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POVZETEK
Diplomsko delo Spodbujanje branja v predšolskem obdobju je sestavljeno iz teoretičnega in
empiričnega dela.

V teoretičnem delu sem pisala o branju, pomenu branja, vrstah branja, o bralni motivaciji,
spodbujanju bralne motivacije, notranji in zunanji motivaciji, vplivu bralne motivacije na
otrokovo bralno aktivnost, bralni ter družinski pismenosti, vlogi odraslega pri spodbujanju
bralne pismenosti, branju otroku ter o spodbujanju branja v predšolskem obdobju, kjer sem
pisala o spodbujanju družinskega branja, vlogi vzgojiteljice oz. vzgojitelja pri spodbujanju
branja, književni vzgoji v vrtcu, spodbujanju branja v vrtcu ter o različnih oblikah oz.
metodah spodbujanja branja.

V empiričnem delu sem se osredinila na vlogo vzgojiteljice oz. vzgojitelja, kako v vrtcu
spodbujajo branje ter jih preko anketnega vprašalnika povprašala o spolu, dokončani stopnji
izobrazbe, številu let delovnih izkušenj, v kateri starostni skupini delajo, kako pogosto berejo
otrokom, kakšen pomen ima po njihovem mnenju branje v vrtcu ter kako ga spodbujajo,
katere metode spodbujanja branja uporabljajo ter zakaj prav te, ali imajo otroci možnost vloge
pripovedovalca zgodb, zakaj berejo otrokom v vrtcu, katere kriterije upoštevajo pri izboru
knjig, kdo ima večjo vlogo pri spodbujanju branja, kdo ima večji vpliv na otrokovo porajajočo
se pismenost in katere dejavnosti v družini po mnenju vzgojiteljice oz. vzgojitelja vplivajo na
pismenost otrok.

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali med vzgojiteljicami oz. vzgojitelji obstajajo razlike v
načinu spodbujanja otrokovega branja glede na doseženo stopnjo izobrazbe ter glede na
število let delovnih izkušenj v vrtcu.

KLJUČNE BESEDE: branje, bralna motivacija, bralna pismenost, vloga vzgojitelja pri
spodbujanju branja, spodbujanje branja v vrtcu
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POVZETEK
ABSTRACT

The thesis titled Promoting preschool reading consists of a theoretiral and an empirical part.

In the theoretical part I wrote about reading, the importance of reading, types of reading,
about reading motivation, promoting reading motivation, internal and external motivation,
influence of reading motivation on the child's reading activity, reading and familial literacy,
the role of adults in promotion reading literacy, reading to a child and promoting reading in
pre-school years, where I wrote about promoting reading in the family, the role of teachers in
promoting reading, literature classes in kindergarden, promoting reading in kindergarten and
different methods of promotion.

The empirical part focuses on the role of preschool teacher regarding reading promotion. I
conducted a survey on preschool teachers with questions regarding methods of reading
promotion, gender, education level, years of experience, age groups of their pupils, how
frequently they read to children, the amount of emphasis they put on reading, reasons for their
method selection, can children take on the role of narrator, why they read to children, their
criteria for book selection, their opinion on who has the biggest role in reading promotion and
on the cild's emergent literacy, and their opinion on which family activities influence the
child's literacy.

The goal of thesis is to determine whether there is a difference between kindergarten teachers
regarding the methods of promoting reading, based on their education level and years of
experience working with preschool children.

KEY WORDS: reading, reading motivation, reading literacy, role of teacher in promoting
reading, reading promotion in kindergarden
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I.

UVOD
»Kadar bereš otroku, kadar daš knjigo otroku v roke, mu prinašaš novico o neskončno
raznolični naravi življenja, si nekakšen spodbujevalec.« (Paula Fox)

Znati brati ni nekaj, kar bi znali ob rojstvu in se nam tega ne bi bilo treba učiti. Ravno
nasprotno, branje nam ni prirojeno, zato se ga moramo naučiti. Zelo pomembno je, da se z
branjem srečamo že v predšolskem obdobju, ne šele v šolskih letih.

»Temeljna dejavnost v zvezi s knjigo je branje. Z njim se srečujemo v vsakem trenutku: v
šoli, na delovnem mestu, v trgovini, na ulici, doma itn. Branje je zelo pomembno za vse
generacije ljudi, predvsem pa pri otrocih razvija učenje učenja. Branje je izjemnega pomena,
zato ga moramo učiti in negovati.« (Dežman, 1998: 10)

Branje nas spremlja na vsakem koraku, je pomemben dejavnik pismenosti, pot do zbiranja
informacij in znanja, poleg tega pa je pomembno za osebnostno rast in razumevanje sebe ter
sveta. Menim, da je v današnjem času branje pomembno za našo rast ter kakovost našega
življenja, vendar se mi zdi, da dandanes otroci sami le redko sežejo po knjigi, saj je v dobi
medmrežja in televizije branje na zadnjem mestu seznama prostočasnih dejavnosti. Otroci
namesto kakovostnih besedil, ilustracij, kakovostno pridobljenega znanja raje sežejo po
računalniku ter si preko spleta sami poiščejo risanke, pravljice, zgodbe itn. Zato je
pomembno, da otroku že v zgodnjem obdobju spodbudimo najprej interes do listanja knjig ter
nato do branja.

Bralni interes se največkrat razvije že v zgodnjem otroštvu, zato je pomembno, da otroku
zgodaj približamo knjigo ter ga spodbujamo k branju knjig. Menim, da je za pomemben
začetek pridobivanja kulture branja zelo pomemben stik med osebo, ki bere, in poslušalcem.
Nič ne bo zamujenega, če otrok ne bo razumel vsega, kar je prebral, celo nasprotno, lahko ga
prav to motivira za branje.
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II.

TEORETIČNI DEL

1 BRANJE

Poučevanje branja in razumevanja besedil ima že več kot stoletno tradicijo. Pa vendar znanje
o branju in o pomenu branja zadnje desetletje postaja vse bolj obsežno. Raziskave na področju
branja opozarjajo na težavne procese branja, nova odkritja posameznih sestavin pa obenem
opozarjajo na nove neznanke (Grosman, 2006: 46).

Najpogostejša individualna spretnost je prav branje. Potrebujemo le miren prostor in knjigo
ter seveda čas, ki pa je v današnjem svetu največja težava, ko ves čas le hitimo in ne najdemo
prve interakcije med knjigo in nami. Pomanjkljivo poznavanje pomena branja je lahko vzrok
za nebranje ali slabšo bralno pismenost. Pri otrocih moramo pri opismenjevanju biti zelo
pazljivi, saj prihaja do velikih razlik v jezikovnem razvoju.

1.1 Opredelitev branja
»Angleška beseda »reading« (branje) izvira iz anglosaksonske besede »readan«, kar pomeni
»poučiti se«. In dejansko predstavlja branje še vedno, ob vsej tehniki in elektroniki, glavno
sredstvo za to, da se o nečem poučimo, da pridobimo informacije, da se nekaj naučimo.«
(Pečjak, 1993: 7)

Branje je »multipla interakcija številnih procesov, ki jih določajo različne sposobnosti in
spretnosti« (Pečjak, 1999: 12).

Je »proces dekodiranja, pri katerem je bralec pasiven, ko poskuša izločiti pomen iz besedila
kot pri pisanju. Zaradi tega pri branju ne uporablja toliko miselnih potencialov, ker si pri
razumevanju pomaga s predznanjem« (Pečjak, 2010: 22).

S. Pečjak (1999: 12) navaja C. Perfetti (1985) definicijo, ki pravi: »Branje je v prvi fazi
proces dekodiranja besed, ki je odvisen od povezave novih besed s pojmi iz bralčevega
spomina in izgovorom besed. V drugi fazi pa gre za pomen razumevanja sporočila besedila.«
2

1.2 Pomen branja
Branje je največkrat izrazito individualna jezikovna dejavnost. Med vsemi jezikovnimi
zmožnostmi je edino branje na razpolago v neomejenih količinah, saj poteka v samoti in zanj
potrebujemo le knjigo in svoj čas. Zaradi dejavne bralčeve udeležbe je branje tudi
nenadomestljiva vaja v rabi jezika in prispeva k razvoju in izboljšanju vseh drugih jezikovnih
zmožnosti: k boljšemu pisanju, saj bralec ves čas branja opazuje pisano rabo jezika v vseh
njenih posebnostih, k boljšemu poslušanju, ker se bralec ves čas uči pazljivo slediti besedilu,
in k razvitejšemu govoru, ker bralec spoznava izrazne zmožnosti jezika in pridobiva nove
besede (Grosman, 2003: 10–11).

Dejavnosti za razvijanje predbralnih spretnosti vključujejo različne vaje, didaktične igre za
razvoj grafomotoričnega in fonološkega zavedanja, igre z glasovi ter črkami. Pomembna je
pozornost sledenja in razumevanja navodil, kar tudi spodbujamo, najpogosteje so to družabne
igre, plesi in jezikovne igre. Za razvijanje predbralnih sposobnosti je pomembno glasovno in
grafično zavedanje. Uporabljamo različne vaje z glasovnimi in besednimi igrami, igra
aliteracija (igra z enakimi začetnimi zlogi), rime, uganke, ritmično spremljanje ob izrekanju
različnih zlogov (razvijanje glasovnega zavedanja). V prvem starostnem obdobju spodbujamo
igre poslušanja, govorno-gibalne igre, bibarije, uganke, prstne igre, rajalni plesi, izštevanke
itn. V drugem starostnem obdobju spodbujamo simbolno igro, spoznavanje knjige kot vir
informacij, spodbujanje pogovora, didaktične in družabne igre, kjer se otrok igra z glasovi in
črkami, izmišljanje zgodb, igre fonološkega zavedanja, kjer otroci vadijo poslušanje, sledenje
navodilom, urijo slišni spomin, prepoznavajo rime in te tudi sami poiščejo, izštevanke itn.
(Grginič, 2005: 54–57).

Predbralne sposobnosti so nujne in temelj za razvoj bralnih sposobnosti. V določenem
starostnem obdobju ravno razvitost predbralnih sposobnosti pokaže otrokove kasnejše
morebitne težave pri branju v šoli. V predšolskem obdobju večina otrok še ne zna brati, zato
je pomembno, da spodbujamo različne govorne vaje. Otroka poskušamo obogatiti s čim več
izkušnjami, s katerimi se bo srečal spontano. Menim, da je za otroka pomemben pogovor,
pripovedovanje, poslušanje glasnega branja odraslih, igra vlog, dramatizacija, različne
socialne in didaktične igre, uganke, rime, izštevanke itn.
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M. Grosman (2003: 12) pravi, da »k dinamičnemu razvoju sodobnih družb lahko prispevajo le
visoko pismeni in ustvarjalni posamezniki s pozitivno samopodobo. V tem smislu je dobro
načrtovana vzgoja za branje in pozitiven odnos do pisane besede na predšolski ravni hkrati
najbolj pomembna, žal pa tudi najbolj usodna za tiste otroke, ki jih ne bi uspela prepričati o
pomenu branja«.

Kot piše S. Pečjak (2009: 11), je dejstvo, da se razvoj pismenosti začenja že pred formalnim
šolanjem otroka. »Otroci se tako rekoč od rojstva naprej doma in v okolju srečujejo z
različnimi bralnimi in pisnimi vzorci, ki jim pomagajo pri spoznavanju sveta, po drugi strani
pa jim omogočajo tudi socialno interakcijo z odraslimi. Otrokovo pripravljenost na vstop k
formalnemu opismenjevanju lahko izrazimo s pojmom porajajoče se pismenosti. Porajajoča se
pismenost zajema stopnjo razvitosti nekaterih splošnih in specifičnih sposobnosti, potrebnih
za uspešen začetek usvajanja spretnosti branja in pisanja.«

T. Jamnik (2000: 78) poudarja pomen branja kakovostne mladinske literature v dobi
odraščanja, ki ga je treba še posebej razvijati, saj ima pomembne učinke na mladega bralca in
njegov vsestranski razvoj (socialni, osebnostni, jezikovni ter razvoj domišljijske dejavnosti):
− Z branjem kakovostne literature se mlademu bralcu omogoča uspešnejša socializacija in
lažji vstop v njegovo kulturno okolje (v zgodnjem obdobju njegovega razvoja z igro).
− Na področju osebnostnega razvoja omogoča branje otroku tudi izgradnjo vrednot, saj v
literarnih junakih prepoznava sebe in svoje težave ter med njimi išče vzornike; branje tako
pomembno vpliva na dojemanje samega sebe in na njegove občutke ter mnenja o drugih
ljudeh.
− Na podlagi jezikovnega razvoja mladega bralca pa branje zahtevnejših, umetniško
oblikovanih besedil razvija njegovo zmožnost simboličnega izražanja. To mu omogoča,
da bolj nadzorovano uporablja zahtevnejše jezikovne strukture, razvija asociativne ter
druge oblike mišljenja, kar ga pripravlja na svet odraslih.
− Branje literature krepi sposobnost domišljijske dejavnosti, kar pripomore k razvoju
domišljijskega razumevanja, ki mlademu bralcu pomaga reševati konfliktne položaje, v
katerih se znajde v družbi. Situacije v literaturi pomenijo neke vrste simulacijo realnih
življenjskih situacij, ki jih je mladi bralec v določenih literarnih delih že uvidel.

V prvem poglavju sem govorila o branju, v drugem pa bom predstavila vrste branja.
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2 VRSTE BRANJA

Beremo lahko na več načinov. Kateri način izberemo, pa je odvisno od nas ter od tega, s
kakšnim namenom se bomo branja lotili oziroma kakšna je naša bralna motivacija.

