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Povzetek
Predšolska oz. porajajoča se pismenost je pismeno znanje in spretnosti, ki jih otroci
pridobivajo spontano in neformalno pred vstopom v šolo (Grginič 2005 a: 69).
Vzgojiteljice, ki menijo, da je v zgodnjem otroštvu pomembno spodbujanje predbralnih in
predpisalnih spretnosti, ponujajo otrokom veliko tiskanega gradiva, slikanic in otroških
knjig, jih spodbujajo k dejavnostim, pri katerih uporabljajo simbolno izražanje, če
pokažejo interes, jih učijo pisati črke in brati besede (Marjanovič Umek 2010: 39).
M. Montessori je ugotovila, da je optimalno obdobje za učenje branja in pisanja predšolsko
obdobje (Capuder 2006). Načela montessori za prvih šest let otrokovega življenja so
srkajoč um, občutljiva obdobja, potreba po komuniciranju, samostojnosti in raziskovanju
ter učenje s čutili in gibanjem (Lawrence 1998: 14).
Za razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti so primerne dejavnosti, s katerimi otroci
krepijo grafično in fonološko zavedanje ter dejavnosti za razvijanje grafomotorike (prstne in
ročne spretnosti, zmožnost vidno-gibalne skladnosti) in sposobnost zaznavanja prostora in
orientacije v njem (Grginič 2008: 14).

V

teoretičnem

delu

diplomskega

dela

sem

predstavila

pojem

pismenost,

predopismenjevanje v Kurikulumu za vrtce in konceptu montessori ter razvijanje
predbralnih in predpisalnih spretnosti. V empiričnem delu sem primerjala dva različna
vrtca, javni in vrtec montessori. Posnela oz. opazovala sem dejavnosti razvijanja
predbralnih in predpisalnih spretnosti.

Ključne besede: predopismenjevanje, porajajoča se pismenost, predbralne spretnosti,
predpisalne spretnosti

Abstract
Preliteracy or emergent literacy is knowledge and skills that children acquire
spontaneously and informally before entering the school (Grginič 2005 a: 69).
Kindergarten teachers that think encouraging prereading and prewriting skills are
important in early childhood, offer children a lot of printed materials, picture books and
children books, they also encourage them to use symbolic expressions and if they show
interest, the kindergarten teachers will teach them how to write letters and how to read
words (Marjanovič Umek 2010: 39).
M. Montessori has found that optimal period for learning reading and writing is pre-school
period (Capuder 2006). Montessori principles for the first six years of life are: absorbent
mind, sensitive periods, urges to communicate, to be independent and to explore, learn
through their senses and through movement (Lawrence 1998: 14).
For developing prereading and prewriting skills are appropriate activities in which children
strengthen graphic and phonological awareness and activities for developing graphomotor
skills (finger and hand skills, ability to visual-motor assessment) and the ability to detect
space and orientation in it (Grginič 2008: 14).
In the theoretical part of the diploma paper, I presented the concept of literacy, preliteracy in Kurikulum za vrtce and Montessori concept, developing prereading and
prewriting skills. In the empirical part, I compared two different kindergartens, public and
Montessori kindergarten. I recorded or observed activities of developing prereading and
prewriting skills.

Key words: pre-literacy, emergent literacy, prereading skills, prewriting skills
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I TEORETIČNA IZHODIŠČA
1 Uvod
Eden od ciljev Nacionalne strategije za razvoj pismenosti (2006: 8) je razvijati porajajočo se
pismenost pri predšolskih otrocih za uspešen nadaljnji razvoj pismenosti. Prav tako je v
Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011: 76) zapisan cilj »spodbujati
zmožnosti zgodnjega branja in pisanja (zmožnosti porajajoče se pismenosti)«. L.
Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj, A. Hočevar in J. Lepičnik Vodopivec (2011: 88)
predlagajo, naj se okrepijo dejavnosti spodbujanja razvoja in učenja govora in dejavnosti
predopismenjevanja oz. porajajoče se pismenosti. Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999: 19) je
zapisano, da je zlasti od tretjega leta dalje pomembno razvijanje predbralnih in
predpisalnih sposobnosti.
M. Domicelj (2003: 44) piše, da je dolgo veljalo prepričanje, da v obdobju zgodnjega
otroštva obstaja določen čas, ko je otrok pripravljen na poučevanje branja in pisanja ter da
so pred tem časom vse dejavnosti, povezane z branjem in pisanjem, razen branja zgodb,
izguba časa in celo škodljive. Vendar so sodobne raziskave pokazale, da predbralne
izkušnje v zgodnjem otroštvu vplivajo na razvoj pismenosti.
Pismeni dosežki v predšolskem obdobju pomembno vplivajo na razvoj bralnih in pisalnih
spretnosti v opismenjevanju v šolskih izobraževalnih ustanovah (Grginič 2005 a: 7). L.
Marjanovič Umek (2010: 41) zagovarja, da bi bilo na ravni predšolske vzgoje v vrtcu potrebno v
Kurikulumu za vrtce bolj poudariti cilje, ki se navezujejo na porajajočo se pismenost, in
natančneje določiti primere dejavnosti ter z dodatnim strokovnim spopolnjevanjem in
podporno strokovno literaturo ponuditi vzgojiteljicam boljši vpogled v razvoj porajajoče se
pismenosti.
Ključnega pomena so implicitne teorije vzgojiteljic1 oziroma njihovo prepričanje o otrokovem
razvoju in razvoju zgodnje pismenosti v zgodnjem otroštvu. Vzgojiteljice, ki menijo, da je
zgodnje otroštvo obdobje občutljivo za otrokov govorni razvoj, se z otrokom pogosto
pogovarjajo, spodbujajo, da otroci sprašujejo, na njihova vprašanja odgovarjajo. Vzgojiteljice, ki
menijo, da je v zgodnjem otroštvu pomembno spodbujanje predbralnih in predpisalnih
spretnosti, ponujajo otrokom veliko tiskanega gradiva, slikanic in otroških knjig, jih spodbujajo
k dejavnostim, pri katerih uporabljajo simbolno izražanje, če pokažejo interes, jih učijo pisati
črke in brati besede (Marjanovič Umek 2010: 39).
1

