stopenj, otrok začne z učenjem branja, začne 

spoznavati besede, ki so zanj popolnoma nove in nepoznane. Skozi to fazo otroka vodimo, 

mu razložimo kaj beseda je, demonstriramo kako jo poveže s sliko oz. z isto besedo. Otroka 

je potrebno spodbuditi, da izbere in poimenuje dano besedo ter mu pomagati, da prepozna 

njen pomen in si ga zapomni (Oelwein, 1995). 

 Faza tekočega prepoznavanja besed 

Otrok z motnjo v duševnem razvoju je že seznanjen z določeno besedo, jo zna povezati z 

ustreznim simbolom (isto besedo oz. sliko) ter jo poimenovati, kljub temu pa potrebuje veliko 

vaje, da bo njegovo prepoznavanje besed potekalo hitro in tekoče. Tekom omenjene faze 

otroka spodbujamo z igro izbiranja, povezovanja, poimenovanja besed ob podpori besednih 

kart in slikovnega materiala (Oelwein, 1995). 
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 Faza prenosa 

V tej fazi otrok pridobiva sposobnost prepoznavanja besed, ki so zapisane v različnih 

oblikah. Če je tekom usvajanja novih besed prebiral določene, ki so bile na besednih kartah 

napisane z roko, lahko postopno le-to sposobnost prenese tudi na prepoznavanje istih 

besed, ki so zapisane z drugo velikostjo pisave oz. z drugačno tipografijo. Slednje je mogoče 

osvojiti z veliko vaje in nalogami, pri katerih lahko otrok prepoznava in povezuje enake 

besede, zapisane v različnih oblikah. Prav tako lahko išče in razvršča iste besede, zapisane 

v različnih tipografijah (npr. če zna otrok na besednih kartah prebrati besede mama, oče in 

svoje ime, le-teh pa ne prepozna, če so napisane z drugačno pisavo, mu ponudimo več 

besednih kart, na katerih na različne načine piše oče, mama in otrokovo ime. Njegova naloga 

je, da najde tiste besedne karte, na katerih so zapisane enake besede). Rezultat 

večkratnega izvajanja omenjenih dejavnosti je ponovno hitro in tekoče prepoznavanje besed, 

zato omenjena faza sovpada z drugo fazo, obenem pa je to začetek zadnje, četrte faze 

generalizacije (Oelwein, 1995). 

 Faza generalizacije 

Zadnja faza temelji na tem, da je oseba zmožna prenesti naučene bralne zmožnosti v 

različne situacije. Naučene besede zna prepoznati, ne le na besednih kartah, temveč tudi v 

knjigah, navodilih, receptih, voščilnicah ipd., ter razume njihov pomen (Oelwein, 1995). 
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5.2 GLAVNE ZNAČILNOSTI METODE LOGOGRAFSKEGA BRANJA 

Metoda logografskega branja je sistematično razdeljena na krajše, enostavne korake, ki jih 

sestavljajo različne naloge in dejavnosti, preko katerih otrok spoznava in prepoznava nove 

besede. Ob dejavnostih, preko katerih se otrok opismenjuje, postopoma prehaja na višje 

nivoje oz. sledeče si korake.  

Naravnana je na doseganje uspeha posameznika (Oelwein, 1995), pri katerem je potrebno 

skrbno načrtovanje dejavnosti, pohvale ob uspehu in takojšnje preprečevanje morebitnih 

napak (Wilken, 2012). Avtorici Bird in Buckley (1993) dodajata, da je potrebno posameznika 

spodbujati in voditi skozi posamezno nalogo oz. korake ter mu z ustreznimi navodili in 

usmeritvami preprečiti, da bi storil napako oz. da bi bil neuspešen. Wilkenova (2012) navaja, 

da s slednjimi preprečimo, da bi otrok tekom učenja branja nad tem obupal. Nadalje pa lahko 

doseganje uspeha pri nalogah pripomore tudi k dvigu otrokove samopodobe (Bird in Buckley, 

1993). Zadovoljstvo pri učenju branja in napredek, ki ga posameznik pri tem dosega, 

pomembno vpliva tudi na njegovo motivacijo za reševanje nalog, le-ta pa je ena izmed 

pomembnejših značilnosti, ki pripomore k nadaljnjemu vztrajanju pri učenju (Erickson, 2005). 