Po M. Kordigel (1990: 31) razlikujemo dve vrsti branja, ki jih uporabljamo glede na to, s
kakšnim namenom beremo. Glede na motivacijo razlikujemo dve vrsti branja, in sicer
pragmatično in literarno-estetsko branje. Slednje se deli na literarno in evazorično branje.
Poznamo pa tudi informacijsko branje, ki se deli na informacijsko, poljudnoznanstveno,
strokovno in znanstveno branje.

Poznamo še eno vrsto branja, ki ga M. Kordigel ne omenja, in sicer dialoško branje, za
katerega je značilno menjavanje vlog med odraslim in otrokom. Gre za obliko skupnega
branja, kjer otrok ni samo poslušalec, temveč tudi pripovedovalec. Branje odrasli spodbujajo z
dodatnimi vprašanji, pri čemer je pri malčkih smiselno, da se vprašanja nanašajo na dogodke,
osebe ali predmete na sliki. Za starejše otroke pa so bolj spodbudna vprašanja, ki se nanašajo
na zgodbo kot celoto ali na povezanost med prebranim besedilom in otrokovim življenjem.
Pomembno je, da lahko otrok med skupnim branjem skupaj z odraslo osebo gleda v knjigo in
sledi branju (Grginič, 2006: 16–17).

2.1 Pragmatično branje
Pragmatično branje poteka, ko želimo doseči konkretne cilje, da bi se nekaj naučili, izvedeli,
vedeli in spoznali. Beremo z namenom, da bi zadovoljili svoje interese.

M. Kordigel (1990: 31–32) omenja štiri stopnje pragmatičnega branja:
− Informacijsko branje, kjer iščemo natančno in enopomensko informacijo, lahko pa
pride informacija do nas tudi nehote. Pri tej vrsti branja beremo predvsem zato, da bi
preganjali dolgčas in manj zato, da bi se informirali.
− Poljubno-znanstveno branje, kjer gre za obliko branja, ki je zahtevnejša, a od bralca
ne pričakuje bogatega predznanja, saj ga besedilo sproti seznanja s potrebnimi
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informacijami. S pomočjo tovrstnega branja si bralec pridobiva znanja, ki sodijo k
splošni izobrazbi ali individualnim interesom.
− Strokovno branje, ki je povezano z branjem besedil, ki so napisana v strokovnem
jeziku, za kar potrebujemo poznavanje strokovnega izrazoslovja. Bralec prebrano
vzame za dejstvo in ne dvomi v njegovo verodostojnost.
− Znanstveno branje nam predstavlja spretnost branja in razumevanja znanstvenih
besedil. Za to vrsto branja potrebuje bralec ustrezno strokovno izobrazbo določene
smeri. Bralec se do prebranega kritično distancira, prebrano povezuje s svojim
predhodnim znanjem, analizira, vrednoti …

2.2 Literarno-estetsko branje
Literarno-estetsko branje označuje vse vrste branja, ko se človek prepusti svetu domišljuje.
Ne gre za zbiranje informacij, razen če beremo s pragmatično motivacijo. Literarno-estetsko
branje razdelimo na evazorično in literarno.
− Evazorično branje bralca popelje v svet svoje domišljije in ni pripravljen slediti
avtorjevi. Literaturo uporabi za beg iz stvarnosti in vanjo projicira lastna čustva in
želje.
Evazorično branje lahko razdelimo še na tri kategorije:
− branje trivialnega stripa,
− branje trivialne literature,
− branje do neke mere estetsko oblikovane trivialne literature.
− Literarno branje pomeni vživljanje v domišljijski svet avtorja, doživljanje celovitosti
umetnostnega besedila ter skladnosti spoznavnih, etičnih in estetskih vrednot.
Literarno branje lahko razdelimo še na tri kategorije:
− branje veristične literature,
− branje klasične literature,
− branje hermetične literature (Kordigel, 1990: 36–46).
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2.3 Dialoško branje
Pri dialoškem branju gre za obliko, kjer zamenjamo vlogi otroka in odraslega. Namesto
odraslih, ki berejo otrokom, se otroci postavijo v vlogo pripovedovalca zgodb. Odrasli
prevzemajo vlogo aktivnega poslušalca, postavljajo vprašanja in dopolnjujejo zgodbo z
informacijami. Ob otrokovih opisih slikovnega gradiva v knjigi jih opozarjajo na napačno
sklepanje, njihovi odgovori se s ponavljanjem in pohvalo izboljšujejo in bogatijo. V
dialoškem branju se ob spreminjajočih vprašanjih odraslega bralca razvija otrokovo izražanje,
njegova jezikovna zmožnost. Pri mlajših otrocih odrasli postavljajo vprašanja ob slikah na
posamezni strani, kjer otrok opiše osebe, živali, predmete, pri štiri- in petletnih otrocih pa že
lahko z vprašanji preverjajo otrokovo doživljanje dogajanja v knjigi (Grginič, 2006: 16–17).

V drugem poglavju sem govorila o vrstah branja, sedaj pa se bom osredotočila na bralno
motivacijo.
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3 BRALNA MOTIVACIJA

Bralna motivacija je tista motivacija, ki človeka spodbudi k prebiranju in branju. Bralnemu
procesu da smisel ter posamezniku pomaga vztrajati do želenega cilja in želi ponoviti bralno
izkušnjo, za katero je notranje motiviran.

S. Pečjak, N. Bucik idr. (2006: 7) bralno motivacijo pojmujejo kot nadpomenko za različne
motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in
pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo še ponoviti (ponovno
doživeti).

Za razvoj in ohranjanje otrokove motivacije za branje je pomembna vrsta zunanjih dejavnikov
v domačem okolju, vrtcu, šoli in širšem okolju. Poznavanje različnih dimenzij motivacije,
medsebojnega delovanja in vplivanja posameznih dejavnikov je ključnega pomena, če želimo
pri otrocih spodbuditi pozitiven odnos otrok do branja ter zavzetost za vseživljenjsko branje
(Bucik, 2006: 63).

3.1 Spodbujanje bralne motivacije
Otrok naj ima knjigo ves čas na voljo na knjižni polici, kjer jo lahko kadar koli doseže in jo
kasneje tudi pospravi nazaj. Otroku dovolimo, da sam prelista knjigo ter jo vključuje v igro.
Zavedati se moramo, da bo knjiga imela krajšo življenjsko doba, otrok pa bo že v zgodnjem
obdobju dobil novo izkušnjo (Dolar Bahovec, 2004: 154).

»Spodbujanje zanimanja za branje lahko poteka tudi izven doma, saj je v okolju veliko
različnih tiskanih informacij in napisov. Starši lahko spodbujajo otroka k opazovanju in ga
opozarjajo na različne napise. Opazili bodo, kako so napisana imena trgovin, prometni in
drugi znaki otroku privlačni in kako hitro si otrok zapomni posamezne napise.« (Knaflič,
2003: 38)

N. Bucik (2003: 112) pravi, da »če želimo, da bodo otroci branje cenili in bo pomembno
osebno sredstvo za učenje in užitek, moramo načrtovati delo v vrtcu in šoli tako, da vključimo
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branje v urnik kot pomemben del dneva. Branje otrokom je ena najbolj učinkovitih metod
ustvarjanja dobrih bralcev, ki bodo brali vse življenje«.

Za ohranjanje bralne motivacije je pomembna pozitivna čustvena izkušnja otroka. Otrok mora
doživeti, da branje prinaša ugodje in dobro počutje ob poslušanju. Otroku, kateremu so starši
redno brali v predšolskem obdobju in mu še vedno berejo, tudi ko zna že sam brati, starši
prinašajo užitek. Tak otrok bo lažje razumel, da se je vredno potruditi in se naučiti dobro
brati, da bo kasneje tudi sam užival ob knjigah. Zato starši lahko veliko naredimo za
spodbujanje otroka k branju, če mu redno in z užitkom beremo.

3.1.1 Notranja in zunanja motivacija za branje
Notranja motivacija se nanaša na posameznikovo željo, ki prihaja od znotraj in brez
dejavnosti za zunanjo vrednost. Izhaja iz posameznikovega interesa, ne potrebuje nobene
pobude, nagrade razen interesa in lastne izkušnje, ki jo razvija ob branju.
Zunanja motivacija se nanaša na posameznikove zunanje spodbude ali nagrado. Največkrat
otrok bere zato, da dobi nagrado, motiviran je s pohvalo, s priznanjem, z željo ustreči
odraslim itn. Cilji so močni, pustijo takojšnji učinek, čeprav je ta kratkotrajni. Bralna
dejavnost se zaključi tako, da otrok dobi dosežen cilj. Odrasli morajo zato uvesti nov cilj.
Notranje in zunanje spodbude vplivajo na vsakega otroka drugače. Notranje spodbude so za
vseživljenjsko branje nujno potrebne, imajo dlje trajajočo bralno dejavnost (Bucik, 2003:
113).

3.1.2 Vpliv motivacije na otrokovo bralno aktivnost
N. Bucik (2003: 115) pravi, da »če otrok uživa in je zadovoljen, ko bere, že njegova bralna
aktivnost sama postane zanj nagrada.« (Bucik, 2003: 115)

Cilj odraslih je otroku vzbuditi interes za branje, pozitiven odnos do branja in s tem povečati
bralno aktivnost. V današnjem času se poudarja velik pomen motivacije za branje na bralno
dejavnost in bralne dosežke. Cilj oz. učinek branja naj bi bilo ugodje, ki nam ga ta nudi, torej
nekaj osebnega. Nasproti temu je zunanja motivacija, ki otroka usmerja v neko boljšo oceno,
nagrado, ki ni povezana z branjem in otrokovim zadovoljstvom. Sloni na številu prebranih
knjig, kar za bralca sploh ni bistvenega pomena. Otroke, ki niso bili v predšolskem obdobju
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deležni branja, počasneje dobijo izkušnjo hitrega branja, spretnost pripovedovanja itn. Zato bo
tekmovalni način branja otroka prej odvrnil od branja kot pa spodbudil. Poraz vpliva na
otrokovo samozavest, ki pa ni odvisna od njega, zato bi moralo branje pomeniti nekaj, kar ga
veseli in notranje bogati. N. Bucik v priročniku za spodbujanje branja nagovori odrasle, naj
čim prej spoznajo, da z nagradami ne bomo razvili otrokove notranje motivacije za branje.
Otroku je potrebno pokazati, kako pomembno je branje ter kako zabavno je, da lahko z
znanjem, ki ga prinese branje, povečajo kvaliteto svojega življenja (Bucik, 2003: 115–116).

M. Grosman (2003: 10) pravi, da je »bralna spodobnost nujno potrebna vsakomur za smiselno
preživetje v svetu neomejene besedilne ponudbe, ko nas različna besedila obdajajo in
spremljajo od prve jutranje ure vse do zadnjih nočnih minut, ko nas z različnimi sporočili
usmerjajo in z nami manipulirajo ter od nas terjajo bolj ali manj zapleteno jezikovno
interakcijo«.

V tem poglavju sem govorila o bralni motivaciji, zdaj pa se bom osredotočila na pismenost.
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4 PISMENOST

UNESCO (1978: 183) pismenega človeka opisuje kot osebo, ki lahko sodeluje v vseh
življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost za vsakodnevno delovanje v družbeni
skupnosti ter uporablja svoje bralne, pisne in računske spretnosti za osebni razvoj in razvoj
družbene skupnosti.

Pismenost po S. Pečjak (2010: 15) je »kompleksna sposobnost branja, pisanja, pri čemer je
poudarjen različen razvoj pismenosti gleda na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike.
Temeljni element vseh pismenosti je bralna pismenost«.

Je »kompleksen proces, ki so ga psiholingvisti definirali na več načinov. V ožjem pomenu je
najpogosteje definirana kot človekova sposobnost branja in pisanja« (Grginič, 2005: 8).

4.1 Bralna pismenost
»Temeljni element vseh pismenosti pa je bralna pismenost.« (Pečjak, 2010: 15–19)

Evropska informacijska družba je leta 2002 v dokumentu Key Competencies opredelila bralno
pismenost, kot »zmožnost razumeti, uporabljati in razmišljati o pisnih besedilih, da bi dosegli
lastne cilje, razvili svoje znanje ter potenciale in učinkovito sodelovali v družbi« (citiramo po
Grosman, 2006: 9).

V knjigi Psihološki vidiki bralne pismenosti zasledimo kognitivne elemente bralne
pismenosti, kamor sodijo: fonološko zavedanje, tehnike branja (dekodiranje), avtomatizacija
prepoznavanja besed, branje s prepoznavanjem in uporabo bralnih strategij. Kot merilo pa se
pojavlja bralno razumevanje (Pečjak, 2010: 28).

Fonološko procesiranje S. Pečjak (2010: 28) opredeli kot »nanašanje na različne dejavnosti, ki
povečujejo občutljivost posameznika za glasove in uporabo le-teh v besedah«. Gre za
sposobnost manipulacije z glasovi, ki se pojavi v govoru. Otrok poišče besedi rimo, dva zloga
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združi v besedo, odmisli zlog iz slišane besede ter nato ponovi preostali del ipd. Otrok ni
izpostavljen tisku.

Fonološka občutljivost je povezana z zgodnjim branjem otroku. Otroci, ki so fonološko
občutljivi, se hitreje opismenijo, kot tisti z manj razvito sposobnostjo (Pečjak, 2010: 28–29).

S. Pečjak (2010: 29–30) predstavlja dekodiranje kot »najpogostejši način branja neznanih
besed in označuje prepoznavanje posameznega vidnega simbola in pretvarjanje le-te v slušni
kod ter povezovanje fonemov v besedo.« K dekodiranju štejemo tudi ugibanje, kaj naj bi
beseda lahko pomenila, pri tem si lahko pomaga na različne načine ter branje znanih besed,
kjer učenec prepozna besede, ki so mu znane, in jih je že večkrat prebral. S. Pečjak (2010: 30–
31) bralno besedišče poimenuje, kot »avtomatizacijo prepoznavanja besed, ki jih učenec
prepozna in razume pri branju.« O metakognitivnem znanju govorimo, kot o »branju s
prepoznavanjem in uporabo bralnih strategij, načrtovanju in spremljanju procesa branja«
(Pečjak, 2010: 31).