V diplomskem delu bom uporabljala žensko obliko samostalnika vzgojitelj.
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2 Pismenost
Pojem pismenost izvira iz latinske besede litteratus, ki označuje »človeka, ki se uči« (Pečjak
2010: 11). Nekatere definicije pismenosti poleg branja in pisanja vključujejo tudi računanje.
Unescova definicija (1979 v Pečjak 2010: 13) navaja, da je oseba pismena, kadar 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.
V Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti (2006: 6–7) opredeljujejo pismenost kot trajno
razvijajočo se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme
simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje. Pridobljeno
znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno
osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju. Poleg zmožnosti
branja, pisanja in računanja, se danes poudarja tudi pomen drugih zmožnosti (npr. poslušanje)
in novih pismenosti (npr. informacijska, digitalna, medijska pismenost) (prav tam 2006: 6–7).
Biologistično razumevanje koncepta pismenosti je temeljilo na zrelosti otroka za branje in
pisanje, v sodobnih konceptih pa je vzpostavljena prepoznavna povezanost med govorno
kompetentnostjo otrok, ki vpliva na decentriranje mišljenja, predstavnost mišljenja,
razumevanje naših mentalnih stanj in mentalnih stanj drugih, razumevanje povedanega in
prebranega besedila, ter zgodnjo oziroma porajajočo se pismenostjo (Doherty 2009; Pelletier
2006; Rhyner 2009 v Marjanovič Umek 2010: 40–41).
Pri vzgajanju bralcev v vrtcu moramo preseči misel, da gre pri opismenjevanju zgolj za
usvajanje spretnosti branja in pisanja. Zavedati se moramo, da je pismenost po eni strani
funkcionalna, saj nam omogoča, da se znajdemo v svetu, po drugi strani pa nam pismenost
lahko nudi estetske užitke, če seveda beremo z razumevanjem in se ne ukvarjamo le s tehniko
branja (Kranjc 2003: 51).
Za razvoj pismenosti na različnih ravneh je bistvenega pomena premišljeno in sistematično
delo v obdobju porajajoče se pismenosti oziroma v predbralnem in predpisalnem obdobju
(Cotič in Medved Udovič 2011: 11). V naslednjem poglavju bom torej govorila o
predopismenjevanju.
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3 Predopismenjevanje
M. Grginič opisuje predšolsko pismenost kot porajajočo se pismenost, tj. pismeno znanje in
spretnosti, ki jih otroci pridobijo spontano in neformalno pred vstopom v šolo (Grginič 2005 a:
69). Porajajoča se pismenost je postopen in dolgotrajen proces, ki zajema večji del
predšolskega obdobja. To je čas v razvoju otroka med najzgodnejšo pismenostjo, ko otrok
čečka in se pretvarja, da bere, ter poznejšim učenjem branja in pisanja v šoli (Pečjak 2003: 119).
Področje predopismenjevanja obsega veliko več kot le spoznavanje in uporabo črk oz.
simbolov. Tu gre za razvoj vidnih in slušnih procesov, velike in fine motorike ter vidno-gibalne
usklajenosti (Čas in Kovač in Justin 2005: 99).
Specifični cilji Nacionalne strategije za razvoj pismenosti (2006: 11) za predšolsko obdobje so:
-

zagotavljati vsem otrokom v domačem okolju, vrtcih in drugih oblikah varstva
spodbudne predbralne in predpisalne dejavnosti v skladu z njihovimi razvojnimi
značilnostmi ob upoštevanju individualnih potreb, interesov in okolja, iz katerega
izhajajo;

-

navajati otroke na uporabo knjižnega in neknjižnega gradiva ter različnih medijev;

-

osveščati starše, strokovne delavke in delavce v vrtcih in knjižnicah ter širšo javnost
o pomenu razvoja otrokove pismenosti s poudarkom na družinskem branju.

Večji del otrokovega zgodnjega predšolskega razvoja pismenosti poteka spontano (Grginič,
2008: 10), počasi, postopoma in praviloma v zaporedju: spoznavanje koncepta tiska,
prepoznavanje kontekstualnega tiska, ugotavljanje posameznih glasov v besedah, ki jih otroci
prirejajo črkam v zapisanih besedah (Grginič 2005 a: 76).
Y. M. Goodman (1982 v Grginič 2005 a: 69) govori o treh najpomembnejših področjih
spodbujanja in razvijanja predopismenjevalnih spretnosti:
-

otrokovo naraščajoče zavedanje funkcije in oblike tiska ter okoliščine, v katerih
odkriva tisk v okolju,

-

njegovo zanimanje za pogovor o pisani besedi in

-

ozaveščanje znanja o pismenosti.

V nadaljevanju bom predstavila predopismenjevanje v Kurikulumu za vrtce in v konceptu
montessori.
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3.1 Predopismenjevanje v Kurikulumu za vrtce
Dejavnosti na področju jezika so v vrtcu razdeljene v štiri skupine: govorna vzgoja, književna
vzgoja, predopismenjevanje in knjižna vzgoja kot del informacijskega predopismenjevanja. Teh
dejavnosti ne ločujemo drugo od druge, temveč jih povezujemo v celoto (Kranjc 2003: 49).
Za uvajanje pismenih dejavnosti je v Kurikulumu za vrtce še posebno pomembno upoštevanje
naslednjih načel (Grginič 2005 a: 76–77):
-

omogočanje pridobivanja temeljnih izkušenj z namenom, da jih otroci uporabijo in
preizkusijo v simbolni igri ter ob tem spoznavajo funkcijo predmeta in njegove
značilnosti;

-

spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov;

-

možnost izbiranja med različnimi dejavnostmi;

-

upoštevanje vertikalne povezanosti oz. kontinuitete med vrtcem in šolo.