Metoda logografskega branja je prilagojena otrokovim posebnim potrebam in njihovemu 

jezikovnemu razvoju. Izbor besed je individualno prilagojen otroku, pri čemer se upošteva, da 

imajo dane besede za otroka pomen, so v povezavi z njegovimi interesi, sicer so zanj lahko 

le-te neuporabne oz. nepomembne (Oelwein, 1995). 

Poleg naravnanosti k uspehu, individualni prilagojenosti in kratkih, sistematičnih korakov 

omenjene metode, le-ta vsebuje tudi enostavne materiale (besedne karte, slikovno gradivo 

ipd.), ki so narejeni v skladu z otrokovimi potrebami, značilnostmi in interesi (Oelwein, 1995). 

Metoda logografskega branja je uporabna za vse otroke, hkrati pa je edina primerna metoda 

za opismenjevanje nekaterih otrok z motnjami v duševnem razvoju.  

Otrok besede prepoznava celostno, brez dekodiranja ali branja po zlogih. Prav tako lahko 

služi kot začetna faza, ki dodatno motivira otroka in ga pripravi na nadaljnje učenje branja, ali 

pa je načrtovana kot dopolnilo k ostalim metodam opismenjevanja (Oelwein, 1995). Otrok 

tako postopoma spoznava kakšen je pomen branja in razumevanja prebranega. Ob učenju, 

če je le-to skrbno in ustrezno načrtovano, pa pride do spoznanja, da je branje koristno in tudi 

zabavno (Oelwein, 1998, v Wilken, 2012).  
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5.3 POTEK POUČEVANJA PO METODI LOGOGRAFSKEGA BRANJA 

Poučevanje po metodi logografskega branja mora biti sistematično in postopno (Look and 

say teaching method, 2013).  

Wilkenova (2012) navaja, da otrok na začetku metode najprej razločuje med različnimi 

vizualnimi dražljaji, se uri v razumevanju navodil »vzemi, pokaži, položi«, prepoznava ter 

razvršča enake in različne slike, nato pa se postopno seznani z besedami in besednimi 

kartami. Podobno trdi tudi avtorica Hughes (2006), ki meni, da mora otrok najprej dobro 

prepoznavati, razvrščati in poimenovati slike, šele po tem ga začnemo seznanjati z 

besedami. Poudarja, da otroka nato učimo istih besed, ki so bile predstavljene na slikah, le-

da so besede tokrat napisane na besednih kartah in ne zgolj verbalno izražene, kot so bile 

pri nalogah razvrščanja in poimenovanja slik. Prav tako navaja tudi kakšen naj bi bil vrstni 

red dejavnosti, kjer naj bi otrok najprej razvrščal, prepoznaval, imenoval slike, nato samo 

besede in šele na koncu le-te povezoval z danim slikovnim gradivom. Avtorica Oelwein 

(1995) pravi, da naj otrok, ko ga začnemo seznanjati z besedami, sprva povezuje enake, 

preproste besede med seboj, nato izbira med tistimi besedami, ki so podane v učiteljevem 

navodilu, na koncu pa besedo izgovori oz. pokaže na ustrezno besedno karto, na kateri je 

napisana slišana beseda. Pomembno je, da se besede otroku ponujajo postopoma, pri 

čemer je potrebno upoštevati otrokovo dobro poznavanje predhodnih besed. Preden 

nadaljujemo s poučevanjem črk in glasov, mora otrok uspešno prepoznavati besede, s 

katerimi je bil seznanjen. Avtorji Alant, Lloyd in Van der Bijl (2006) so mnenja, da so same 

besede za otroke z motnjami v duševnem razvoju abstraktne, zato morajo biti le-te 

predstavljene skupaj s sliko, ki služi kot iztočnica oz. namig za razumevanje dane besede. 

Otrok mora besedo videti in slišati, hkrati pa videti sliko, ki služi kot opora za lažje 

prepoznavanje pomena besede. Besedne in slikovne karte uporabljamo v različnih 

dejavnostih tako dolgo, dokler si otrok ne zapomni vzorca oz. oblike besede ter jo 

samostojno prepozna/prebere (Look and say teaching method, 2013). 