Strokovnjaki opozarjajo na vsestranski pomen dobro razvite bralne pismenosti tako za
posameznika kot za celotno družbo. Mednarodne raziskave ugotavljajo, da bralna pismenost v
svetu pada; eden od vzrokov je prav to, da postaja pismenost vse bolj sestavljena, zahtevna, še
posebno v sodobnih večjezičnih in večkulturnih okoljih v globalnem svetu. Bistveno
vprašanje pa je vendarle kritično razumevanje in vrednotenje besedil, kakovost branja in
kakovost prebranega, vgrajevanje tega v svoje znanje, vpliv prebranega na bralca, na njegov
um, domišljijo, čustva in socialno vedenje, družbeno-politično delovanje itn. (Jamnik, 2000:
78).

4.2 Družinska pismenost
»Družinska pismenost zajema vse dejavnosti, ki potekajo znotraj družine in so povezane s
pismenostjo. Pri tem mislimo predvsem na dva rodova znotraj družine in na dejavnost, ki
poteka medgeneracijsko med otroki in odraslimi. Z vidika predšolskega otroka zajema
družinska pismenost dejavnosti, ki so pred formalnim opismenjevanjem in predstavljajo
pripravo na učenje branja in pisanja.« (Knaflič, 2009: 7)
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Je »koncept, ki vključuje naravno nastajajoče izobraževalne dejavnosti v okviru doma in
družine« (Grginič, 2005: 10).

M. Grginič (2006: 12) navaja W. Teala, ki meni, da je najpomembnejša značilnost družinske
pismenosti ustvarjanje neodvisnih priložnosti za otrokovo raziskovanje pisnega jezika in
njegovo opazovanje drugih, ko uporabljajo pisni jezik.
H. P. Leichter (1984, v Grginič, 2006: 12) izpostavlja tri načine, kako družina vpliva na
otrokov razvoj pismenosti:
− Medosebno sodelovanje obsega izkušnje s pisanjem in branjem, ki jih otrok pridobiva
v družinskem okolju skupaj s sorojenci, starši in z drugimi družinskimi člani.
− Fizično okolje obsega pripomočke za sporazumevanje in pisne vire, ki jih uporabljajo
v družini in imajo velik vpliv na otrokov razvoj pismenosti. V domu, ki je bogat s
pisnim materialom, so knjige otroku na voljo na vsakem koraku. Otroci imajo
neomejen in samostojen dostop do širokega spektra pisnega materiala. Knjige, revije,
magnetne črke ipd. lahko otrok neomejeno raziskuje. Pomembno vlogo ima tudi
računalnik, ki močno spodbuja otrokov razvoj pismenosti. Raziskave potrjujejo, da
morajo biti otroci izpostavljeni tisku, ki mora postati pomemben del njihovega
odraščanja. Pomembna je tudi izposoja knjig v knjižnici. 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, ki se nanaša na odnose med družinskimi člani, še
zlasti odseva odnos staršev do pismenosti in njihova pričakovanja glede dosežkov
otrok na področju pismenosti. Kot dejavnik se obravnavajo tudi pozitivne in negativne
izkušnje staršev s pismenostjo ter ambicioznost družinskih članov.

Znane so številne oblike družinskega branja, ki naj bi vplivale na razvoj otrokove jezikovne
zmožnosti, med njimi je razširjeno dialoško branje. V dialoškem branju so zamenjane vloge
odraslih in otrok. Namesto odraslih, ki berejo otrokom, se otroci učijo postati pripovedovalci
zgodb. Odrasli prevzamejo vlogo aktivnega poslušalca, postavljajo vprašanja in dopolnjujejo
zgodbo z informacijami. Ob otrokovih opisih slikovnega gradiva v knjigi jih opozarjajo na
napačno sklepanje, njihovi odgovori se s ponavljanjem in pohvalo izboljšujejo in bogatijo
(Grginič, 2006: 16).
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4.3 Vloga odraslega pri spodbujanju bralne pismenosti v
otrokovem razvoju

D. Golli (1996: 20) ugotavlja, da se »branje začne že v družini in vrtcu, kjer se otroci
srečujejo s knjigo. Dobro je, če otrok vidi, da tudi odrasli sami pišejo in berejo. Tako se nauči
pazljivo listati po knjigi, si ogleduje ilustracije, z ilustracije predvideva vsebino, navidezno
bere, pozna smer listanja in smer branja po tiskanih vrsticah. Otrok ve, da svet knjige ni
resničen, da pa knjiga o svetu veliko pove. Znanje iz knjig povezuje s svojo izkušnjo. Rad se
tudi pogovarja o vsebini knjig in ilustracij. Opazi ponavljanje črk in sprašuje, kaj kje piše.
Tako se nauči določenega števila črk«.

Odrasli naj pri izbiri bralnega gradiva upoštevajo interes in želje otroka. Otroke zanimajo
različne stvari, zato lahko določeno področje izkoristimo, da otrok izve kaj novega in hkrati
uri tehniko branja. Otrokom veliko pomeni, če imajo pri odločanju o tem, kaj bodo prebrali,
možnost izbire. Če otrok ve, da mora vsak dan nekaj prebrati in če se sam ne zna odločiti,
poiščimo skupaj bralno gradivo, ki ga bo pritegnilo. Otroku je potrebno dati možnost izbire
(Pečjak, 2013).

»Vsakdo, ki želi otroku približati knjigo in branje, mora vedeti, da je že samo razbiranje
grafičnega besedila naporno opravilo, saj mora bralec delce kroga in črte, ki sestavljajo vse
črke in vse pisave, razbrati, pretvoriti v besede, povedi in pripoved.« (Grosman, 2003: 10)

Na otroka najbolj vpliva okolje, v katerem živi oz. se v njem giblje. Zgled so mu starši in
vzgojiteljica oz. vzgojitelj, zato je zelo pomembno, da otroku ponudimo knjigo čim bolj
zgodaj. Menim, da se preko celega življenja učimo brati, ta proces se ne zaključi, ko usvojimo
tehniko branja, ampak se veš čas nadgrajuje. Tako usvojimo, da beremo od leve proti desni ter
od zgoraj navzdol. Poleg tega so otroci za branje motivirani in s pogostim ter rednim branjem
knjig pomembno vplivamo na doseganje višjih ravni govora.

»Zaradi dejavne bralčeve udeležbe je branje tudi nenadomestljiva vaja v rabi jezika in
prispeva k razvoju in izboljšanju vseh drugih jezikovnih zmožnosti: k boljšemu pisanju, saj
bralec ves čas opazuje pisano rabo jezika vseh njenih posebnosti, k boljšemu poslušanju, ker
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se bralec ves čas uči pazljivo slediti besedilu, in k razvitejšemu govoru, ker bralec spoznava
izrazne možnosti jezika in pridobiva nove besede« (Grosman, 2003: 11).

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003: 29) spodbujata, k »poslušanju kakovostnih
besedil za otroke, ki jih odrasli bere, otroka sprosti, mu da občutek varnosti, kar pozitivno
vpliva tudi na njegovo čustveno doživljanje, vživljanje v posameznikove junake, domišljijsko
ustvarjanje, iskanje novih, nenavadnih povezav ter odnosov in je zelo pomembno za kasnejše
razumevanje bolj celovitih besedil ter samostojno ustvarjanje besedil.«

Zelo pomembno je branje, pripovedovanje in pogovarjanje že v zgodnjih letih. To je edina
možnost in pot, kako naj otrok spozna, kaj vse se tako na čustveni kot socialni ter spoznavni
ravni skriva v pripovedovanih ali zapisanih besedah, zgodbah, pripovedih ali pravljicah. S
knjigo tako spozna svet, ki ga obdaja. Otrok lahko v interakciji z odraslim oz. mentalno
razvitejšim partnerjem nauči več, kot če bi dejavnost opravljal samostojno (Marjanovič Umek
in Zupančič, 2003: 22).

Vigotski je uporabil izraz »območje bližnjega razvoja« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003:
23). »Opredelil ga je kot razkorak med otrokovo dejansko razvojno ravnjo, ki odraža njegovo
sposobnost samostojnega reševanja problemov ali izvajanja neke dejavnosti, in potencialno
ravnjo, ki jo otrok lahko doseže ob pomoči mentalno razvitejšega partnerja« (Marjanovič
Umek in Zupančič, 2003: 23).

Dokler otrok ne zna brati, smo prav mi odrasli posredniki med otrokom in knjigo. Naša
glavna naloga je, da otroka zbližamo s knjigo ter mu podamo njeno vsebino na primeren
način. Otrok se mora najprej naučiti opravljati določeno dejavnost s pomočjo osebe, ki ji
zaupa, da lahko kasneje sam obvlada dejavnost samostojno. Otroku preko igre in drugih
dejavnosti vsakdanjega življenja zavestno ali nezavestno spodbujamo njegov razvoj. Tako
otroka usmerjamo k novim zahtevnejšim dejanjem, katere kasneje usvoji.

4.3.1 Kako brati otroku
Pomembno je, da otroka najprej navdušimo za branje ter poskrbimo za njegovo dobro počutje
med branjem. To bo otroku ostalo v spominu in si bo želel ponavljanja. Vsebino, trajanje in
način moramo prilagoditi razvojni stopnji otroka. Tudi enako stari otroci se lahko razlikujejo
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med seboj, saj živahni otroci težje ostanejo v mirovanju kot mirni. L. Knaflič (2003: 38) je
napisala: »tako kot si odrasli izbiramo vsebine, ki nas privlačijo, je tako bolj pomembno, da
izbiro berila za otroke prilagodimo njihovim željam in interesom«.
Odrasle lahko dolgočasi prebiranje iste vsebine, otroku pa je lahko to v zadovoljstvo in
interes. Zavedati se moramo, da je potrebno izbrati primeren kotiček, kje bomo otroku brali.

V knjigi Beremo skupaj oz. v priročniku za spodbujanje branja sta M. Zupančič in L.
Marjanovič Umek (2003: 30) poudarili pomembna načela kako brati, če želimo doseči želene
učinke z vidika otrokovega razumevanja učenja:
− Branje otroku ne more biti nekaj, kar se dogaja na hitro, za nekaj minut – nasprotno,
branje zahteva čas, umirjenost ter zainteresiranost bralca in praviloma prekinitev, ki jo
želi otrok, ko mu berejo.
− Tudi dojenček ni premajhen za branje, tako kot tudi otroci, ki že znajo brati, uživajo
ob prebiranju, če jim odrasli le berejo.
− Pri branju ne smemo hiteti, spuščati posameznih stavkov, odstavkov ali celo strani, ko
se nam zdi, da so za otroka nezanimive, da jih ne bo razumel ali pa si želimo priti čim
prej do konca.
− Predšolski otrok bo z zanimanjem sledil nadaljevanju, kar pomeni, da lahko jutri
nadaljujemo tam, kjer smo danes končali.
− Branje mora biti za otroka ritual.
− Otroku knjige ponudimo že od prvega leta dalje. Nekatere morajo biti samo njegove,
pomembno je, da mu damo možnost, da tudi »sam« bere.
− Na otrokova enostavna ali zahtevnejša vprašanja o knjigi je treba odgovoriti in se o
tem pogovoriti.
− Tisti, ki otroku bere, se mora pri branju potruditi.
− Pravljice in zgodbe, ki jih odrasli berejo otroku, radi poslušajo tako deklice kot dečki.
V predšolskem obdobju je pomembno spodbujanje otroka na vseh področjih, zato sem bom v
naslednjem poglavju osredotočila na spodbujanje branja v zgodnjem in predšolskem obdobju
otroka, kjer je pomembno družinsko branje, vloga vzgojiteljice oz. vzgojitelja pri spodbujanju
branja, spodbujanje branja v vrtcu in književna vzgoja ter različne oblike spodbujanja branja v
vrtcu.
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5 SPODBUJANJE BRANJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

5.1 Spodbujanje družinskega branja
Spodbujanje branja doma bi lahko poimenovali kot družinsko pismenost. Družinska
pismenost definirana kot »koncept, ki vključuje naravno nastajajoče izobraževalne dejavnosti
v okviru doma in družine« (Grginič, 2005: 10).

M. Grginič (2008: 18–19) poudarja velik pomen družinskega okolja pri vzgoji bralcev.
Avtorica povzema rezultate številnih raziskav, ki so pokazale, da imajo številne družinske
dejavnosti v predšolskem obdobju (npr. glasno branje otrokom, pogovor ob knjigah, napisi v
okolju in dejavnosti ob gledanju televizijskega programa) pomemben vpliv na šolski uspeh,
predvsem na učenje branja in razvijanje govorne možnosti. Avtorica še povzema ugotovitve
številnih raziskovalcev, ki so ugotavljali, kakšna je praksa pismenosti v družinah otrok, ki so
se naučili brati in pisati pred vstopom v šolo. Prišli so do naslednjih ugotovitev: vsi otroci so
imeli veliko stikov s pisano/tiskano besedo, vsi so pogosto slišali kompleksno rabo jezika
(brano in govorjeno), zgodaj so se naučili, da obstaja povezava med zapisanimi in
izgovorjenimi besedami (glasovi), veliko pogosteje so videli starejše pri branju različne
literature (leposlovja, revij, časopisov, informacij o delu – navodila), vsem so odrasli brali
veliko knjig, starši so kupovali ali si izposojali knjige zase in za otroke, knjižnico ali
knjigarno so pogosto obiskali skupaj z otrokom, doma so hranili veliko zalogo knjig in
pisalnega materiala, branje in pisanje sta bila na splošno ovrednotena kot pomembni
aktivnosti.

L. Knaflič (2003: 34) pravi »za majhnega otroka je njegova družina okno v svet. Preko
odraslih, med katerimi odrašča, spoznava svet, ki ga obkroža«.