Predopismenjevanje je v Kurikulumu za vrtce opredeljeno z naslednjimi cilji (Grginič 2005 b):
-

otrok spoznava simbole pisnega jezika,

-

prepoznava, uživa in se zabava v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovih in
besednih igrah, šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem;

-

razvija predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti;

-

spoznava knjigo kot vir informacij; knjigo, strip pa tudi sam ustvarja.

M. Grginič (2005 b: 64) pojasnjuje, da je v Kurikulumu za vrtce manj ciljev in dejavnosti
predopismenjevanja, saj otroci tudi pri književni vzgoji dosegajo cilje predopismenjevanja. M
Čas, R. Kovač in R. Justin (2005: 98) pa poudarjajo, da Kurikulum za vrtce samo nakazuje
usmeritve. Vrtec in vzgojiteljice se s strokovno avtonomijo in odgovornostjo pogosto
postavljene pred zahtevno nalogo, kako ravnati, da bodo s spodbudami podpirali razvoj
posameznikov v oddelku. Usmeritve Kurikuluma za vrtce glede predopismenjevanja so precej
splošne. Tudi primeri dejavnosti nakazujejo le nekaj možnosti, medtem ko je prepuščeno
vzgojiteljicam, katere vsebine in dejavnosti bodo izbirale, da bodo pri otrocih, ki prihajajo v
vrtec z zelo različnimi izkušnjami, sposobnostmi in interesi, omogočile dovolj spodbud za
razvoj njihovih predbralnih in predpisalnih spretnosti (Čas in Kovač in Justin 2005: 98).
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3.2 Predopismenjevanje v konceptu montessori
Osnovno vodilo pedagogike montessori je »Pomagaj mi, da naredim sam.« Temeljne opore pri
otrokovem samostojnem delu so okolje, vzgojitelj in material (Zrimšek 2003: 37). Vzgojitelj ne
posreduje znanja, ampak pripravlja okolje. Njegova glavna naloga je opazovanje otrok in
njihovega dela. Je zgled otrokom in vir znanja. Omogoča odnos med otrokom in okoljem ter
natančno predstavlja delo z materiali (Capuder 2006: 109–110). Otroci lahko izbirajo med
različnimi didaktičnimi materiali, okolje jih didaktično in pedagoško vodi (Kramer 1999: 17).
M. Montessori je opazila, da otroci vzcvetijo, če imajo izbiro in nadzor nad svojim okoljem
(Kordeš Demšar 2007: 84–85). Otrok, ki svobodno izbira, sledi svoji notranji potrebi po učenju,
rasti in preizkušanju svojih sposobnosti (Kobal 2006: 4).
Načela montessori za prvih šest let otrokovega življenja so (Lawrence 1998: 14):

-

srkajoč um,

-

občutljiva obdobja,

-

potreba po komuniciranju, samostojnosti in raziskovanju,

-

učenje s čutili in gibanje.

Občutljiva obdobja so strnjen čas v življenju otroka, ko je posebno dojemljiv za določeno stvar.
Ta obdobja so prehodna in minljiva, in če otrok takrat ni deležen ustrezne spodbude,
priložnost za učenje mine, otrok pa bo moral kasneje trdo delati za pridobitev določene
veščine, ki bi jo v pravem trenutku zlahka osvojil (Place 2012). Izrazita dovzetnost za učenje
jezika je značilna za prva tri leta (Kramer 1999: 81), občutljivo obdobje za jezik pa traja prvih
pet let (Kordeš Demšar 2007: 81).
Sledi poglavje o razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti.
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4 Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti
v vrtcu
Otroci naj bi ob koncu predšolskega obdobja imeli razvite naslednje predbralne in predpisalne
zmožnosti (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti 2006: 14):
-

poznajo različne vrste slikovnega in besedilnega gradiva,

-

v bralnem gradivu ločujejo slikovni in črkovni del,

-

brani ali pripovedovani vsebini sledijo in jo razumejo,

-

samostojno pripovedujejo,

-

ustvarjajo različna grafična in slikovna sporočila,

-

poznajo različne vire informacij.