Otrokova prva naloga je, da besedo poveže z dano sliko, preko katere dobi vpogled v 

pomen. Pomembno je, da pri tem uporabljamo podobe oz. slike, ki so pomembne v 

otrokovem vsakdanjem življenju ter so mu tudi poznane (Beadman idr., 2011 in Hughes, 

2006). Ko je zmožen samostojno prebrati besede, ki jih pozna, nadaljujemo z novim 

besediščem. Z ostalimi bralnimi dejavnostmi (npr. učenje glasov in fonetično branje) 

začnemo takrat, ko ima otrok usvojenih vsaj 50 – 100 besed, ki jih je zmožen samostojno 

povezati z danimi slikami. Pomembno je, da otroka seznanjamo z besedami iz različnih 

besednih vrst (samostalniki, glagoli, pridevniki), saj lahko kasneje le-te postopoma 

povezujemo v stavke, fraze in z njimi seznanjamo otroka (Hughes, 2006). Tekom usvajanja 

besede zmanjšujemo slikovne opore. Otroka postopno seznanjamo tudi z enostavnimi 

frazami in stavki (Beadman idr., 2011).  
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5.3.1 KORAKI POUČEVANJA PO METODI LOGOGRAFSKEGA BRANJA 

5.3.1.1 Seznanitev otroka s prvo besedo 

Pri seznanitvi otroka s prvo besedo je potrebno biti pozoren na to, da otroku ponudimo 

besede, ki imajo zanj poseben pomen in jih že pozna. Pri tem pogosto izbiramo med otroku 

znanimi imeni, kot so njegovo ime, ime matere ali očeta oz. drugih bližnjih oseb, ki imajo 

pomembno vlogo v otrokovem življenju.   

Korak 1: Povezovanje slikovna karta – besedna karta 

Otroka seznanimo s slikovno karto, na kateri je on. Spodbudimo ga, da jo pogleda in skuša 

prepoznati osebo na sliki. V primeru, da se na sliki ne prepozna, mu povemo, da je le-to on. 

Nato s prstom pokažemo na njegovo ime, napisano pod sliko, in ga glasno preberemo (npr. 

Gal). Primer slikovne karte je prikazan na Sliki 3. Otroku pokažemo besedno karto (Slika 4), 

na kateri je prav tako zapisano njegovo ime in otroka s tem tudi seznanimo. V nadaljevanju 

mu damo navodilo, naj postavi besedno karto na slikovno karto z istim imenom. V primeru, 

da otrok ne razume kaj mora storiti, mu navodilo demonstriramo, nato pa ga spodbudimo, da 

to stori sam. Če ima otrok pri tem težave, mu lahko pomagamo z vodenjem njegove roke. Ko 

nalogo uspešno izvede in postavi besedno karto s svojim imenom na slikovno karto, na 

kateri je prav tako zapisano njegovo ime, ga z navdušenjem pohvalimo, saj s tem ojačamo 

njegovo zavedanje o uspešno izvedeni nalogi (Oelwein, 1995). 

  

Slika 3: Primer slikovne karte 

Vir (slika otroka): http://goo.gl/Bbembb  

Slika 4: Primer besedne karte 

http://goo.gl/Bbembb
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Korak 2: Izbiranje med kartami z dodano karto za preusmerjanje otrokove pozornosti 

(moteči dejavnik)  

Na mizo položimo besedno karto z otrokovim imenom  (Slika 5) ter prazno karto (Slika 6). 

Otroka spodbudimo, da med danima kartama izbere tisto, na kateri je zapisano njegovo ime. 

Pri tem mora otrok paziti, da ga prazna karta ne zmede ali preusmeri njegove pozornosti, saj 

lahko zaradi le-te naredi napako. Če otrok izbere pravilno besedno karto, ga pohvalimo in mu 

damo nadaljnje navodilo, ki ga že pozna – postavljanje besedne karte na slikovno karto 

(Oelwein, 1995). 

 

 

 

 

 

 

Korak 3: Verbalno ali znakovno poimenovanje besedne karte 

Otroku pokažemo karto z njegovim imenom in rečemo: »Naj tej karti piše ___________.« 

Otroka spodbudimo, da to ugotovi sam. Nato ga pohvalimo za ustrezno ugotovljeno besedo, 

pri čemer damo poudarek na to, da mu jo je uspelo pravilno prebrati. V primeru, da otrok 

besede ne more izgovoriti, le-to nadomestimo z ustrezno kretnjo, ki jo nato ob izgovorjenim 

imenu vedno uporabimo (Oelwein, 1995). 