Starši se zavedajo družinske vzgoje, prizadevajo si, da bi otroku nudili čim več, že od rojstva
naprej. Spremembe in prilagajanje vzgoje prispeva k temu, da otroci rastejo in se spreminjajo,
da se med seboj razlikujejo ter da en način vzgoje ne učinkuje pri vseh otrocih. Pismenost
starši otroku ponudijo že pred vstopom v šolo. S svojimi stališči, odnosom, ravnanjem do
branja starši vplivajo na otrokov razvoj v odnosu do branja ter v odnosu do knjige. Branje je
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vir za pridobivanje znanja in vedenja o različnih pojavih sveta in o življenju. Poslušanje
branja knjige, bližina staršev, skupno opravljanje dejavnosti predstavljajo otroku varnost,
rutino in povezanost. Ko ima otrok primerno razvit besedni zaklad, se otrok med učenjem
branja in pisanja posveča le še obvladovanju tehnike branja in pisanja, ne zapravlja več časa z
razumevanjem novih besed (Knaflič, 2003: 34–35).

Zelo pomembno je, da starši ne prenehajo z družinskim branjem, ko otrok začne sam brati.
Lahko zamenjajo vloge in so starši poslušalci ali pa se pri branju izmenjujejo.
Najpomembnejše pa je, da starši ne izgubijo interesa za knjige in prenehajo z družinskim
branjem. Starši naj bi brali vsaj do osmega leta otrokove starosti. Kasneje naj bi pokazali
zanimanje za knjige, ki jih otrok bere, in se o njih pogovarjali.

5.1.1 Vloga vzgojiteljice oz. vzgojitelja pri spodbujanju branja
Vzgojiteljica oz. vzgojitelj kot kompetentni partner v otrokovem razvoju ima pomembno
vlogo pri razvoju komunikacijskih spretnosti. Program za načrtovanje dejavnosti otrok v vrtcu
je Kurikulum za vrtce. Ta ne določa specifičnega učnega načrta kot učni načrt za osnovno in
srednjo šolo. Vzgojiteljica oz. vzgojitelj je odgovoren za načrtovanje dejavnosti, avtonomen,
strokoven, inovativen, fleksibilen, izhaja iz otrok ter svoje delo objektivno analizira.

Vzgojiteljica oz. vzgojitelj se pri svojem delu srečuje z različnimi otroki, ki se razlikujejo po
spretnostih, sposobnostih, izkušnjah, ter njihovimi starši. Vsak po svoje si prizadeva pripraviti
otroka na vstop v šolo. Vzgojiteljica oz. vzgojitelj mora pri svojem delu upoštevati vse te
razlike, kljub temu da izhajajo iz svojega znanja in izkušenj, da bo večina zadovoljna. Starši
imajo svoja pričakovanja glede vrtca, čeprav se zavedajo, da le ni vse odvisno od njega,
temveč je pomembna njegova vloga. Motivacija in pripravljenost staršev je predpogoj za
razvijanje sodelovanja med starši in vrtcem. Tako izvemo, kaj bi starši radi izvedeli o pomenu
branja za otroke. Pomembno je, da takšne razlage spremljata razlaga in utemeljitev, zakaj je
stvar dobro narediti na tak način (Knaflič, 2003: 65–66).

Pedagoški delavec naj v otroku vzbudi zanimanje za črke in druge simbole, katere dnevno
srečujejo v življenju. Pomagajo naj jim spoznati, da je knjiga pomemben vir informacij.
Preverjanje prebranega naj bo le diskretno, da vzgojiteljica oz. vzgojitelj vidi, kaj je potrebno
na tej poti še storiti (Batistič Zorec, 2003: 57).
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Vzgojiteljica oz. vzgojitelj se pri delu srečuje tako s skupino različnih otrok kot s skupino
različnih staršev, ki tako kot otroci zahtevajo različne pristope. Ko se odloči za spodbujanje
branja, mora upoštevati razlike v družini, kot na stopnjo izobrazbe, kulturne značilnosti ipd.
Zato mora biti tako uvajanje previdno in obzirno do otroka in njegovih staršev. Zavedati se
moramo, da je branje v družinah različno razširjeno in da nekaterih staršev ne moremo
pritegniti k temu. Otrok v vrtcu tega ne sme občutiti, vzgojiteljica oz. vzgojitelj naj takemu
otroku ponudi več časa, da pomanjkanje nadomesti (Knaflič, 2003: 65–67).

Pedagoški delavec naj bi spodbujal otrokove sporazumevalne zmožnosti. Za otroka
sprememba okolja pomeni tudi spremembo komunikacijskega okolja, saj je družinsko okolje
praviloma namenjeno le njegovi besedi ter ga z razumevanjem sprejme. Institucionalno okolje
pa je že vnaprej usmerjeno in pogosto ne spoštuje otrokovih posebnosti, ima manj
razumevanja oz. vanje posega s svojimi popravki in nadomestili, kar pa otroka pogosto
odvrne od novih poskusov in pogosto otroka spodbudimo k molčanju (Grosman, 2003: 12).

Cilj vzgojiteljice oz. vzgojitelja v vrtcu je razviti pozitiven odnos do branja, spodbuditi interes
za branje ter povečati interes bralnih dejavnosti in spretnosti v otroku. Prvi otrokovi učitelji so
starši. Torej je pomembno, kako otroka vzgajamo v bralca že v zgodnjih letih. Družinsko
bralno okolje je ključnega pomena za otrokov kasnejši bralni uspeh. Velika prednost je, da je
otrok v predšolski dobi dojemljiv in dobi vse, kar mu odrasli ponudimo. Hkrati je v
družinskem okolju deležen največ individualne pozornosti.

Za vzgojiteljico oz. vzgojitelja je najbolj pomembno, da prilagodi težavnost razvojni stopnji
otroka, nikakor pa naj ne prilagodi učenja po že vnaprej določeni shemi. Vzgojiteljica oz.
vzgojitelj naj ves čas spodbuja samostojnost otroka. Naloga pedagoškega delavca je
spodbujanje pismenosti, kot priprava primernega okolja, ki otroka spodbudi k razumevanju,
vključevanje pismenosti v dnevno rutino, oblikovanje različnih bralnih dejavnosti, ustvarjanje
pismenosti preko načrtovanih dejavnosti (Grginič, 2005: 12–14).

5.1.2 Književna vzgoja v vrtcu
M. Grginič (2005: 57) pravi: »knjižna vzgoja otrokom omogoča, da spoznajo knjigo kot vir
informacij, in jim daje dostop do najprimernejših virov za njihovo starost, na knjigo naj bi jih
navajali že od najzgodnejših let«.
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Cilj književne vzgoje v vrtcu je povezovanje bralne vzgoje doma in v vrtcu. Do knjig otroku
pomagajo priti starši in vzgojiteljica oz. vzgojitelj toliko časa, dokler otrok sam ne zna brati.
Institucionalna oz. vzgojno-varstvena ustanova in družinska vzgoja se ves čas dopolnjujeta ter
si sledita. Temu seveda sledi, da se krepijo vezi med staršema ter otrokom, kot pa tudi vezi
med vzgojiteljico oz. vzgojiteljem in otrokom, predvsem se prepleta vez fizičnega ugodja ter
občutka varnosti. Zgodnje obdobje je osnova za samostojno branje v kasnejših letih (Grginič,
2005: 57–59).

Ob seznanjanju s knjigami in ob glasnem branju odraslih se otroci seznanjajo z začetkom in
smerjo branja. Zavedajo se, da so simboli v knjigah črke, razlikujejo prvo in zadnjo stran
knjige, ločijo slike, besede in besedilo ter prepoznajo naslov na naslovnici. Ob vsakodnevnem
stiku s knjigo naj bi otroci spoznavali tudi njene značilnosti. V vrtcu imajo med različnimi
kotički tudi knjižne, ki jih poimenujejo tudi bralni ali pravljični oziroma kotički za branje in
pisanje. V kotičku imajo možnost, da sami ali z drugimi otroki odkrivajo in spoznavajo
raznovrstne knjige, tudi tiste, ki jih poslušajo pri skupnem branju, kotiček pa bogatijo tudi s
svojimi izdelki, slikanicami, katalogi. Ko pripravljajo gledališko predstavo, kotiček dopolnijo
še z lutkami, gledališkim listom in vabilom. Ob tovrstnih dejavnostih se prepletata knjižna in
književna vzgoja, različne pisalne dejavnosti pa se povezujejo s predopismenjevanjem
(Grginič, 2005: 57–58).

T. Jamnik (2003: 58) pravi, da »glasno branje odraslih nima le književno-vzgojnih ciljev, pač
pa se hkrati utrjuje otrokova čustvena vez s straši oz. odraslimi, ki mu bere, zato ga
spodbujamo od otrokovih najzgodnejših let do zgodnje mladosti. Prepletenost fizičnega
ugodja, občutka varnosti in estetske informacije v najzgodnejših letih je osnova, iz katere
izhaja pozitivna naklonjenost do književnosti tudi kasnejših letih samostojnega branja«.

Bralna vzgoja v vrtcu sledi načelom, ki narekuje bistvo književnosti, funkcijo branja, izkušnje
otrok in njihovo starost. Vzgojiteljica oz. vzgojitelj se mora zavedati, da je potrebna naša
ustvarjalna spodbuda v iskanju novih primernejših oblik posredovanja otroku. Zelo
pomembno je, da otroku damo veliko možnosti za vajo ter da mu beremo kakovostna in
raznolika književna dela. Tako kot je otrok nekaj enkratnega in neponovljivega, tako je tudi
književno delo, ki ga beremo otroku.
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5.1.3 Spodbujanje branja v vrtcu
Pripovedovanje in glasno branje imata pogosto pomembno vlogo v vsakdanji rutini pred
otrokovim spanjem v celotnem predšolskem obdobju, pri mnogih otrocih pa tudi v zgodnjem
šolskem obdobju. Otrok postopoma poglablja izkušnjo, da branje nudi užitek in ugodje
ter tako razvije interes za branje in pozitiven odnos do le-tega.

Temeljne razloge spodbujanja branja najdemo v prispevku Knjižna vzgoja v vrtcu in vloga
staršev, katere navaja I. Mlakar (2000: 14):
− Branje otrokom ustvarja toplino in krepi čustvene vezi v družini, kar je pomemben
temelj za kasnejši odnos otrok – straši.
− Tudi straši se s pomočjo literature lažje vživijo v svet otroka ter ga s tem bolj
razumejo.
− Pravljice lahko predstavljajo terapevtsko sredstvo. Ob različnih stiskah in strahovih
predšolskih otrok bo morda prav knjiga olajšala težave, prav tako tudi pogovor, ki
obravnava podobno težavo.
− Knjige estetsko vzgajajo in razvijajo otrokovo ustvarjalnost.
− Branje je pomembno za duševno zdravje ter razvoj otroka. Pomemben vidik za
otrokov razvoj in učenje.
− Knjige so intelektualno sredstvo, kar otroka obogati pred vstopom v šolo.
− Branje literature, pogovor o njej, utrjuje zavest, da so informacije skrite v knjigah.
− Branje vpliva na otrokov jezikovni razvoj.
− Branje vpliva na pomnjenje in obnavljanje postopnega, postopno ločevanje bistvenega
od nebistvenega.
− Branje v predšolskem obdobju otroku omogoči hitrejše samostojno branje.
Branje v vrtcu spodbuja družinsko branje. Uspešnost književne vzgoje otroka v predšolskem
obdobju je odvisna od prepletenosti in dopolnjevanja vrtčevske vzgoje in družinskega branja
(Jamnik, 2003: 64).

Za »starše, ki so odprti za nasvete in sodelovanje z vrtcem, je pobuda vrtca priložnost, da
spoznajo branje kot dejavnost, ko jo lahko ponudijo otrokom, izvajajo z otroki in v njej skupaj
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uživajo, obenem pa spoznajo, da je branje nekaj, kar tudi njim koristi za potrebe vsakdanjega
življenja in sprostitev.« (Knaflič, 2003: 67)

Pedagoški delavec naj bi spodbujal otrokove sporazumevalne zmožnosti. Za otroka
sprememba okolja pomeni tudi spremembo komunikacijskega okolja, saj je družinsko okolje
praviloma namenjeno le njegovi besedi ter ga z razumevanjem sprejme. Institucionalno okolje
pa je že vnaprej usmerjen in pogosto ne spoštuje otrokovih posebnosti, ima manj razumevanja
oz. vanje posega s svojimi popravki in nadomestili, kar pa otroka pogosto odvrne od novih
poskusov in pogosto otroka spodbudimo k molčanju (Grosman, 2003: 12).

Cilj vzgojiteljice oz. vzgojitelja v vrtcu naj bi bil razviti pozitiven odnos do branja, spodbuditi
interes za branje ter povečati interes bralnih dejavnosti in spretnosti v otroku. Prvi otrokovi
učitelji so starši. Torej je pomembno, kako otroka vzgajamo v bralca že v zgodnjih letih.

Ker pa otrok v vrtcu razvija tudi svoj govor, mora biti odrasel posebno pozoren na svoj slog
komuniciranja, saj otroci vse vsrkavajo vase bolj, kot si mislimo. Pozorni moramo biti na
lasten način govora. Zelo pomembno je, da je naš govor jasen, tekoč, naraven in razločen.
Uresničevati mora knjižni zborni jezik ter paziti na njegovo slovnično pravilnost. Seveda je
govor treba prilagajati položaju ter ga nagraditi z nebesednimi spremljevalci, npr. z mimiko, z
očesnim stikom, s premori, z barvo, z intonacijo itd. Otroci so tako bolj motivirani.