Za razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti so primerne dejavnosti, s katerimi otroci
krepijo grafično in fonološko zavedanje ter dejavnosti za razvijanje grafomotorike (prstne in
ročne spretnosti, zmožnost vidno-gibalne skladnosti) in sposobnost zaznavanja prostora in
orientacije v njem (Grginič 2008: 14). Vzgojiteljica naj otroke spodbuja k aktivni uporabi
izrazov za označevanje prostora (poleg izrazov s kazalno vlogo tudi predložne besedne zveze
(predlogi v, na in pod) (Kranjc in Saksida 2001: 83). Orientacijo razvijamo postopno. Otroci se
najprej učijo orientirati na telesu, nato v prostoru in nazadnje na papirju (Zrimšek 2003: 23).
Predpisalne spretnosti (grafomotorične vaje) obsegajo vaje za koordinacijo (oči – roka) in vaje
za zaznavanje prostorskih razmerij (na lastnem telesu, nato v okolju). Razvijanje predpisalne
spretnosti je v kurikulumu povezano s področjem gibanja, kjer zasledimo dva pomembna cilja:
razvijanje prstne spretnosti (fine motorike) in razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja
(Grginič 2005 b: 54). Otroci začnejo s pisanjem pred tem, ko se naučijo napisati posamezne
črke. To pisanje, ki je pravzaprav čečkanje, zrcali določene dogovore pisnega jezika (van Kleeck
1992 v Jurišić 2003: 46). Spoznanja, povezana s tiskom, se nanašajo na pravila uporabe in
funkcije tiska. Otroci spoznavajo, da iz tiska – in ne zgolj iz slik – izvemo zgodbo ali pravljico
(Jurišić 2003: 45–46). Pomembno je, da ima otrok čim več možnosti za kontakt z govornim in
pisnim jezikom v smiselni povezavi; med branjem zgodbe se pogovarjamo o rokovanju s knjigo
(Weir 1989 v Jurišić 2003: 47).
Za razvijanje predbralnih spretnosti je pomembno grafično in glasovno zavedanje (Grginič
2005 b: 55). Sposobnost vidnega razločevanja otrok razvije še pred poimenovanjem črk in
znanjem abecede, kot tudi pred glasovnim zavedanjem. Ob razvijanju grafičnega zavedanja je
otrokova pozornost usmerjena h grafičnim značilnostim tiskanih črk in besed, k razločevanju
podobnih črk in besed ter njihovi orientaciji. Fonološko zavedanje omogoča otroku razločevati
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glasovne elemente v besedah ter ločevati podobnosti in razlike med temi elementi. Zavedanje,
da lahko govorjeno besedo primerjamo z njenimi glasovnimi komponentami, je izhodišče za
otrokovo pridobivanje fonološke zavesti. Če otroci razvijejo fonološko zavedanje, kasneje
razumejo abecedni princip (Grginič 2008: 12). Glasovno zavedanje razvijamo v raznovrstnih
dejavnostih igranja z besedami, npr. prepoznavanja dolžine besede in ločevanja med dolgimi in
kratkimi besedami, členjenja besed na zloge in glasove, spajanja zlogov in glasov v besede,
odvzemanja, dodajanja in nadomeščanja zlogov in glasov v besedah ter prepoznavanja in
oblikovanja rim in aliteracij (Medved Udovič 2011: 40). Rime pomembno vplivajo na razvoj
otrokovega zavedanja zvokov, ki se sestavljajo besede (Miller 1995).
Preden so otroci bralci in pisci, so govorci in poslušalci. V predšolskem obdobju so spretnosti
govorjenja in poslušanja ključnega pomena za kasnejše branje in pisanje (Roskos in Tabors in
Lenhart 2009: 1).
M. Grginič (2008: 14) izpostavlja naslednje dejavnosti, primerne za razvijanje predbralnih in
predpisalnih spretnosti: dejavnosti, povezane s knjigo; okolje, obogateno s pismenostjo;
simbolno igro in abecedne igre. Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti naj bi
potekalo v čim bolj smiselnih okoliščinah, podobnih realnim pismenim dogodkom, v katerih bi
uporabili raznolike pismene pripomočke (Grginič 2005 a: 77). Neposredne izkušnje z govornim
in pisnim jezikom ter dejavnosti, ki so za otroke smiselne in povezane z njihovimi življenji in
izkušnjami, spodbujajo razvoj sposobnosti, ki so potrebne za branje in pisanje (Domicelj 2003:
45–46).
Veliko se da narediti pri organizaciji spodbudnega okolja in izrabi priložnosti, ki se ponujajo v
vsakodnevnem življenju (Čas in Kovač in Justin 2005: 98). Izkušnje s pismenostjo so del
vsakodnevnega otrokovega življenja in aktivnosti v igralnici. Ključno je ustvarjanje priložnosti,
v katerih otroci oblikujejo željo po branju in pisanju. Igralnice spremenimo v okolje, bogato
opremljeno s pisnimi besedili (embalaža živil, časopisi, znaki, napisi na opremi in pohištvu).
Med pisnimi pripomočki v igralnih kotičkih so praktične knjige (kuharske knjige, koledarji,
telefonski imeniki, zemljevidi, revije, računi, položnice, vstopnice, razglednice, slovar …)
(Grginič 2008), različna pisala, papir različnih velikosti, oblik in barv, pisemske ovojnice, tabla,
spenjač, sponke, ravnilo, lepilni trak, šilček, luknjač, magnetne in druge črke, pisalni stroj,
tipkovnica, tiskalnik, mikrofon, fotoaparat, TV, kamera, računalnik (Miller 1995, Domicelj
2003). Kotičke uporabijo za simbolno igro, v kateri otroci v skladu s svojo razvojno stopnjo
pismenosti aktivno nadgrajujejo znanje in spretnosti (Grginič 2008: 16). Kropp (2000: 62)
predlaga: knjižni kotiček za otroke v vsakem prostoru, vsakodnevno branje in pripovedovanje
zgodb v majhnih skupinah, obiskovanje knjižnice, izposojo knjig, oglede filmov ter lutkovnih
predstav, čas za prepevanje in branje, tiho branje in raziskovanje tematskih knjig. Učenje
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pismenosti izhaja večinoma iz otrokovega preizkušanja pismenosti v funkcionalnih
okoliščinah. Ne obstaja samo ena pot, otroci uporabljajo različne oblike pismenosti in jo
odkrivajo z različnimi učnimi strategijami. Otroku je potrebno omogočiti pridobivanje
izkušenj v vseh jezikovnih dejavnostih (govorjenju, poslušanju, branju in pisanju) (Grginič
2008: 13). V. Medved Udovič (2011) opozarja, da prevelika vnema za delo z neumetnostnimi
besedili že pri zgodnjem učenju slovenščine prispeva k neuravnoteženemu predšolskem
ukvarjanju z drugimi vrstami besedil, tako umetnostnimi kot grafičnimi sporočili. Otroci v
predšolskem obdobju so v tako imenovani slikaniški starosti oz. pravljičnem obdobju, zato je
smiselno prilagajati dejavnosti v vrtcu otrokovim potrebam in interesom na njihovi razvojni
stopnji.
Med različnimi dejavnostmi v vrtcu, ki so povezane z razvojem zgodnje pismenosti, so za
otroke posebej zanimive dejavnosti z otroškimi knjigami, zlasti skupno branje z vzgojiteljico, ki
pa ima pozitivni učinek le, če je kakovostno in vključuje tudi npr. pogovor ob knjigi,
postavljanje odprtih vprašanj, iskanje različnih oblik predstavitve literarnih vsebin (npr.
simbolna igra, risanje). Skupno branje vzgojiteljice in otrok v vrtcu je učinkovito, če
vzgojiteljica otrokom bere glasno, z ustrezno intonacijo in spreminjanjem glasu ter smiselnimi
poudarki (Anning 2003 v Marjanovič Umek 2010: 40). V dejavnostih skupnega branja knjig
usmerimo pozornost otrok h grafičnim značilnostim besedila, ob sočasnem poslušanju in
vidnem spremljanju razvijajo grafično in fonološko zavedanje (Grginič 2008: 15). Za predšolske
otroke so najprimernejše slikanice. Otrok besedilo pravljice doživlja skupaj z ilustracijami.
Dobre ilustracije so bogate in podrobne, da se ob njih lahko pogovarjamo tudi še o čem
drugem. Besedila more biti malo, biti mora predvidljivo skozi ritem, rimo ali logiko, da bi
otroku olajšalo samostojno »branje« (Kropp 2000: 63–64). Branje knjig pa je le ena od bralnih
dejavnosti. Kropp (2000: 67) predlaga še: risanje risbe in izmišljevanje zgodbe o njej, branje
časopisov in stripov, igranje s črkami po robovih časopisov, prebiranje otroških revij, pisanje
pisma, pregledovanje katalogov in fotografskih albumov.
Vzgojiteljice pri bralnem dogodku v vrtcu na podlagi jasno opredeljenih ciljev prepoznajo in
upoštevajo književne interese otrok, a jih tudi razvijajo, tako da jim ponudijo besedila, za
katera otroci spontano ne kažejo zanimanja. Pri ugotavljanju in razvijanju književnih interesov
sodelujejo med seboj v strokovnih skupinah pri oblikovanju priporočilnih seznamov za branje
in pri izbiri metod za razvijanje pogovora o prebranem, povezujejo pa se tudi s starši pri
razvijanju družinske pismenosti. Upoštevajo temeljna načela izvedbe bralnega dogodka: načelo
demokratičnosti (vsak otrok naj pove, kako doživlja besedilo, naj izrazi svoje predstave o
prebranem), načelo vodenosti (vzgojiteljica s postavljanjem vprašanj in oblikovanje bralnih
nalog spodbuja poglabljanje prvotnega literarnoestetskega doživetja, otroke opozarja na
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prezrte prvine besedila), načelo medbesedilnosti (branje novega besedila vzgojiteljica povezuje
s predhodnimi literarnoestetskimi izkušnjami, povezuje branje v vrtcu in družinsko branje,
spodbuja otroke k poustvarjalnemu povezovanju besedil, isto besedilo lahko bere večkrat in z
različnimi starostnimi skupinami otrok (Saksida 2013: 2).