5.3.1.2 Seznanitev otroka z drugo besedo  

Ko otrok pozna eno besedo (svoje ime), jo zna povezati s sliko, izbrati ustrezno besedo med 

dvema ponujenima kartama ter se na napisano besedo ustrezno verbalno oz. znakovno 

odzvati, je pripravljen na spoznavanje druge besede. Beseda mora biti otroku poznana in v 

njegovem vsakdanu pogosto uporabljena (npr. mama). Pri učenju besede mama otroka 

vodimo skozi enake korake, ki so opisani zgoraj, le da namesto otrokove slike na slikovni 

karti sedaj uporabimo sliko njegove matere.  

Ko otrok dobro usvoji dve besedi, so potrebne nadaljnje vaje za uspešno razlikovanje med 

njima, če se le-ti pojavita skupaj (Oelwein, 1995). 

 

 

 

 

 

Slika 6: Prazna karta (moteči dejavnik) 
 

Slika 5: Besedna karta 
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Korak 1: Povezovanje slikovna karta – besedna karta (povezovanje besede z ustrezno sliko) 

Na predhodnem drugem koraku je otrok izbiral med karto z napisano besedo in prazno karto. 

Tokrat za karto, ki služi kot moteči dejavnik, s katero preusmerimo otrokovo pozornost, 

uporabimo kar obe sliki in besedi, s katerima je bil otrok seznanjen. 

Pred otroka postavimo dve slikovni karti (njegovo sliko in sliko njegove mame), kot je to 

prikazano na Sliki 7. V roke vzamemo besedno karto, na kateri je napisano njegovo ime, ga 

izgovorimo, otroka pa spodbudimo, da postavi besedno karto na ustrezno sliko (Slika 8). 

Opisani postopek ponovimo še z besedo mama. Na prvem koraku otroku še ni potrebno 

prebrati napisane besede, njegova naloga je le, da mora besedo povezati z ustrezno sliko. 

Če otrok videno besedo kljub temu spontano prebere, ga za to dejanje pohvalimo. V primeru, 

da opazimo, da otrok hitro napreduje in razlikuje med slikama in besedama, lahko 

preskočimo začetne korake (Oelwein, 1995).   
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Slika 7: Primer slikovnih kart  

Vir (slika ženske): http://goo.gl/JsQ5SO  
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Slika 8: Primer nastavljanja besedne karte  

Vir (slika otroka in ženske): http://goo.gl/Bbembb, http://goo.gl/JsQ5SO 
 

http://goo.gl/JsQ5SO
http://goo.gl/Bbembb
http://goo.gl/JsQ5SO
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Korak 2: Izbiranje ustrezne besede izmed dveh ponujenih 

Pred otroka razporedimo dve, njemu že znani, slikovni karti, zraven pa položimo besedni 

karti z napisanim njegovim imenom in besedo mama. Njegova naloga je, da sledi našemu 

navodilu in pokaže na ustrezno karto (npr. »S prstom pokaži na tvoje ime, Gal.«). Nato karte 

premešamo in otroku ponovno damo enako navodilo. V primeru, da pokaže na pravilno 

zahtevano ime, ga pohvalimo. Na koncu je otrokova naloga ta, da postavi besedno karto z 

njegovim imenom na ustrezno sliko, kjer je prav tako zapisano ime in enako naredi še z 

besedo mama. S slednjo dejavnostjo mu omogočimo, da ponovno doseže uspeh, s tem pa 

pripomoremo k dvigu njegove motivacije za izvajanje podobnih nalog (Oelwein, 1995). 

Korak 3: Razlikovanje med dvema besednima kartama in poimenovanje besed 

Slikovni karti ponovno razporedimo pred otroka. V roke vzamemo besedno karto z napisom 

Gal in otroka vprašamo, kaj piše na karti. Podobno naredimo tudi z besedno karto, na kateri 

je napisana beseda mama. Če otrok pravilno prepozna napisano besedo, mu damo besedno 

karto in ga spodbudimo, da jo poveže z ustrezno sliko. V primeru, da ima otrok težave pri 

prepoznavanju zapisane besede, mu pomagamo tako, da s prstom pokažemo na ustrezno 

slikovno karto, na kateri je zapisana enaka beseda. Otroku je slika v pomoč pri 

prepoznavanju zapisane besede (Oelwein, 1995).  