Odrasli smo vzor otroku, otroci nas spremljajo v vrtcu in doma. Opazujejo naše obnašanje,
govor, odziv na dražljaje, saj so jim vzor in se po tem ravnajo v igri ter kasneje v življenju.
Ker so otroci veliki opazovalci, je zelo pomembno, da imamo ves čas spoštljiv odnos do
knjige ter se zavedamo, da smo tisti, od katerih se otroci učijo. Pomembno je, da otrok vidi
odraslega, kako bere, kdaj bere in zakaj bere. Otroku damo znamenje, da je branje pomembno
(Knaflič, 2003: 37).
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5.1.4 Različne oblike spodbujanja branja
V vrtcih se srečujemo z različnimi programi, s katerimi spodbujamo oz. želimo povečati
zanimanje za branje. Naprej kako starše pritegniti, da bi brali svojim otrokom ter jih
ozavestiti, da otrokove predšolske izkušnje vplivajo na bralno uspešnost v šoli.

Razvijanje bralne kulture bi bilo v večje veselje in še bolj koristno, če bi imeli več različnih
oblik spodbujanja branja, ki bi bile namenjene različnim starostnim skupinam. M. Batistič
Zorec (2003: 56) pravi: »če knjižna vzgoja temelji na spontanem interesu otrok, vzgojiteljica
oz. vzgojitelj lahko vsakemu otroku pomaga odkriti dejavnost, v kateri se bodo razvijale
njegove predbralne sposobnosti in zanimanje za knjige. Vendar se mora odpovedati težnji, da
bodo vsi otroci delali enake stvari na enak način«.

5.1.4.1 Predšolska bralna značka
Glavni namen predšolske bralne značke je spodbuditi starše k branju oz. spodbujanje
družinskega branja. Na začetku šolskega leta vzgojiteljica oz. vzgojitelj s pomočjo knjižnice
naredi seznam knjig, s katerega si straši in otroci izbirajo knjige po želji in interesu. V vrtcu
otrok nato vzgojiteljici oz. vzgojitelju in otrokom predstavi prebrano knjigo. Nato pa
vzgojiteljica oz. vzgojitelj podoživljanje pravljice spodbudi z različnimi domišljijskimi,
govornimi, likovnimi, glasbenimi, gibalnimi in drugimi dejavnostmi. Pomembno je, da branje
ne preide k tekmovalnosti oz. da branje ne postane tekmovanje za nagrado. Otroka k
pripovedovanju o knjigi ne silimo; izraz, doživetje nam lahko pokaže z igro, glasbo, slikanjem
… Omogoča razširitev knjižne vzgoje v vrtcu med šolskim letom. Na koncu bralne sezone
lahko pripravimo prireditev, kamor povabimo otroke, starše, knjižničarko in vzgojitelje
(Hanuš, 2003: 143–144).

Predšolska bralna značka je motivacija za starše, ki otroku ne znajo približati knjige. Starše
spodbudi k temu, da otroku berejo, se z njim pogovarjajo ob slikanici, spoznajo, katere knjige
so primerne za določeno starost otrok ipd. Predvsem pa starše pripelje do spoznanja, kako je
knjiga pomembna za osebno rast in učenje novega njihovih otrok (Glinšek, 1998: 11).
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5.1.4.2 Knjigobube
Gibanje, ki poteka v okviru Centra za izobraževanje in usposabljanje Ljubljana. Knjigobube,
največkrat uporabljajo v vzgojno-varstvenih ustanovah ter v zavodih otrok s posebnimi
potrebami. Projekt seznani starše, vzgojiteljice oz. vzgojitelje in druge o pomenu
vsakodnevnega branja in pogovora z otrokom od rojstva dalje. Komunikacijo najdemo ob
skupnem branju, igranju, ustvarjanju, pogovarjanju … Otrok spoznava kakovostno literaturo
tujih ustvarjalcev. Odrasli se moramo zavedati, da je otroku poleg tuje literature potrebno
predstaviti tudi druga dela, kakovostna dela domačih avtorjev. Slabosti programa Knjigabube
je morda v tem, ker je potrebno kupiti delovni zvezek. Glede na to, da ekonomski status
staršev pada, se poskusimo izogniti stvarem, ki niso nujno potrebne. Nekateri starši se za
nakup ne odločijo, zato moramo biti pozorni, da otrok v tem projektu ne bo prikrajšan (Hanuš,
2003: 144–145).

5.1.4.3 Ciciklub
Prvi slovenski knjižni klub za otroke. Cilj je spodbujanje branja knjig ter širjenje bralne
kulture. Privzgajanje veselja do poslušanja in samostojnega branja knjig od prvega leta dalje.
Člani kluba prejmejo vsak mesec barvni katalog, v katerem so predstavljene knjige domačih
in tujih avtorjev, videokasete, zgoščenke ter različne igrače. Ciciklub sodeluje z bralno
značko. Slabost kluba je v tem, da starši sprejmejo obveznost vsakomesečnega nakupa knjige,
igrače ipd. Zato je pomembno, da starše opozorimo na kakovostno in raznoliko gradivo
(Hanuš, 2003: 145–146).

5.1.4.4 Babica in dedek pripovedujeta
Gre za projekt, kjer se ob prebiranju in pripovedovanju srečajo otroci in starejši. Vsebine
projekta so različne, organizirajo jih lahko vrtci, šole, knjižnice, domovi starejših … Otroci so
spoznavali življenje nekoč in danes. Starejši pripovedujejo, obujajo spomine, posredujejo
svoja znanja, izkušnje, spretnosti in interese. Gre za medgeneracijsko srečanje, ki pripomore k
sožitju ter uspešnejši bralni motivaciji (Hanuš, 2003: 146).

24

5.1.4.5 Zibelka branja
Gre za projekt, kjer vsi starši novorojenčkov v porodnišnici prejmejo zgibanko Zibelka
branja. Zgibanka spodbuja starše k branju in pripovedovanju že takoj ob rojstvu. Kljub temu,
da dojenček še ne razume pomena besed, uživa v ritmu, melodiji, rimah ipd. S prebiranjem
spodbujamo otrokov čustveni, socialni in intelektualni razvoj. Zgibanka poudarja, da je branje
dosegljivo za vse, ne glede na stopnjo izobrazbe ali položaj v družbi (Hanuš, 2003: 146).

5.1.4.6 Knjižni nahrbtnik
Starši so negotovi, katero knjigo ponuditi otroku. Vsi nimajo možnosti izposoditi si knjigo ali
jo kupiti. Drugi pa se ne zavedajo pomembnosti knjige v življenju in razvoju otroka.
Vzgojiteljica oz. vzgojitelj starše seznani o pomembni vlogi branja in knjige v otrokovem
razvoju ter jim zagotovi dostop do raznovrstnih knjig za otroke ter jih na aktiven način vključi
v branje. Pred uvedbo Knjižnega nahrbtnika je potrebno s starši izmenjati mnenja, predloge in
ideje. Nahrbtnik nato kroži po domovih, s pravili, ki jih oblikujejo otroci s pomočjo
vzgojiteljice oz. vzgojitelja (Vonta, 2003: 148–149).

T. Jamnik (2003: 41) je v priročniku za spodbujanje branja napisala »otrok postopoma
poglablja izkušnjo, da branje leposlovja nudi estetski užitek in ugodje. Tako razvije interes za
branje in pozitiven odnos do branja«.

5.1.4.7 Bralne dejavnosti
Bralne dejavnosti razlikujemo po tem, ali so povezane z branjem umetnostih ali
neumetnostnih besedil.

T. Jamnik (2003: 130) pravi: »predbralne dejavnosti motivirajo za branje oz. poslušanje
besedil, medbralne dejavnosti prispevajo k razumevanju in poglabljanju doživetja, pobralne
dejavnosti pa utrjujejo in poglabljajo razumevanje in doživetje besedil«.

Dejavnosti ob branju umetnostnih besedil utrjujejo estetski užitek, kot so likovne, glasbene in
gibalne dejavnosti, dramatizacija, improvizacija in ustvarjalne ter poustvarjalne dejavnosti s
področja domišljijske, govorne in estetske vzgoje. Branje naj bo namenjeno predvsem užitku
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in lastnemu ugodju. Vsebina na vsake toliko časa naj bo takšna, da bo otroke sama spodbudila
k spraševanju, opazovanju, pripovedovanju … K estetskemu užitku pripomorejo tudi zvočni
zapisi, ogledi risank, televizijskih oddaj, posnetkih po književnih predlogih, obisk lutkovnih
in gledaliških predstav. Pomembno je, da vzgojiteljica oz. vzgojitelj čim bolj ustvarja in
spodbuja različne medije (Jamnik, 2003: 130–131).

Dejavnosti ob branju neumetnostnih besedil spodbujajo otroka, da poišče področje, ki ga
zanima. Otroka vodi k utrjevanju izkušnje, da je branje potrebno in koristno. Vzgojiteljica oz.
vzgojitelj naj seže po poučnih knjigah, procese usvajanja znanj z različnimi področji ob
izvajanju različnih dejavnosti. Tako se bodo otroci zavedali, da je knjiga pomemben vir
informacij (Jamnik, 2003: 131–132).
5.1.4.8 Metoda večkratnega branja besedil
Izhaja predvsem iz dejstva, da »izvira pri majhnem otroku literarnoestetsko doživetje iz
srečanja z znanim« (Kordigel Aberšek, 2008: 89).

Otroku preberemo knjigo tolikokrat, kolikorkrat si zaželi. Saj se otrok lahko vživi v knjigo
šele, ko razume dogajanje v knjigi. Zato je pomembno večkratno branje istega besedila. Tako
si otrok bolj zapomni dogajanje in vsebino.

5.1.4.9 Obisk in vloga knjižnice
I. Mlakar (2003: 84) pravi »uspešno in učinkoviti spodbujanje razvoja bralnih navad je
povezano s kvalitetnim in otrokom primernim izborom knjižnega in neknjižnega gradiva in
kvalitetnim dostopom do njega ter z različnimi spodbujevalnimi oblikami in metodami
knjižne in knjižnične vzgoje, ki jih je razvila in jih še razvija splošna knjižnica«.

Knjižnice s svojim izborom, raznovrstnim in bogatim knjižničnim gradivom spodbujajo k
bralnim navadam ter graditvi različne oblike knjižne vzgoje že od zgodnjega predšolskega
obdobja dalje. Ponujajo nam različen strokovni izbor, knjige za določeno starostno obdobje,
poučne knjige, revije in drugo neknjižno gradivo. Obisk knjižnice z vrtcem temelji po
dogovoru s knjižničarji. Najverjetneje takrat, ko je knjižnica zaprta za izposojo. Otroci imajo
možnost nemotenega gibanja po knjižnici in ogledovanja knjig. Seznanijo se z različnimi
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pojmi, sistemom knjižnice, postavitvijo gradiva, izposojo, primernim vedenjem ipd.
Knjižničar otrokom predstavi knjižni kotiček, kjer pripovedujejo pravljice (Mlakar, 2003: 84–
88).

V knjižnicah organizirajo, tj. Ure pravljic, ki jih organizirajo za otroke od 4. leta dalje.
Pravljičar izbere knjigo, ki je primerna za otroke različnih starosti. Paziti mora, da je knjiga
primerno dolga, zanimiva in da pripoveduje ob slikanici. Ob pripovedovanju skuša vzbuditi
estetsko doživetje. Pojavljajo se pa tudi Igralne ure s knjigo, ki ob izbrani temi spodbuja
likovno, glasbeno, dramsko, gibalno in druga izražanja otrok. Oblika ni namenjena le
motiviranju za branje, temveč tudi seznanitvi z različnimi možnostmi iskanja in zbiranja
informacij. Obe bibliopedagoški deli spodbujata starše, da berejo otrokom, se z njimi
pogovarjajo, igrajo, ustvarjajo ter nadgrajujejo različne vsebine (Mlakar, 2003: 90–91).

5.1.4.10

Knjižničar na obisku v vrtcu

Obisk knjižničarja v vrtcu je lahko mesečen ali pa ob različnih priložnostih. Ta naj bi bil
dovolj komunikativen, da svoje znanje na primeren način prenaša na otroke, starše in
vzgojiteljice oz. vzgojitelje. Knjižničar lahko ves čas spremlja otrokove interese ter ga nato
spodbuja, usmerja in mu pomaga razviti literarni okus.

»Knjižničar, ki dela z otroki v predšolskem obdobju, ima veliko odgovornost, saj prihaja kot
spodbujevalec branja v neposreden stik s predšolskim otrokom in njegovimi starši. S svojim
svetovalnim delom vpliva na razvoj njegovih bralnih navad in izgrajuje njegov literarni svet.
Pomembno je, da zna upoštevati individualne razlike med otroki in prisluhne vsakokratnim
otrokovim potrebam, željam, interesom, ki izhajajo tudi iz njegovih trenutnih razvojnih
potreb.« (Mlakar, 2003: 88–89)

5.1.4.11

Bralni ali knjižni kotiček v vrtcu

V vsakem vrtcu se trudijo urediti, oblikovati zunanje in notranje prostore, z opremo, sredstvi,
ponudbo raznovrstnih dejavnosti, ki bogatijo življenje otrok in odraslih. Otroci so v
predšolskem obdobju radovedni, zato se več naučijo spontano, brez prisile.
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V igralnici lahko opazimo različne kotičke, npr. knjižni, jezikovni, bralni kotiček, kotiček za
pisanje in branje, pravljični kotiček. Stik s knjigo naj bo intimen. Bralni kotiček naj ne bi bil
prevelik in ločen od kotičkov, kjer se pričakuje hrup. Vzgojiteljica oz. vzgojitelj naj pri
manjših otrocih opremi ter uredi kotiček, starejši pa sodelujejo pri načrtovanju, oblikovanju in
ureditvi le-tega. Police v kotičku so v višini otrok, stolčke, naslonjače, blazine ter različna
sredstva: knjige, revije, papir, pisala, barvice … Na polici dobimo knjige, ki so stalne, druge
pa si otroci in vzgojiteljica oz. vzgojitelj izposojajo v knjižnici. K oblikovanju bralnega
kotička lahko povabimo tudi starše, da prispevajo k ustreznemu videzu in opremljenosti
(Stritar, 2003: 68–72).