4.1 Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v 1.
starostnem obdobju
Že v 1. starostnem obdobju otroci spoznavajo vlogo pisnega jezika – različne oblike in funkcije
tiska ter se seznanjajo s knjigami (leposlovnimi in priročniki). Ob glasnem branju odraslih se
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.
V okolju otroci poskušajo prepoznati tisk, pogoste napise, »berejo« knjige tako, da posnemajo
odrasle pri branju. Spoznavanje koncepta tiska poteka v interakciji z odraslimi ali
sposobnejšimi otroki in z lastnim opazovanjem, zaznavanjem in poslušanjem sporočil (Grginič
2008: 11). Gledanje slikanice (lahko tudi pripovedovanje ali branje zgodbe) je značilna
interaktivna situacija med otrokom in odraslim (Marjanovič Umek in Zupančič 2003: 24). L.
Miller (1995) ob skupnem branju predlaga uporabo naslednjih dejavnosti: usmerjanje
pozornosti (Poglej!), spraševanje (Kaj je to?), poimenovanje (To je konj.) in povratno
informacijo (Da.). L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003) izpostavljata ponavljanje, ki
otroku omogoča zadostno utrjevanje izkušenj, je temelj učenja in ga veselo.
Med pogostimi aktivnostmi razvijanja predpisalne spretnosti so: pretikanje, natikanje,
potiskanje (npr. igrač), zlaganje, sestavljanje (npr. razrezank, delov igrač), pobiranje drobnih
predmetov (kroglic, frnikol), risanje in čečkanje kot oblika pisanja. Prstne spretnosti razvijajo
tudi na področju umetnosti, kjer npr. gnetejo, trgajo, nizajo in rišejo z različnimi pisali (Grginič
2005 b: 55).
Predbralne spretnosti razvijamo z igrami poslušanja (oglašanj, zvokov, šumov …), gibalnogovornimi igrami (bibarijami, prstnimi igrami, ugankami o delih telesa, rajalnimi plesi, igrami
z izštevankami), ki otrokom omogočajo doživljanje ritma besed, glasbe in pesmi, opazovanjem
predmetov v prostoru, iskanjem razlik in podobnosti, ogledovanje slik, slikanic, potovanje po
labirintu, prepoznavanjem napisov, piktogramov in vzorcev (Grginič 2005 b: 55).
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4.2 Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti v 2.
starostnem obdobju
V 2. starostnem obdobju otroci še naprej spoznavajo koncept tiska ob vsakodnevnih stikih s
tiskano besedo v knjigi in napisih v okolju (Grginič 2005 b: 55). Postopoma prihajajo do
spoznanja, da je mogoče izgovorjene besede zapisati in jih nato ponovno prebrati (Grginič
2008: 11). V tem obdobju se otroci pogosteje udeležujejo simbolne igre v skupinah, v igri
imitirajo pismene dejavnosti odraslih. Simbolno igro lahko spodbujamo s pestrim izborom
pisnih predmetov v igralnih kotičkih. Simbolna igra omogoča otrokom realizacijo večine ciljev
predopismenjevanja, tudi razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti. Vzgojitelji lahko z
raznolikimi problemskimi situacijami tudi načrtno spodbujajo otroke k iskanju novih
možnosti, v katerih bi lahko uporabili različne besedilne zvrsti. Primerne so tudi didaktične
igre za razvijanje fonološkega in grafičnega zavedanja ter razvijanje grafomotorike (prstne in
ročne spretnosti, zmožnost gibalno-vidne usklajenosti) in sposobnost zaznavanja prostora in
orientacije v njem (Grginič 2005 b: 55–56).
Z igrami za razvijanje grafičnega zavedanja spodbujamo predvsem vidno zaznavanje in
razločevanje znakov (črk), simbolov, piktogramov in vzorcev (Grginič 2005 b: 56). S. Pečjak
(2003: 121) predlaga naslednje dejavnosti za spoznavanje s črkami: igre za usvojitev pojma črka
(npr. Moja najljubša črka), iskanje enakih črk v nizu različnih, prepoznavanje črk med drugimi
simboli, zapisovanje in prepoznavanje zapisanega lastnega imena.
V igrah za fonološko zavedanje otroci vadijo poslušanje (zvokov, šumov, ropota), sledijo
navodilom, urijo slušni spomin, slušno razčlenjujejo povedi na besede, zloge (ploskanje,
korakanje, trkanje …), prepoznavajo in iščejo enake rime in aliteracije v parih besed (Pečjak
1999 v Grginič 2005 b: 56). Vzgojiteljice tudi spodbujajo otroke k odkrivanju glasov v besedah,,
k razločevanju prvih/zadnjih glasov (Grginič 2005 b: 57).
Grafomotoriko razvijajo npr. striženje, prepletanje, pletenje, gubanje, šivanje, pretikanje,
izdelovanje knjig, pisem, ročnih lutk, prtičkov, map, ladjic, kap, zmajev, risanje različnih črt in
vzorcev. Z gibalnimi in rajalnimi igrami vadijo orientacijo v prostoru (Grginič 2005 b: 57).
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4.3 Razvijanje