5.3.1.3 Seznanitev otroka s preostalimi besedami 

Ko otrok dobro pozna in razlikuje med prvima dvema naučenima besedama, ga lahko 

seznanimo z nadaljnjimi besedami. Pomembno je, da naenkrat obravnavamo eno besedo in 

sledimo že opisanim korakom. Ko otrok dobro seznanjen z novo besedo, lahko kot moteče 

dejavnike v naloge vključimo še preostale že poznane besede. Oelweinova (1995) navaja, 

da lahko npr. otrok, ki je seznanjen z besedo oče, nato v nadaljnjih nalogah izbira že med 

tremi besednimi kartami (njegovo ime npr. Gal, mama, oče), nato se postopoma uči še 

drugih imen družinskih članov oz. besed.  

5.3.1.4 Evalvacija uspešnosti učenja besed 

Ob koncu vsake ure poučevanja po metodi logografskega branja je potrebno preveriti 

otrokovo prepoznavanje in razumevanje besed, s katerimi je bil seznanjen. Tokrat 

razpolagamo samo z besednimi kartami. Otroku pokažemo besedno karto in ga spodbudimo, 

da prebere besedo, ki je napisana na njej. Pomagamo mu s stavki »Kaj piše na kartici, 

katera beseda je napisana tukaj, tukaj piše ______«. V primeru, da se otrok ne more 

verbalno izražati, naj besedo, ki jo prepozna na karti, izrazi s kretnjami. 
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Tekom preverjanja otrokovega razumevanja besed na besednih kartah, le-te razvrščamo v 

dve skupini. V eni skupini so karte, ki jih je otrok pravilno prepoznal, v drugi pa tiste, pri 

katerih je imel težave s priklicem oz. napačnim poimenovanjem. Pravilno prepoznane in 

neprepoznane besede lahko po datumih zapisujemo v tabelo, s pomočjo katere lahko  

spremljamo otrokov napredek (Oelwein, 1995).  

5.3.2 UČENJE ODRASLIH OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU PO METODI 

LOGOGRAFSKEGA BRANJA 

Otroci, ki so deležni načrtnega opismenjevanja že v predšolskem obdobju, lahko kasneje 

dosežejo višjo ali vsaj funkcionalno raven pismenosti. Slednjo lahko z ustreznim pristopom 

opismenjevanja dosežejo tudi posamezniki v zgodnjem odraslem obdobju ter tudi kasneje, 

pri čemer je pomembno, da je branje vključeno v njihov vsakdan (Buckley, 2001).  

Oelweinova (1995) navaja, da poteka opismenjevanje odraslih oseb po logografski metodi 

podobno kot učenje mlajših oseb oz. otrok, vendar pa v sam proces in načrtovanje ni nujno 

vključevati slikovne karte, kot je to opisano zgoraj. Za učenje povezovanja, izbiranja in 

poimenovanja besed potrebujemo po dve enaki besedni karti. Pri izbiri besed je potrebno 

upoštevati interese osebe, saj mora beseda zanjo imeti nek pomen, obenem pa mora biti tudi 

uporabna v njenem vsakdanjem življenju. Pri tem je pomembno, da se z osebo pogovorimo 

in da skupaj ugotovimo, katero besedo bi rada spoznala oz. se naučila prepoznati/prebrati, 

pri čemer upoštevamo to, da morebiti že pozna svoje ime, imena svojih ožjih sorodnikov ipd. 

Kljub temu pa najprej še vedno začnemo z besedo, ki jo že pozna, saj tako osebi omogočimo 

uspeh in jo motiviramo za nadaljnje učenje.  

Učenje poteka tako, da osebi najprej pokažemo eno besedno karto na kateri piše npr. jaz. 