U. Stritar (2003: 72) pravi: »življenje s knjigo v vrtcu je lepo, bogato in zanimivo. Otrokom in
odraslim odpira številna vrata v čarobnost literature, informacij in skrivnosti življenja.
Verjemite mi – vredno jih je odpirati«.

S tem poglavjem sklenem teoretični del. Sledi empirični del.
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III.

EMPIRIČNI DEL

6 Opredelitev raziskovalnega problema

Ker menim, da se v sodobnem svetu in življenju vse bolj zahteva branje, ga je potrebno tako
kot druge dejavnosti v življenju spodbujati že v zgodnjem obdobju.

Zanima me, kako vzgojiteljice oz. vzgojitelji spodbujajo branje, kako pogosto berejo otrokom,
katere metode branja uporabljajo, zakaj berejo otrokom ter ali obstajajo razlike v načinu
spodbujanja branja glede na doseženo stopnjo izobrazbe ter glede na število let delovnih
izkušenj.

6.1 Cilji in namen raziskovalnega dela
Ugotoviti želim, ali med vzgojiteljicami oz. vzgojitelji obstajajo razlike v načinu spodbujanja
otrokovega branja glede na doseženo stopnjo izobrazbe ter glede na število let delovnih
izkušenj v vrtcu.

Skladno z literaturo ter problemom raziskave sem izoblikovala cilje:
− ugotoviti, ali spremenljivki, kot sta dokončana izobrazba ter število let delovnih
izkušenj, vplivata na spodbujanje branja;
− ugotoviti, kakšen pomen ima branje po mnenju vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ter kako
pogosto vzgojiteljice oz. vzgojitelji berejo otrokom;
− ugotoviti, ali sta pripovedovalca vzgojiteljica oz. vzgojitelj, ali imajo otroci možnost
nastopati v vlogi pripovedovalca;
− ugotoviti, kdo ima po mnenju vzgojiteljice oz. vzgojitelja večjo vlogo pri spodbujanju
branja: družina oz. družinsko okolje ali vrtec oz. šola ter vpliv na otrokovo porajajočo
se pismenost;
− ugotoviti, katere dejavnosti v družini po mnenju vzgojiteljice oz. vzgojitelja vplivajo
na pismenost otrok.
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6.2 Raziskovalna vprašanja
Glede na cilje sem nato skladno oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Ali je stopnja izobrazbe premosorazmerna s količino branja?
2. Ali je število let delovnih izkušenj premosorazmerno s količino branja?
3. Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji dnevno izvajajo potrebne dejavnosti za spodbujanje
branja?
4. Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji poleg tega, da so sami pripovedovalci, k temu
spodbujajo tudi otroke?
5. Ali vzgojiteljica oz. vzgojitelj bere otrokom zato, da bi v otroku vzbudil veselje do
branja?
6. Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri spodbujanju branja pomembnejšo vlogo pripisujejo
družini oz. družinskemu okolju kot vrtcu oz. šoli?
7. Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji menijo, da družinsko okolje pomembno vpliva na
otrokovo porajajočo se pismenost?
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7 METODOLOGIJA

7.1 Raziskovalna metoda
Za raziskovalno metodo sem uporabila deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja.
Podatke sem zbrala z anketnim vprašalnikom, s katerim sem ugotovila mnenja vzgojiteljic oz.
vzgojiteljev o spodbujanju branja v skupini. Uporabila sem kvantitativno metodo
raziskovanja.

7.2 Raziskovalni vzorec
Raziskovalni vzorec je bil neslučajnostni in namenski.

Anketne vprašalnike sem razdelila vzgojiteljicam oz. vzgojiteljem v Vzgojno-varstveni enoti
v Žireh, Vrtcu Marjetica – vzgojno-varstvene enote v Horjulu, Vrtcu Agata v Poljanah in
Vrtcu Škratek Svit v Vodicah. Hkrati sem vzgojiteljicam oz. vzgojiteljem razdelila anketne
vprašalnike, ki so moji osebni znanci. Skupaj sem jih poslala osemdeset, vrnjenih pa sem
dobila petdeset. Ti predstavljajo končni vzorec za obdelavo.

7.3 Postopek zbiranja in obdelava podatkov
Podatke sem pridobila s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki je vseboval dvanajst
vprašanj zaprtega tipa, eno vprašanje polodprtega in polzaprtega tipa, ter dve vprašanji
odprtega tipa. Anketne vprašalnike sem nesla v že vnaprej dogovorjene vrtce, kjer so jih
izpolnile vzgojiteljice oz. vzgojitelji. V nekaj dneh so mi jih vrnili. Del rezultatov pa sem
pridobila tudi s pomočjo anketnih vprašalnikov, poslanih po elektronski pošti.

Pri statistični obdelavi podatkov sem si pomagala s programoma Microsoft Word in Microsoft
Excel. Pridobljene podatke in ugotovitve sem prikazala z grafi in kratko interpretacijo.
Celoten proces zbiranja podatkov je bil izveden skladno z zahtevami Zakona o varovanju
osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št. 59/1999).
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7.4 Rezultati in interpretacija
7.4.1 Rezultati anket in njihova interpretacija
V anketnem vprašalniku me je najprej zanimal spol anketirancev. Na anketni vprašalnik je
odgovorilo 49 vzgojiteljic, kar predstavlja 98 %, in 1 vzgojitelj, kar predstavlja 2 %.

Spol anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev
2%

Moški
Ženski
98 %

Graf 1: Spol anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev.
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Nato me je zanimala dokončana stopnja izobrazbe anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev.
Najnižja dosežena stopnja je bila 4. stopnja izobrazbe, ki jo dosegajo 3 vzgojiteljice oz.
vzgojitelji, kar predstavlja 6 % vseh anketirancev, 8 ali 16 % vseh anketirancev dosega 5.
stopnjo izobrazbe, 8 ali 16 % vseh anketiranih dosega 6. stopnjo izobrazbe, največ, 31
vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 62 % vseh anketiranih, pa dosega 7. stopnjo izobrazbe, nihče
od vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ne dosega najvišje, tj. 8. stopnje izobrazbe.

Dosežena stopnja izobrazbe anketiranih vzgojiteljic oz.
vzgojiteljev
1. stopnja izobrazbe – nedokončana OŠ

0%
0%

2. stopnja izobrazbe – osnovna šola

0%
6%

0%
3. stopnja izobrazbe – nižja poklicna šola
16 %

4. stopnja izobrazbe – srednje poklicna šola
62 %

16 %

5. stopnja izobrazbe – gimnazijsko, srednje
poklicno-tehniško izobraževanje, srednje
tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje
6. stopnja izobrazbe – višje strokovno
izobraževanje

7. stopnja izobrazbe – visoko strokovno
izobraževanje, univerzitetno dodiplomsko
izobraževanje, magisterij
8. stopnja izobrazbe – doktorat

Graf 2: Dosežena stopnja izobrazbe anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev.
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Zanimalo me je, koliko let delovnih izkušenj imajo vzgojiteljice oz. vzgojitelji v vrtcu.
Od 50 anketiranih ima 14 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev od 1 do 5 let delovnih izkušenj, kar
predstavlja 28 % vseh vprašanih, 18 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 16 % vseh vprašanih ima
delovne izkušnje od 6 do 10 let, 6 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ima od 11 do 15 let delovnih
izkušenj, kar predstavlja 12 % vseh vprašanih, 5 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ima delovne
izkušnje od 16 do 20 let, kar predstavlja 10 % vseh vprašanih, 1 vzgojiteljica oz. vzgojitelj
ima delovne izkušnje od 21 do 25 let, kar predstavlja 2 % vseh vprašanih, 3 vzgojiteljice oz.
vzgojitelji imajo delovne izkušnje od 26 do 30 let, kar predstavlja 6 % vseh vprašanih, 2
vzgojiteljici oz. vzgojitelja imata delovne izkušnje od 31 do 35 let, kar predstavlja 4 % vseh
vprašanih, ter 1 vzgojiteljica oz. vzgojitelj pa ima delovne izkušnje od 36 do 40 let, kar
predstavlja 2 % vseh vprašanih.

Delovne izkušnje anketiranih vzgojiteljic oz.
vzgojiteljev

4%

2%

6%
2%
1 –5 let
28 %

6 –10 let

10 %
11 –15 let
16 –20 let
12 %

21 –25 let
26 –30 let
36 %

31 –35 let
36 –40 let

Graf 3: Delovne izkušnje anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev.

34

Nato pa me je zanimalo, v kateri starostni skupini delajo anketirane vzgojiteljice oz.
vzgojitelji.
Od 50 anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev dela 21 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev v prvem
starostnem obdobju (od 1 do 3 leta), kar predstavlja 42 % anketirancev, 24 vzgojiteljic oz.
vzgojiteljev dela v drugem starostnem obdobju (od 3 do 6 let), kar predstavlja 48 % vseh
anketirancev, v heterogeni skupini dela 5 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, ali 10 % vseh
anketirancev.

V kateri starostni skupini dela anketirana vzgojiteljica
oz. vzgojitelj

10 %
42 %

V prvem starostnem obdobju (od 1
do 3 leta).
V drugem starostnem obdobju (od
3 do 6 let).

48 %

V heterogeni skupini.

Graf 4: V kateri starostni skupini dela anketirana vzgojiteljica oz. vzgojitelj.
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Zanimalo me je, kako pogosto vzgojiteljica oz. vzgojitelj bere otrokom v starostni skupini, v
kateri dela.
Od 50 anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev je 34 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev odgovorilo,
da otrokom bere dnevno, kar predstavlja 68 % vseh vprašanih, 15 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev
ali 30 % vseh vprašanih otrokom bere nekajkrat tedensko, 1 vzgojiteljica oz. vzgojitelj
otrokom bere enkrat tedensko, kar predstavlja 2 % vseh vprašanih, nihče od anketiranih
vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ne bere otrokom nekajkrat tedensko ali manj pogosto, kar
predstavlja 0 % vseh anketirancev.

Pogostost vzgojiteljičinega oz. vzgojiteljevega branja
otrokom

0%
2%

0%

30 %

Dnevno.
Nekajkrat tedensko.
Enkrat tedensko.
68 %

Nekajkrat mesečno.
Manj pogosto.

Graf 5: Pogostost vzgojiteljičinega oz. vzgojiteljevega branja otrokom.
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Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, kakšen pomen ima branje v vrtcu po mnenju
vzgojiteljice oz. vzgojitelja. Ker so bile vzgojiteljice oz. vzgojitelji delno enotni pri pomenu
branja, sem odgovore izpisala, razvrstila ter prikazala z Grafom 6.
Od 50 anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev je 6 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 12 % vseh
anketirancev odgovorilo, da ima branje velik pomen pri nadaljevanju govora, 5 vzgojiteljic
oz. vzgojiteljev je odgovorilo, da je branje pomembno za zgodnje opismenjevanje, kar
predstavlja 10 % vseh anketirancev, 3 vzgojiteljice oz. vzgojitelji ali 6 % vseh anketirancev
pravi, da branje otroku pomaga pri zbranosti, razvoju govora ter doživljanju domišljijskega
sveta, kar 24 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 48 % vseh anketirancev meni, da branje
pripomore k širjenju besednega zaklada, daljši koncentraciji, učenje "poslušanja" …, 2
vzgojiteljici oz. vzgojitelja menita, da je branje pomembno v zgodnjem obdobju, da otroku
pripovedujemo in/ali beremo ob slikanici, kar predstavlja 4 % vseh anketirancev, 8
vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 16 % vseh anketirancev meni, da branje literature krepi
sposobnost domišljijske dejavnosti, razvijanje pripovednih sposobnosti, otrok s tem pridobiva
znanje iz okolja. 2 vzgojiteljici oz. vzgojitelja ali 4 % vseh vprašanih meni, da branje otroku
ponuja sprostitev, doživljanje različnih zvrsti, razvijanje besednega zaklada in porajajoče se
pismenosti.
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Vzgojiteljičino oz. vzgojiteljevo mnenje o pomenu
branja v vrtcu
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Graf 6: Vzgojiteljičino oz. vzgojiteljevo mnenje o pomenu branja v vrtcu.
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Nato pa me je zanimalo, kako vzgojiteljica oz. vzgojitelj v skupini spodbuja branje. Ker so se
odgovori vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ponavljali, sem jih združila ter razvrstila in prikazala z
Grafom 7.
Od 50 anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev je 7 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev odgovorilo, da
branje spodbuja s pripovedovanjem ob knjigi, kar predstavlja 14 % vseh vprašanih,

4

vzgojiteljice oz. vzgojitelji so odgovorili, da branje spodbujajo z gledanjem različnih knjig,
kar predstavlja 8 % vseh vprašanih, 6 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 12 % vseh vprašanih
spodbuja branje z obiskovanjem knjižnice, 1 vzgojiteljica oz. vzgojitelj ali 2 % vseh vprašanih
spodbuja branje s predšolsko bralno značko, 9 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev spodbuja branje s
pomočjo knjižnega kotička, kar predstavlja 18 % vseh vprašanih, 10 vzgojiteljic oz.
vzgojiteljev ali 20 % vseh vprašanih spodbuja branje z vsakodnevnim prebiranjem knjig, 6
vzgojiteljic oz. vzgojiteljev spodbuja branje s pripovedovanjem ter izdelavo slikopisa, kar
predstavlja 12 % vseh vprašanih, 4 vzgojiteljice oz. vzgojitelji spodbujajo branje za umiritev
ter sprostitev pred obroki, kar predstavlja 8 % vseh vprašanih, 1 vzgojiteljica oz. vzgojitelj pa
pravi, da s pomočnico spodbujata branje z listanjem knjig, z opisovanjem različnih
predmetov, z lutkami, z didaktičnimi igračami …, kar predstavlja 2 % vseh vprašanih, 1
vzgojiteljica oz. vzgojitelj spodbuja branje z izdelavo različnih plakatov, kar predstavlja 2 %
vseh vprašanih, ter 1 vzgojiteljica oz. vzgojitelj spodbuja branje s pomočjo bralnega
nahrbtnika, kar pa predstavlja 2 % vseh vprašanih.
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Vzgojiteljičino oz. vzgojiteljevo spodbujanje branja v
skupini
S pripovedovanjem ob knjigi.