predbralnih

in

predpisalnih

spretnosti

konceptu montessori
M. Montessori je trdila, da je optimalno obdobje za učenje branja in pisanja predšolsko
obdobje. Otrokom je ponudila didaktični material, t. i. peščene črke, lesene ploščice, na katerih
je bil prilepljen brusni papir (ali pesek) v obliki črk (Capuder 2006: 107). Otroci z blazinicama
prstov drsijo po črki in na tak način se gibi dlani in roke utrdijo. Pravilni zapis črke se vgradi v
mišični spomin (Korošec 2013: 34). Otroci so vedno znova drseli po oblikah črk, izgovarjali
njihove glasove in iskali besede, v katerih se pojavijo določeni glasovi. Poleg tega so svojo roko
na različne načine urili za držanje pisala. Tako so skoraj vsi otroci v njeni Hiši otrok začeli
pisati in brati še pred vstopom v šolo. V to niso bili prisiljeni, ampak so jo za to sami prosili
(Capuder 2006: 107). Za sproščeno držanje in vodenje pisala znotraj omejenega prostora je
razvila kovinske like (Kramer 1999: 17), razvojni material pa je namenjen posredni pripravi na
pisanje, s pomočjo katerega otroci urijo roko za pisanje (Korošec 2013: 34). M. Montessori je
ugotovila, da je med branjem in pisanjem očitna razlika in da ti dve dejavnosti nista hkratni.
Otroci so bolj motivirani za pisanje kot za branje (Kramer 1999: 18). Pri pisanju začnemo s
tistim, o čemer želimo pisati in kar poznamo, pri branju pa gre za besedilo, ki ga je napisal
nekdo drug in začnemo z nečim, česar ne poznamo (Lawrence 1998: 37). Metoda poučevanja
pisanja pripravi pot za branje (Korošec 2013: 35). Branje po metodi montessori temelji na treh
bistvenih komponentah: glasoslovju, razumevanju na podlagi ponazoritve in uporabnosti
besedila. Samomotivacija in interes otroka spodbujata k branju. Potrebno mu je ponuditi
ilustrirane knjige, knjige, ki opisujejo resnični svet, enciklopedije, knjige o zgodovini, geografiji
… (Korošec 2013: 35–36).
Gibalni mehanizem pisave predstavljata dve osnovni obliki gibanja: priprava na pisanje in
risanje različnih oblik posameznih črk abecede. Utrdi se v otroštvu. Za pisanje je potrebno
pravilno držati pisalo (triprstni prijem) in ga brez težav voditi. Pomembna je tudi pravilna drža
roke, saj jo otroci sprva preveč močno pritiskajo na podlago (Zrimšek 2003: 37–38). Preden pa
ima otrok dovolj nadzora nad roko za pisanje črk, potrebuje veliko vaje v vodenju roke.
Različne dejavnosti otrokom pomagajo, da roko premikajo natančno in previdno: nalivanje,
lupljenje in rezanje sadja, risanje, slikanje s prstnimi barvami, šivanje, oblikovanje testa ali
gline … (Lawrence 1998: 58–61).
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II EMPIRIČNI DEL
1 Opredelitev problema in cilj raziskave
V literaturi avtorji poudarjajo pomembnost razvijanja predbralnih in predpisalnih
spretnosti že v predšolskem obdobju. Zanimalo me je, kako te spretnosti razvijajo v praksi.
Primerjala sem dva različna vrtca, javni in vrtec montessori.

2 Raziskovalna metoda
Deskriptivna raziskovalna metoda.

3 Vzorec
Vzorec je neslučajnostni namenski. Vključeni sta bili dve skupini otrok. V skupini Krtki
(Vrtec Mengeš) so otroci stari 4–5 let, v skupini Hiša otrok (Vrtec Mali princ) so otroci
stari 3–6 let.

4 Postopek zbiranja podatkov
V vsaki skupini sem preživela en dopoldan. Pri Krtkih sem bila 12. 9. 2013, dejavnosti so
trajale od 900–1005. Dejavnosti sem posnela (z dovoljenji staršev). V Hiši otrok sem bila 2.
10. 2013 od 920 do 1045. Dejavnosti mi niso dovolili snemati, zato sem jih samo opazovala,
dovolili pa so mi, da fotografiram materiale. Z vzgojiteljicama sem opravila tudi
nestrukturiran intervju.