Besedo na glas preberemo. Nato osebo spodbudimo, da položi drugo besedno karto, na 

kateri je napisana enaka beseda jaz, na prvo besedno karto. Opisana strategija je enaka tisti, 

ki je razložena zgoraj, le da v tem primeru oseba povezuje dve enaki besedni karti namesto 

besedno karto s slikovno (Oelwein, 1995). 
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5.4 VIZUALNA PODPORA PRI POUČEVANJU PO METODI LOGOGRAFSKEGA BRANJA 

Pozitivni učinek vizualne podpore pri učenju je tesno povezan z dobro razvitim vizualnim 

procesiranjem oseb z motnjami v duševnem razvoju. Grandin (1995, v Fossett, 2003), 

Hodgdon (1995, v Fossett, 2003), Schuler (1995, v Fossett, 2003), Quill (1995, v Fossett, 

2003), ugotavljajo, da je učenje oseb z motnjami v duševnem razvoju učinkovitejše, če je 

podprto s slikovnimi materiali. Le-ti spodbujajo učenje in omogočajo uspehe na področju 

branja. Pri tehniki celostnega prepoznavanja besed in branja le-teh je dobro, da oseba 

prepozna pomen besede in vizualno podobo na sliki, saj bo tako učenje za njo zanimivejše 

(Beadman idr., 2011). Slikovna podpora pa ne služi le kot motivacijsko sredstvo, temveč je 

pomembna tudi za samo razumevanje besed. Če je poleg dane besede nad njo še ustrezna 

slikovna opora, bo oseba takoj povezala besedo s sliko in prepoznala njen pomen (Fossett, 

2003). Prav tako se z dodano sliko zmanjša kompleksnost poučevanja, omogoči se 

ustvarjanje asociativnih povezav med sliko in napisano besedo, izboljša pa se tudi pomnjenje 

le-te (Alant, Lloyd, Van der Bijl, 2006). 

5.5 VPLIV UČENJA BRANJA BESED NA GOVORNI RAZVOJ 

Kljub temu, da je metoda logografskega branja namenjena razvijanju in učenju bralnih 

zmožnosti, sočasno vpliva tudi na razvoj otrokovih govornih sposobnosti. Povezava med 

govorom in pismenostjo je pogosto vzajemna. Primanjkljaji na področju razumevanja jezika 

in govornega izražanja pogosto vplivajo na zmožnosti branja in pisanja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju (Estigarribia, Klusek, Martin, Roberts, 2009). Nekateri avtorji (Buckley, 

2003; Laws, Buckley, Bird, MacDonald in Broadley, 1995; Laws in Gunn, 2002, v Estigarribia 

idr., 2009) ugotavljajo, da spodbujanje pismenosti pospešuje govorni oz. jezikovni razvoj 

osebe. Laws in Gunn (2002, v Estigarribia idr., 2009) sta v svoji raziskavi prišla do spoznanj, 

da lahko sposobnost branja besed v otrokovem zgodnjem starostnem obdobju (natančneje 

pri posameznikih z Downovim sindromom) pomembno vpliva na njegove kasnejše zmožnosti 

izražanja.  

Bird in Buckley (1994, v Wilken, 2012, str. 63) sta ugotovili, da »pisane besede naredijo jezik 

viden«, saj so osebi na voljo dalj časa, za razliko od izgovorjenih besed, posledično pa 

pripomorejo tudi k večjemu razumevanju, pomnjenju in izgovarjavi. Wilkenova (2012) navaja, 

da začno otroci naučene besede spontano uporabljati v stavkih, Bird in Buckley (1993) pa le-

to potrjujeta s trditvijo, da naj bi se besede, ki so otroku ponujene na besednih kartah, začele 

hitreje pojavljati v njegovem govoru, kot tiste, ki jih procesira zgolj po slušni poti. Tudi stavki 

postajajo tekom številnih izvedenih nalog slovnično in sintaktično pravilnejši (Wilken, 2012). 

Prav tako lahko trening branja pri nekaterih otrocih z motnjami v duševnem razvoju izboljša 

njihovo artikulacijo (Oelwein, 1995) ter spodbudi njihovo fonološko oz. glasovno zavedanje 

(Bird in Buckley, 1993).  
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5.6 UČINKI METODE LOGOGRAFSKEGA BRANJA 

Obstaja vrsta obširnih diskusij o tem, katera metoda učenja branja besed je učinkovitejša. 

Nekateri so zagovorniki branja z dekodiranjem, drugi pa metode logografskega branja ob 

podpori slikovnega materiala. 