Z gledanjem različnih knjig.
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Z izdelavo plakata.

Z bralnim nahrbtnikom.

Graf 7: Vzgojiteljičino oz. vzgojiteljevo spodbujanje branja v skupini.
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Spraševala sem se, katere metode spodbujanja branja vzgojiteljica oz. vzgojitelj uporablja v
vrtcu. Ponudila sem več možnosti, možnih pa je bilo več odgovorov.
Od 50 anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev 17 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev spodbuja
predšolsko bralno značko, kar predstavlja 13 % vseh anketiranih, 2 vzgojiteljici oz. vzgojitelja
ali 2 % vseh anketiranih spodbuja knjigobube, 9 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev spodbuja knjižni
nahrbtnik, kar predstavlja 7 % vseh anketiranih, 26 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 21 % vseh
anketiranih spodbuja metodo večkratnega branja besedila, 19 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali
15 % vseh anketiranih, spodbuja obisk knjižnice, 11 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 9 % vseh
anketiranih spodbuja »Knjižničarja na obisku«, največji delež, kar 41 vzgojiteljic oz.
vzgojiteljev, pa spodbuja knjižni kotiček, kar predstavlja 33 % vseh anketirancev, nihče od
anketirancev pa ne spodbuja metode Cicikluba, Babica in dedek pripovedujeta ter Zgibanke
branja.

Metode spodbujanja branja v vrtcu
Predšolska bralna značka.

0%

Knjigobube.
0%
Ciciklub.

2%

Babica in dedek pripovedujeta.

0%

13%

7%

33 %

Zgibanka branja.

21 %

Knjižni nahrbtnik.

9%
Metoda večkratnega branja
besedila.

15 %

Obisk knjižnice.
Knjižničar na obisku.
Knjižni kotiček.

Graf 8: Metode spodbujanja branja v vrtcu.
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Pri tem vprašanju pa me je zanimalo, zakaj so vzgojiteljici oz. vzgojitelju prav te metode
najbolj blizu. Vse metode sem si izpisala in prikazala z Grafom 9.
Od 50 anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev 4 vzgojiteljice oz. vzgojitelji ali 8 % vseh
vprašanih pravi, da se je med možnostmi nalog treba odločiti za tisto, ki ti je blizu. 4
vzgojiteljice oz. vzgojitelji ali 8 % vseh vprašanih pravi, da so te metode spodbujanja branja
del vsakdanjika v vrtcu. 5 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 10 % vseh vprašanih meni, da so jim
te metode blizu, ker so že preizkušene v vrtcu ter pri starših. 6 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali
12 % vseh vprašanih meni, da metode spodbujanja branja v nič ne silijo, ampak dajo otroku
možnost izbire. 8 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 16 % vseh vprašanih meni, da so jim te
metode branja blizu, ker so različne metode spodbujanja branja za različne razvojne stopnje
otrok. 5 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev pravi, da so jim te metode blizu, ker jih vrtec spodbuja z
dogovorjenimi projekti, kar predstavlja 10 % vseh anketirancev. 4 vzgojiteljice oz. vzgojitelji
ali 8 % vseh vprašanih meni, da so jim blizu, ker spodbujajo družinsko branje, predvsem
mislijo na bralni nahrbtnik. 5 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 10 % vseh vprašanih pravi, da so
jim blizu te metode, ker se otroci s pomočjo določene metode seznanijo s knjigo, se učijo
poslušati ter kako ravnati s knjigo. 4 vzgojiteljice oz. vzgojitelji ali 8 % vseh vprašanih pravi,
da so jim te metode blizu, da lahko spremljajo otrokov razvoj. 3 vzgojiteljice oz. vzgojitelji ali
6 % vseh vprašanih pravi, da so jim te metode blizu, ker otroke motivirajo k pripovedovanju,
doživljanju … 2 vzgojiteljici oz. vzgojitelja ali 4 % vseh vprašanih pravi, da so jim te metode
blizu, ker s spodbujanjem branja motivirajo tudi tiste manj spretne pripovedovalce, da si
izberejo knjigo po lastni želji.
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Vzroki za izbor metod spodbujanja branja
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Graf 9: Vzroki za izbor metod spodbujanja branja.
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Zanimalo me je, ali se kdaj v vrtcu vlogi vzgojiteljice oz. vzgojitelja in otroka zamenjata, in
sicer, da ima tudi otrok možnost postaviti se v vlogo pripovedovalca zgodb.
Od 50 anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev je 47 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 94 % vseh
anketiranih odgovorilo, da imajo otroci možnost biti pripovedovalci zgodb, 3 vzgojiteljice oz.
vzgojitelji pa so odgovorili, da otroci v vrtcu nimajo možnosti za vlogo pripovedovalca, kar
predstavlja 6 % vseh anketiranih.

Otroci v vrtcu kot morebitni pripovedovalci

6%

Da.
Ne.
94 %

Graf 10: Otroci v vrtcu kot morebitni pripovedovalci.
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Nato me je zanimalo, zakaj vzgojiteljica oz. vzgojitelj bere otrokom v vrtcu.
Od 50 anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev je 11 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 7 % vseh
anketiranih odgovorilo, da vedno bere zato, da umiri otroke, 39 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali
50 % vseh anketiranih je odgovorilo, da včasih bere zato, da umiri otroke. 45 vzgojiteljic oz.
vzgojiteljev ali 26 % vseh anketiranih vedno bere zato, da razvija otrokovo domišljijo, 5
vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 7 % vseh anketiranih pravi, da včasih bere zato, da razvija
otrokovo domišljijo. 42 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 25 % vseh anketiranih vedno bere
zato, da otrokom vzbuja veselje do branja, 8 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 10 % vseh
anketiranih bere zato, da včasih spodbuja veselje do branja. 43 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali
25 % vseh anketiranih je odgovorilo, da vedno berejo zato, da otroke navajajo na poslušanje,
5 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 6 % vseh anketiranih pravi, da včasih bere zato, da otroke
navaja na poslušanje, 2 vzgojiteljici oz. vzgojitelja pa nikoli ne bereta, da bi otroke navajala
na poslušanje. 29 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 17 % vseh anketiranih je odgovorilo, da
vedno berejo zato, da z branjem spodbujajo otrokovo pozitivno samopodobo, 21 vzgojiteljic
oz. vzgojiteljev ali 27 % vseh anketiranih pa pravi, da včasih berejo zato, da spodbujajo
otrokovo pozitivno samopodobo.

Razlogi za branje otrokom v vrtcu
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poslušanje.

Graf 11: Razlogi za branje otrokom v vrtcu.
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Drugo.

Spraševala sem se, koliko anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev je določen kriterij izbralo
kot najpomembnejšega. Ponudila sem več možnosti. Vzgojiteljica oz. vzgojitelj je odgovore
po svojih merilih razvrstil od 1 do 10, kjer je 1 najpomembnejše.
Razlike glede meril pri izboru knjig med vzgojiteljicami oz. vzgojitelji so minimalne. Od 50
anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev je 15 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 30 % vseh
vprašanih pri izboru knjig na prvo mesto postavilo kriterij primernost besedila razvojni stopnji
otrok. 10 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 20 % vseh vprašanih je na prvo mesto postavilo želje
otrok. 8 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 16 % vseh vprašanih je na prvo mesto postavilo
kriterij razvijanje otrokove ustvarjalnosti, domišljije, idej ... 6 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali
12 % vseh vprašanih je na prvo mesto postavilo kriterij načrtovana dejavnost. 5 vzgojiteljic
oz. vzgojiteljev ali 10 % vseh vprašanih na prvo mesto kot najpomembnejši kriterij postavlja
iskanje novega znanja. 4 vzgojiteljice oz. vzgojitelji ali 8 % vseh vprašanih na prvo mesto
postavlja kakovostna besedila in ilustracije. Po 1 vzgojiteljica oz. vzgojitelj ali 2 % vseh
vprašanih pa sta na prvo mesto postavila kriterija dolžina besedila in kakovostne ilustracije.
Nihče od anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ni pri izboru knjig na prvo mesto postavil
kriterija interesi otrok ter zanimivost teme.
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Kriteriji, ki jih upoštevajo vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri
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Graf 12: Kriteriji, ki jih upoštevajo vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri izboru knjig.
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Zanimalo me je, kdo ima po mnenju vzgojiteljice oz. vzgojitelja večjo vlogo pri spodbujanju
branja.
Od 50 anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev jih 43 meni, da ima družina oz. družinsko
okolje pomembno vlogo pri spodbujanju branja, kar predstavlja 86 % vseh anketirancev, 7
vzgojiteljic oz. vzgojiteljev meni, da ima večjo vlogo pri spodbujanju branja vrtec oz. šola,
kar predstavlja 14 % vseh anketiranih.

Vzgojiteljičino oz. vzgojiteljevo mnenje o vlogi družine,
vrtca oz. šole pri spodbujanju branja

14 %

Družina oziroma družinsko
okolje.
Vrtec oziroma šola.

86 %

Graf 13: Vzgojiteljičino oz. vzgojiteljevo mnenje o vlogi družine, vrtca oz. šole pri
spodbujanju branja.
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Nato pa me je zanimalo, ali menijo vzgojiteljice oz. vzgojitelji, da družinsko okolje vpliva na
otrokovo porajajočo se pismenost.
Od 50 anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev je 49 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev odgovorilo
pritrdilno, kar pomeni, da kar 98 % vseh anketiranih meni, da družinsko okolje vpliva na
otrokovo porajajočo se pismenost. 1 vzgojiteljica oz. vzgojitelj pa je na vprašanje odgovorila
negativno, kar pomeni, da 2 % vseh anketiranih meni, da družinsko okolje ne vpliva na
otrokovo porajajočo se pismenost.

Vpliv družinskega okolja na otrokovo porajajočo se
pismenost
2%
0%

Da.
Ne.
Ne vem.

98 %

Graf 14: Vpliv družinskega okolja na otrokovo porajajočo se pismenost.
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Zanimalo pa me je še, katere dejavnosti v družini po mnenju vzgojiteljice oz. vzgojitelja
vplivajo na pismenost otrok. Ponudila sem več možnosti, možnih pa je bilo več odgovorov.
Od 50 anketiranih vzgojiteljic oz. vzgojiteljev jih 47 meni, da glasno branje otroku vpliva na
pismenost, kar predstavlja 22 % vseh anketirancev, 40 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev meni, da
otrokova vloga pripovedovalca ter kasnejši pogovor o prebranem pomembno vpliva na
pismenost, kar predstavlja 19 % vseh anketirancev, 36 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev meni, da na
pismenost otrok vpliva obisk knjižnice skupaj z otrokom, kar predstavlja 17 % vseh
anketirancev, 1 vzgojiteljica oz. vzgojitelj meni, da dejavnost pisanja pomembno vpliva na
pismenost, kar predstavlja 1 % vseh anketirancev. 47 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 22 %
vseh vprašanih meni, da pogovor z otroki o vsakodnevnih stvareh, ki se srečujejo z njimi (npr.
plakati ob cestah, napisi na stavbah, prometni znaki …), pomembno vpliva na otrokovo
pismenost. 39 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev ali 19 % vseh vprašanih meni, da tudi vključevanje
otrok v vsakodnevne dejavnosti (npr. priprava hrane, pogovor o receptu, prebiranje reklamnih
oglasov …) pomembno vpliva na otrokovo pismenost.
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Vzgojiteljičino oz. vzgojiteljevo mnenje o vplivu
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Graf 15: Vzgojiteljičino oz. vzgojiteljevo mnenje o vplivu družinske dejavnosti na otrokovo
pismenost.
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7.4.2 Preverjanje raziskovalnih vprašanj
V nadaljevanju bom preverila raziskovalna vprašanja, ki sem jih zastavila na začetku
empiričnega dela.

1. Ali je stopnja izobrazbe premosorazmerna s količino branja?

V pridobljenem vzorcu je največ vzgojiteljic oz. vzgojiteljev s sedmo stopnjo izobrazbe. Na
podlagi pridobljenih rezultatov lahko zapišem, da stopnja izobrazbe ni premosorazmerna s
količino branja.
Anketirane vzgojiteljice oz. vzgojitelji z doseženo 4. stopnjo vse berejo otrokom dnevno. 50
% vzgojiteljic oz. vzgojiteljev z doseženo 5. stopnjo izobrazbe otrokom bere dnevno, 50 % pa
jih bere nekajkrat tedensko. Izmed vzgojiteljic oz. vzgojiteljev z doseženo 6. stopnjo
izobrazbe jih 75 % bere dnevno, 25 % pa jih bere nekajkrat tedensko. 68 % vzgojiteljic oz.
vzgojiteljev z doseženo 7. stopnjo izobrazbe otrokom bere dnevno, 29 % otrokom bere
nekajkrat tedensko ter 3 % pa berejo otrokom enkrat tedensko. To pomeni, da dnevno
najpogosteje berejo vzgojiteljice oz. vzgojitelji z doseženo 5. stopnjo izobrazbe, nato
vzgojiteljice oz. vzgojitelji s 6. stopnjo izobrazbe, nato vzgojiteljice oz. vzgojitelji s 7. stopnjo
izobrazbe ter nazadnje vzgojiteljice oz. vzgojitelji z doseženo 6. stopnjo izobrazbe. Nekajkrat
tedensko najpogosteje berejo vzgojiteljice oz. vzgojitelji z doseženo 5. stopnjo izobrazbe, nato
vzgojiteljice oz. vzgojitelji z doseženo 7. stopnjo ter nazadnje vzgojiteljice oz. vzgojitelji z
doseženo 6. stopnjo izobrazbe. Nekajkrat tedensko berejo le vzgojiteljice oz. vzgojitelji z
doseženo 7. stopnjo izobrazbe.