5 Raziskovalna vprašanja
Kako razvijajo predbralne in predpisalne spretnosti v javnem in kako v vrtcu montessori?
Ali so dejavnosti za razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti individualne ali
interaktivne?
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6 Rezultati in interpretacija
nterpretacija
V obeh skupinah so se dejavnosti začele v jutranjem krogu. V javnem vrtcu so brali
pravljico, v vrtcu montessori pa so z različnimi igrami spoznavali glasove in črke. Delitev
po nadaljnjih dejavnostih je bila v vrtcu montessori bolj postopna, otroci so odšli iz kroga,
ko so bili na vrsti, v javne vrtcu pa so odšli vsi naenkrat. Dejavnosti po jutranjem
jut
krogu so
v javnem vrtcu potekale individualno in interaktivno, v vrtcu montessori pa samo
individualno. V vrtcu montessori so otroci imeli na voljo več dejavnosti, vendar so te
dejavnosti ves čas enake, v javnem vrtcu so lahko izbirali med različnimi,
različnim v naprej
pripravljenimi kotički. V obeh vrtcih so se dejavnosti razvijanja predbralnih in
predpisalnih spretnosti prepletale z drugimi področji (gibanjem, matematiko, umetnostjo),
v vrtcu montessori je posebnost področje vsakdanje življenje, ki predstavlja
predstav
veliko
dejavnosti razvijanja predbralnih in predpisalnih spretnosti.

6.1 Krtki (Vrtec Mengeš)
Vzgojiteljica mi je povedala, da bodo dejavnosti potekale prilagojeno. Take in podobne
dejavnosti potekajo v povezavi z drugimi področji. Večino stvari imajo otroci
otr
možnost
izbrati med prosto igro.
Otroci so sedeli v polkrogu na blazinah. Vzgojiteljica se je usedla nasproti in povedala, da
jim bo prebrala pravljico Kokoška, ki je želela videti morje. Brala je interpretativno, z
ustrezno intonacijo in spreminjanjem
spreminjanje glasu.. Med branjem je slikanico obračala proti
otrokom, da so si ogledali slike. Otroci so med ogledovanjem slik in tudi med branjem
spraševali (npr. Kdo je to rekel?, Kako bi šla v vodo, če so valovi?, Kaj je hotela narediti?,
Ali sta postala prijatelja?)
?) in vzgojiteljica jim je odgovorila. Ob slikah je usmerjala
pozornost (npr. Ste videli, kakšne velike ladje?, Kaj mu je obljubila?, Tukaj se trudi, da bi
znesla jajce., Ali veste, kam sta odšla?). Branje pravljice je trajalo približno 20 min. Otroci
so ves čas zbrano poslušali in sledili zgodbi.

Slika 1: Branje pravljice Kokoška, ki je želela videti morje.
morje
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Sledila so navodila, kaj bodo
počeli. Vzgojiteljica jim je
opisala možne kotičke (štiri v
vrsto, šivanje in natikanje,
knjižni

kotiček

morje,

igra

kockami,

na
s

risanje

voščenkami,

temo

pisanimi
ribic

z

sestavljanke,

natikanje krogov) in rekla:
»Počasi kot miške, greste za

Slika 2: Dejavnosti po kotičkih.

tisto mizico, kamor želite.. Toliko kolikor je prostora, prav?«
Otroci so si izbrali, kaj bodo počeli in prosto menjavali dejavnosti. Nekateri so pri eni
dejavnosti vztrajali dalj časa, drugi so se naveličali hitreje in odšli drugam.
Šivali
vali so na modelu metulja in čevlja, zraven so tudi natikali kroglice in druge oblike na
vrvice podobne vezalkam. Pomočnik vzgojiteljice je nekaj otrok tudi spodbudil, da so z
natikanjem nadaljevali določen vzorec.

Slika 3: Šivanje.

Slika 4: Natikanje.

Za mizo s knjigami so nekateri samo
prelistali

knjigo/knjige,

drugi

so

si

natančneje ogledali ilustracije in fotografije
ter tudi kaj pokazali drugim otrokom,
otrokom
vzgojiteljici, pomočniku vzgojiteljice
vzgojite
ali
meni.

Slika 5: Knjižni kotiček.
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Štiri v vrsto sta se igrala največ dva otroka
za manjšo mizo.
Kocke pisanih barv so postavljali v podlago
in eno na drugo. Za mizo s sestavljankami
so bile štiri različne sestavljanke. Nekateri
so sestavljali sami, drugi v dvojici ali skupaj
z vzgojiteljico.
Slika 6: Štiri v vrsto.

Slika 7: Igra s kockami.

Slika 8: Sestavljanka.

Na mizi za risanje je bila posoda, polna
voščenk, in beli listi, na katere so otroci
risali ribe in drugo. Na manjši mizi je bilo
stojalo za natikanje krogov, to je lahko delal
samo en otrok naenkrat.

Slika 10: Natikanje krogov.
Slika 9: Risanje z voščenkami.

Dejavnosti po kotičkih so potekale približno 45 minut.
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6.2 Hiša otrok (Vrtec Mali Princ)
Otroci so bili z vzgojitelji v velikem jutranjem krogu. Vzgojiteljica me je predstavila in
povedala otrokom, da jih bom opazovala. Začeli so z dejavnostjo v sredini kroga (na
preprogi).
rogi). Deklica je izžrebala črko S.. Vzgojiteljica ji je naročila, naj v igralnici poišče kaj
na S.. Skupaj so našteli nekaj imen in predmetov na črko. Nato je deček izžrebal črko A in
druga deklica črko M.. Vzgojiteljica je vsako izžrebano črko glasno in razločno
raz
izgovorila.
Vsi trije otroci so prinesli predmet in ga položili zraven črke. Nato so vse pospravili.
Druga vzgojiteljica je prinesla številke. Pokazala je število 2 in vprašala: »Ali je kakšen
otrok, ki ima dva glasova v imenu?« Ugotovili so, da ne. Pokazala je število 3 in vprašala
enako. Nekaj otrok je ob tem glasno glaskovalo svoje ime in na prste štelo število glasov.
»Tisti otroci, ki imajo 3 glasove v imenu,
imenu lahko
hko pospravijo,« je bilo navodilo. Nekaj otrok je
pospravilo stole in začelo z dejavnostmi. Otrokom,
Otro
, ki niso znali sami prešteti glasov v
imenu, so pomagale vzgojiteljice. Sledila so še števila 4, 5, 6 …., dokler niso vsi pospravili.
Vzgojiteljica,,