5.6.1 SLABOSTI METODE LOGOGRAFSKEGA BRANJA 

Zagovorniki branja z dekodiranjem trdijo, da mora otrok, ki želi postati samostojen, 

neodvisen bralec, znati dekodirati neznane in ne naučene besede, s katerimi se sooča tekom 

branja. Znati mora izgovoriti posamezne glasove, jih spajati, prepoznavati rime ipd. (Fossett, 

2003). Avtorji Mirenda (2006, v Meadan, Parette, Stoner, 2008), Saunders in Solman (1984, 

v Meadan idr., 2008), Singh in Solman (1990, v Meadan idr., 2008) potrjujejo ugotovitve, da 

so skupine, ki so bile deležne nalog prepoznavanja besed brez slikovne podpore, 

uspešnejše. Navajajo, da je slikovna opora pri učenju branja le še dodaten dražljaj, ki 

preusmeri posameznikovo pozornost od besede k sliki, posledično pa upočasni pridobivanje 

in prepoznavanje novih besed, prav tako naj bi se pri prepoznavanju le-teh pojavljalo tudi več 

napak. Do podobnih spoznanj so prišli avtorji Didden, Prinsen, Sigafoos (2000, v  Erickson, 

2005) ter Singh in Solman (1990, 1992, v Erickson, 2005), ki menijo, da je slikovna podpora 

osebam sicer v pomoč, vendar pa je učenje in prepoznavanje besed na besednih kartah 

hitrejše in učinkovitejše brez le-te.  

Avtor Cologon (2012) navaja, da so sicer osebe uspešne pri branju besed, s  katerimi so bile 

seznanjene, niso pa zmožne dekodirati tistih besed, katerih niso bile naučene in le-to je 

rezultat »omejenega bralnega razvoja« (Cologon, 2012, v Cologon, 2013 , str. 135).  

5.6.2 PREDNOSTI METODE LOGOGRAFSKEGA BRANJA 

Avtorica Wilken (2012) sicer navaja, da ne moremo trditi, da se otrok nauči učinkovito brati, 

če zna prepoznati deset besed, obenem pa z naslednjim stavkom jasno izpodbija 

Cologonovo tezo o omejenem bralnem razvoju, saj pravi da »če je teh deset besed 

pomembnih v njegovem vsakodnevnem življenju [...], je lahko tudi tako omejen besedni 

zaklad smiseln«, (Wilken, 2012, str. 62). 

Avtor Goodman (1965, v Meadan idr., 2008) je ugotavljal, da se učenje branja izboljša, če je 

k besedi dodana še slikovna opora. Prav tako je to potrdil tudi avtor Denberg (1976, 1977, v 

Meadan idr., 2008), ki meni, da je slika dodaten vir informacij za bralce začetnike, ki služi kot 

pomoč in opora pri razumevanju besed. Pozitivni učinki so se pokazali tudi pri povezavi slike 

z besedo ter postopnim zmanjševanjem omenjene opore pri prepoznavanju besed na prvi 

pogled (Conners, Kiser, Rosenquist, Sligh, 2006, v LaDelfa, 2009).  



Gerdej, Z., 2013, Logografsko branje in opismenjevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju 
Diplomsko delo  – UNI. Ljubljana, UL PeF,  Smer Specialna in rehabilitacijska pedagogika 

22 

Raziskava je bila narejena tudi za preverjanje bralnih zmožnosti mlajših oseb z Downovim 

sindromom. Za pozitivno se je izkazalo celostno branje besed, ne glede na zmanjšane 

zmožnosti tvorjenja povezav glas-črka. Iz raziskave avtorice Buckley (1985, v Fossett, 2003) 

je razvidno, da so otroci z Downovim sindromom, katerim so bile ponujene dejavnosti 

izbiranja, poimenovanja, povezovanja slike z dano besedo ter pogovora o pomenu slike in z 

njo povezane besede, sposobni prepoznati pomen besede iz grafične podobe le-te, saj so, 

kot navajata Bird in Buckley (1993), možgani oseb z motnjami v duševnem razvoju, kot tudi 

drugih, sposobni prepoznati pomen besed iz njenega vizualnega izgleda (Fossett, 2003). 

Tudi avtorica Boudreau (2002) je s pomočjo opravljene raziskave, s katero je preverjala 

pismene veščine otrok in adolescentov z Downovim sindromom, ugotovila, da so omenjene 

osebe bile najbolj uspešne na področju prepoznavanja danih besed zaradi močnih 

sposobnosti slikovnega pomnjenja. Obenem se je enaka skupina udeležencev najslabše 

odrezala pri merjenju bralnega razumevanja in branja z dekodiranjem (7 oseb od 20 je bilo 

zmožnih prebrati enostavne besede z dekodiranjem), zaradi težav shranjevanja glasov v 

spominu in združevanja le-teh v dano besedo.  