2. Ali je število let delovnih izkušenj premosorazmerno s količino branja?

V pridobljenem vzorcu izstopajo vzgojiteljice oz. vzgojitelji, ki imajo od 6 do 10 let delovnih
izkušenj. Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko zapišem, da število let delovnih izkušenj ni
premosorazmerno s količino branja.
69 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, ki imajo od 1 do 5 let delovnih izkušenj, otrokom bere
dnevno, 31 % pa jih bere nekajkrat tedensko. 47 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, ki imajo od 6
do 10 let delovnih izkušenj, berejo otrokom dnevno, 47 % jih bere nekajkrat tedensko ter 6 %
jih bere enkrat tedensko. 83 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, ki imajo od 11 do 15 let delovnih
izkušenj, bere otrokom dnevno, 17 % pa jih bere nekajkrat tedensko. 75 % vzgojiteljic oz.
52

vzgojiteljev, ki imajo od 16 do 20 let delovnih izkušenj, bere otrokom dnevno, 25 % pa jih
bere nekajkrat tedensko. Vse anketirane vzgojiteljice oz. vzgojitelji, ki imajo od 21 do 25 let
delovnih izkušenj, berejo otrokom dnevno, prav tako vse vzgojiteljice oz. vsi vzgojitelji, ki
imajo od 26 do 30 let delovnih izkušenj. Otrokom bere dnevno tudi vzgojiteljica oz.
vzgojitelj, ki ima od 36 do 40 let delovnih izkušenj. 75 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, ki
imajo od 31 do 35 let delovnih izkušenj, bere otrokom dnevno, 25 % pa jih bere nekajkrat
tedensko.

3. Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji dnevno izvajajo potrebne dejavnosti za spodbujanje
branja?

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko zapišem, da vzgojiteljice oz. vzgojitelji dnevno
izvajajo dejavnosti za spodbujanje branja. Dnevno otrokom bere 60 % vzgojiteljic oz.
vzgojiteljev, nekajkrat tedensko bere 38 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, ter enkrat tedensko
2 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, kar se v praksi pojavlja redkeje.

4. Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji poleg tega, da so sami pripovedovalci, k temu
spodbujajo tudi otroke?

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko zapišem, da poleg tega, da so vzgojiteljice oz.
vzgojitelji pripovedovalci, k temu spodbujajo tudi otroke. 94 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev
spodbuja otroke k pripovedovanju oz. k zamenjavi vloge otroka in odraslega, le 6 %
vzgojiteljic oz. vzgojiteljev otroku ne da možnosti zamenjave vloge otroka in odraslega.

5. Ali vzgojiteljica oz. vzgojitelj bere otrokom zato, da bi v otroku vzbudil veselje do
branja?

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko zapišem, da vzgojiteljica oz. vzgojitelj otrokom bere
zato, da bi vzbudil veselje do branja. 84 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev vedno bere, da bi
otrokom vzbudili veselje do branja, 16 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev pa včasih bere, da bi
otrokom vzbudili veselje do branja.
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6. Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri spodbujanju branja pomembnejšo vlogo pripisujejo
družini oz. družinskemu okolju pred vrtcem oz. šolo?

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko zapišem, da vzgojiteljice oz. vzgojitelji
pomembnejšo vlogo pri spodbujanju branja pripisujejo družini oz. družinskemu okolju pred
vrtcem oz. šolo. 86 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev meni, da ima družinsko okolje večjo vlogo
pri spodbujanju branja kot vrtec oz. šola. 14 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev pa meni, da ima
vrtec oz. šola večjo vlogo kot družina oz. družinsko okolje.

7. Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji menijo, da družinsko okolje pomembno vpliva na
otrokovo porajajočo se pismenosti?

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko zapišem, da vzgojiteljice oz. vzgojitelji menijo, da
družinsko okolje pomembno vpliva na otrokovo porajajočo se pismenost. 98 % vzgojiteljic
oz. vzgojiteljev meni, da starši pomembno vplivajo na otrokovo porajajočo se pismenost, 2 %
vzgojiteljic oz. vzgojiteljev pa meni, da starši z branjem ne vplivajo na otrokovo porajajočo se
pismenost.
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8 SKLEP

Z branjem strokovne literature se še bolj zavedam pomembnosti spodbujanja branja. Otrok
vse izkušnje iz predbralnega obdobja prenese v kasnejše doživljanje, izkustvo ter gradi odnos
do branja in knjige, zato je pomembno, da ga vzgojiteljica oz. vzgojitelj v predšolskem
obdobju na pravilen način seznani s knjigo. Otrok mora na svoj način doživeti knjigo ter se z
njo povezati.

V empiričnem delu sem ugotavljala, kako vzgojiteljica oz. vzgojitelj spodbuja branje v vrtcu,
katere metode spodbujanja branja uporablja, kako pogosto bere otrokom, zakaj bere otrokom,
katera merila upošteva pri izboru knjig itn. S pridobljenimi rezultati sem ugotovila, da se
vzgojiteljice oz. vzgojitelji zavedajo pomena branja. Da otrok postane bralec za vse življenje,
mu je potrebno brati. Vzgojiteljica oz. vzgojitelj mora poznati pravilno metodo, kako otroku
najlažje in na najprimernejši način predstaviti knjigo. Sodelovanje med vzgojiteljico oz.
vzgojiteljem in starši je pomembno predvsem zato, da skupaj odkrijejo, kako branje vpliva na
otroka ter njegov kasnejši razvoj.

Z anketnim vprašalnikom sem pridobila podatke, ki so me zanimali. Rezultati so potrdili
predvidevanja, da je branje v predšolskem obdobju izrednega pomena. Ne glede na doseženo
stopnjo izobrazbe večina anketiranih bere otrokom dnevno. Vzgojiteljice oz. vzgojitelji
spodbujajo branje z različnimi dejavnostmi, izdelavo plakata, s pripovedovanjem, gledanjem
oz. listanjem knjige, z obiskovanjem knjižnice, s knjižnim kotičkom, izdelavo slikopisa, z
različnimi metodami spodbujanja branja itn.

Družinsko okolje ima pomembno vlogo pri spodbujanju branja predšolskega otroka, k temu
pa pripomore tudi vrtec oz. šola. V predšolskem obdobju je potrebno, da mentalno razvitejši
partner otroka usmerja ter mu je zgled. Če bo eden od staršev ali vzgojiteljica oz. vzgojitelj
posegla po knjigi ter to spodbujala, bo tudi otrok kasneje sam posegel po njej.

Kot bodoča vzgojiteljica predšolskih otrok sem se vprašala, kako bi izboljšala situacijo.
Menim, da je spodbujanje branja v vrtcu le nadgradja spodbujanja branja v družini oz. v
družinskem okolju, Zato je potrebno, da vzgojiteljica oz. vzgojitelj spodbudi otroke k branju
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knjig tako, da z branjem pritegne starše in jim pove, kako ter zakaj je branje v predšolskem
obdobju tako pomembno. Ko ozavestimo starše, lahko le-ti predlagajo dejavnosti za
spodbujanje branja, ki so lahko pripravljene tudi s pomočjo lokalne skupnosti, npr. z lokalno
ali s šolsko knjižnico, z različnimi društvi, medgeneracijskimi bralnimi krožki itn.
Vzgojiteljica oz. vzgojitelj lahko v sodelovanju s starši pripravi dramatizacijo pravljice,
lutkovno predstavo, glasbeno pravljico, koncert, skupno ustvarjanje lutk za otroke ter obratno
stori skupaj z otroki za starše. Za bolj zainteresirane starše pa lahko vzgojiteljica oz. vzgojitelj
po dogovoru pripravi dodatno literaturo za branje otroku. Menim, da je pomembno, da otroku
beremo raznovrstno gradivo, kar pri njem spodbuja vsestranski razvoj, da mu večkrat
preberemo isto besedilo, čeprav je za odraslega nezanimivo, saj se otroku razvija spomin.
Pomembno je, da starši otroku ponudijo knjigo, s katero lahko poljubno rokuje; ta knjiga
otroku nudi občutek ljubezni in varnosti. V vrtcu je pomembno, da otroku ponudimo prostor,
ki je rezerviran le za branje, npr. knjižni kotiček, s katerim otroka naučimo pravilnega
rokovanja s knjigo, razvijanje pozitivnega odnosa do knjige ter ugodja ob njej. Knjiga nam je
v pomoč pri razvijanju odnosov med otroki. Pomembno je, da otroci posegajo po različni
literaturi, si ogledujejo različne slikanice, o katerih se pogovarjajo, jih opisujejo, o njih
razlagajo ter si z njimi širijo besedišče.

Menim, da je pomembno, da otroku ponudimo vse, kar ga v določenem starostnem obdobju
bogati. Tako bo otrok vsak dan bogatejši za izkušnjo več.
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10 PRILOGA

Priloga 1: Anketni vprašalnik za vzgojitelje in vzgojiteljice predšolskih otrok

Spoštovani!
Sem Vesna Istenič, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja.
Pišem diplomsko delo z naslovom Spodbujanje branja v predšolskem obdobju, zato Vas
prosim, da rešite anketni vprašalnik. Podatki, zbrani z anketnim vprašalnikom, bodo
uporabljeni le v študijske namene.
Že vnaprej se Vam zahvaljujem!

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE IN VZGOJITELJE PREDŠOLSKIH
OTROK

1. Spol (obkrožite):

M

Ž

Vaša dokončana izobrazba (Obkrožite črko pred ustrezno izbiro.):
1. stopnja izobrazbe – nedokončana OŠ,
2. stopnja izobrazbe – osnovna šola,
3. stopnja izobrazbe – nižja poklicna šola,
4. stopnja izobrazbe – srednje poklicna šola,
5. stopnja izobrazbe – gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje
tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje,
e) 6. stopnja izobrazbe – višje strokovno izobraževanje,
f) 7. stopnja izobrazbe – visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno dodiplomsko
izobraževanje, magisterij,
g) 8. stopnja izobrazbe – doktorat.

2.
a)
b)
c)
č)
d)

3. Koliko let delovnih izkušenj z delom v vrtcu imate?_________________________
4. V kateri starostni skupini delate?
a) V prvem starostnem obdobju (od 1 do 3 leta).
b) V drugem starostnem obdobju (od 3 do 6 let).
c) V heterogeni skupini.
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5. Kako pogosto berete otrokom?
a) Dnevno.
b) Nekajkrat tedensko.
c) Enkrat tedensko.
č) Nekajkrat mesečno.
d) Manj pogosto.
6. Kakšen pomen ima po Vašem mnenju branje v vrtcu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .
7. Kako v skupini spodbujate branje?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .
8. Katere metode spodbujanja branja uporabljate v vrtcu? (Obkrožite lahko več
možnosti.)
a) Predšolska bralna značka.
b) Knjigobube.
c) Ciciklub.
č) Babica in dedek pripovedujeta.
d) Zgibanka branja.
e) Knjižni nahrbtnik.
f) Metode večkratnega branja besedila.
g) Obisk knjižnice.
h) Knjižničar na obisku.
i) Knjižni kotiček.
Zakaj so Vam te metode najbolj blizu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .
9. Ali imajo otroci v vrtcu možnost vloge pripovedovalca zgodb?
a) Da.
b) Ne.

62

10. Zakaj berete otrokom v vrtcu? (Svojo trditev označite z znakom x.) Če je vaš
odgovor »Drugo«, napišite, kaj je to.
NAMEN BRANJA

VEDNO

VČASIH

NIKOLI

Da umirim otroke.
Da razvijam otrokovo domišljijo.
Da otrokom vzbujam veselje do branja.
Da otroke navajam na poslušanje.
Da spodbujam otrokovo pozitivno samopodobo.
Drugo.

11. Katere kriterije upoštevate pri izboru knjig? (Označite od 1 do 10, kjer je 1
najpomembnejše.)
KRITERIJ
želje otrok
interesi otrok
načrtovana dejavnost
zanimivost teme
dolžina besedila
kakovostne ilustracije
kakovostna besedila in ilustracije
primernost besedila razvojni stopnji otrok
iskanje novega znanja
razvijanje otrokove ustvarjalnosti, domišljije, idej …

POMEMBNOST

12. Kdo ima po Vašem mnenju večjo vlogo pri spodbujanju branja?
a) Družina oziroma družinsko okolje.
b) Vrtec oziroma šola.
13. Ali menite, da družinsko okolje vpliva na otrokovo porajajočo se pismenost?
a) Da.
b) Ne.
c) Ne vem.
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14. Katere dejavnosti v družini po Vašem mnenju vplivajo na pismenost otrok?
(Možnih je več odgovorov.)
a) Glasno branje otrokom.
b) Otrok pripoveduje odraslemu ter kasnejši pogovor o prebranem.
c) Obisk knjižnice skupaj z otrokom.
č) Spodbujanje otrok k pisanju.
d) Pogovor z otroki o vsakodnevnih stvareh, ki se srečujemo z njimi (npr. plakati ob
cestah, napisih na stavbah, prometni znaki …).
e) Vključevanje otrok v vsakodnevne dejavnosti (npr. priprava hrane, pogovor o
receptu, prebiranje reklamnih oglasov ...).
f) Drugo:___________________________________________________________ .

Hvala za Vaše sodelovanje!
Vesna Istenič
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