ki

je

v

skupini

odgovorna za področje jezika,
jezika je
rekla, da bi mi rada razložila nekaj
stvari. Povedala je, da dejavnosti
delijo na pet področij: praktično
življenje,

jezik,

matematika,

kozmična
ična vzgoja (ki se naprej deli
na botaniko in geografijo) in
zaznavanje. Igralnica je razdeljena
po

področjih.

Vsakodnevno

v

igralnici obešajo svoja imena, ki
jih morajo poiskati (prepoznati).
Pladnji z materiali so pripravljeni
natančno. Ko otrok konča, pladenj
ladenj
pospravi

na

točno

določeno

mesto. Otroci delajo za mizami
(za vsako mizo največ dva otroka)
in na preprogah (pozorni so, da
spoštujejo

otrokov

prostor

in

Slika 11: Prostor za obešanje imen.
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poskrbijo, da nihče ne stopa ne preprogo in ne moti otroka pri delu). Otroci sami skrbijo
za ambient,
bient, sami si razdelijo, kaj bo kdo pospravil oz. pripravil. Posamezni material vedno
predstavijo najprej celotni skupini, nato pa še posamezniku, ki si material izbere.
Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti začnejo na področju praktičnega
življenja.
ivljenja. S prelivanji in presipavanji delajo na gibljivosti (lahkotnosti) zapestja, pravilnem
prijemu (žlice, čopiča) in drugi fizični pripravi roke. Posredna priprava na pisanje je tudi
lepljenje s čopičem, šivanje (pri katerem je pomembna natančnost), delo
elo z vstavnimi valji
(razvijajo koordinacijo oko – roka) in s tipnimi deščicami (gibljivost zapestja). Umska
priprava poteka skozi recitacije, pripovedovanje in branje zgodb. Vsak dan tudi ob
različnih priložnostih analizirajo glasove. Neposredno pripravo na branje in pisanje
predstavljajo kovinska vstavljanka – liki, ki jih naprej samo obrisujejo (pomembna je
natančnost in pravilna drža pisala), kasneje pa tudi barvajo (s kratkimi črticami), peščene
(pisane) črke, po katerih drsijo s kazalcem in sredincem ter izgovorijo glas, pisanje črk v
zdrob (napaka takoj izgine in otrok lahko začne znova), pisanje črke v okvirju (s
flomastrom po plastiki, z gobico pobrišejo), pisanje črk s kredo na tablo in premična
abeceda (iskanje črk, pisanje besed). Vzgojiteljica je poudarila, da ni cilj, da znajo vsi otroci
brati in pisati, ampak da ustvarijo spodbudno učno okolje za razvijanje jezikovne
zmožnosti.

Slika 13: Kovinski liki.

Slika 12: Pripomočki za prelivanje.
Slika 14: Presipavanje z žlico.
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Slika 15: Pladenj z zdrobom.

Slika 16: Pisanje črke v okvir.

Slika 17: Peščene črke.

Slika 18: Peščene črke.
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Sklep
Avtorji nacionalnih dokumentov (Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, Nacionalne
strategije za razvoj pismenosti, Kurikuluma za vrtce) in strokovne literature poudarjajo
pomembnost razvijanja predopismenjevanja (porajajoče se pismenosti).
Kurikulum za vrtce (1999) je odprt, ponuja nekaj usmeritev in idej, ki jih lahko prilagajamo
trenutni skupini, otrokom in situaciji. V Kurikulumu za vrtce pomen razvijanja
predbralnih in predpisalnih spretnosti ni poudarjen, zato je še toliko pomembneje, da se
tega zavedamo vzgojiteljice.
Možnosti in priložnosti za razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti je v vrtcu
dovolj, od vzgojiteljic pa je odvisno, koliko jih bo na voljo otrokom. V skupinah
vsakodnevno poteka veliko dejavnosti (rutinskih in načrtovanih), ki so primerne za
razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti. Vprašanje pa je, ali znamo te dejavnosti
osmisliti.
Pedagogika montessori ima dobro razvit sistem (pred)opismenjevanja in primere
dejavnosti za pripravo na branje in pisanje. Izvrstne se mi zdijo dejavnosti s področja
vsakdanjega življenja, ki so otrokom zanimive in jih radi izvajajo. Materiali montessori in
primeri dejavnosti nam ponujajo veliko idej, kako lahko otrokom skozi dejavnosti, ki jih
zanimajo, približamo in ponudimo možnost razvijanja predbralnih in predpisalnih
spretnosti.
V obeh vrtcih, v katerih sem opazovala razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti,
so bile dejavnosti raznolike in privlačne otrokom. Metodično najbolj dovršen kotiček v
javnem vrtcu se mi je zdel kotiček, v katerem so šivali in natikali, v vrtcu montessori pa se
mi je zdela metodično najbolj dovršena dejavnost poimenovanje črk in iskanje predmetov
na črko.
Ob pripravljanju diplomskega dela sem ugotovila, da je razvijanje predbralnih in
predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju pomembno, ni pa najpomembnejše.
Kurikulum za vrtce sestavlja šest področij, ki naj bi jih obravnavali enako, in
predopismenjevanje je le del področja jezika. Dobila pa sem tudi veliko idej, kaj vse lahko
počnem z otroki v vrtcu, in ugotovila, da se dejavnosti razvijanja predbralnih in
predpisalnih spretnosti lahko povezujejo z vsemi področji.
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