Opazimo lahko številčnost raziskav, med katerimi nekatere poudarjajo prednosti, druge pa 

slabosti metode logografskega branja. Avtorici Bird in Buckley (2000, v Wilken, 2012) 

navajata, da se moramo na črke, zloge in sistematično branje osredotočiti šele takrat, ko ima 

otrok z motnjami v duševnem razvoju predhodno že usvojen osnovni besedni zaklad. Poleg 

tega je ob učenju branja po omenjeni metodi predhodno deležen uspehov in zadovoljstva, 

kar poveča njegovo razumevanje pomena branja ter interes za nadaljnje seznanjanje s 

posameznimi črkami (Oelwein, 1995). Podobno ugotavlja Fossettova (2003), ki dodaja, da je 

potrebno pri učenju branja upoštevati ne le pomembno vlogo vizualnega prepoznavanja in 

pomnjenja besed, temveč tudi vlogo dekodiranja črk in glasov, če želimo da bodo bodoči 

bralci sposobni in učinkoviti bralci. Tudi avtorica Erickson (2005) je prišla do spoznanja, da 

se za učinkovito branje od posameznika zahteva ustrezna raba grafemskega in fonemskega 

znanja, če želi prepoznati oz. prebrati neznane besede, s katerimi se srečuje pri branju. 

Študije potrjujejo, da se lahko osebe z motnjami v duševnem razvoju naučijo prepoznavati 

črke, jih povezovati z ustreznimi pripadajočimi glasovi in posledično brati njim še nepoznane 

besede. Avtorji  Hoogeveen, Smeets in Van der Houven, 1987, v Erickson, 2005) še 

dodajajo, da je le-to učenje učinkovitejše ob rabi ustreznih strategij, med katerimi omenjajo 

mnemotehnike, ki pripomorejo k lažji zapomnitvi določenih črk.   

Opazimo lahko, da je opismenjevanje po metodi logografskega branja na začetku otrokove 

bralne poti učinkovito in primerno, kljub temu pa mnogi avtorji podpirajo nadaljnje 

sistematično učenje črk, fonemov, črkovanja in pisanja, kar se odraža v boljšem 

obvladovanju branja in pisanja. 
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6 ZAKLJUČEK 

Pismenost (znati se podpisati ali vsaj prebrati oz. prepoznati svoje ime, prebrati jedilni list ali 

drug pomemben napis v svojem okolju) je ena izmed najosnovnejših prvin, ki bi jo moral 

razviti vsak posameznik s posebnimi potrebami v svojem življenju. Prednosti, ki jih imajo 

osebe, ki gredo skozi njim ustrezen način opismenjevanja, so pomembne za njihovo 

samostojno delovanje, obenem pa imajo pomemben vpliv tudi na njihov nadaljnji potek 

življenja. 

Poučevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju zahteva od strokovnjaka natančno 

načrtovanje, upoštevanje njihovih razvojnih potreb, trenutnega funkcioniranja, nivoja 

izražanja in razumevanja ter poznavanje njihovih močnih področij in interesov, iz katerih 

kasneje izhajajo vsi nadaljnji koraki poučevanja po metodi logografskega branja. Z ustreznim 

pristopom ter načrtovanimi aktivnostmi je potrebno otroke z motnjami v duševnem razvoju 

postopno seznaniti z bralnimi veščinami, sprva ob podpori slikovnega gradiva, nato pa ob 

drugih izstopajočih grafičnih elementih v besedah. Ko oseba usvoji ter prepozna določeno 

število besed, je priporočljivo nadaljevati z analitično-sintetično metodo. 

Pomembno je, da upoštevamo načela, potek učenja ter vpliv logografske metode na osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, saj s tem pripomoremo h kvaliteti samega poučevanja. 

Obenem se moramo zavedati pomembnosti ustrezne podpore in pomoči na področju 

opismenjevanja omenjenih oseb, prav tako pa je potrebno vedeti, da je, če jim želimo 

omogočiti uspeh ter zadovoljstvo ob učenju, potrebna velika mera individualizacije, 

ustvarjalnosti in potrpežljivosti.  
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