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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom Vloga umetnostnih in neumetnostnih besedil pri načrtovanju 

jezikovne vzgoje v vrtcu je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu opredelim umetnostna in neumetnostna besedila in predstavim značilnosti 

besedil, kako umetnostno in neumetnostno besedilo vpliva na otrokov razvoj ter kakšna so 

merila za pravilno izbiro besedil v predšolskem obdobju. 

V empiričnem delu sem se osredotočila na vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok. S 

pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotavljala, katera umetnostna in katera neumetnostna 

besedila največ uporabljajo v vrtcu. 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, katerim besedilom so vzgojiteljice in vzgojitelji 

predšolskih otrok najbolj naklonjeni in jih največkrat uporabljajo pri načrtovanju jezikovne 

vzgoje v vrtcu.  
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ABSTRACT 

The graduate thesis with the tittle The role of literary and technical texts in the programming 

language education in kindergarten consists of theoretical and empirical work. 

 

In theoretical part I write about the definition of literary and technical texts, texts 

characteristics, how literary and technical texts impact on children's development and what 

are the criteria for the right choice of texts in the preschool period. 

 

The aim of graduate thesis is to determine which texts are teachers of preschool children the 

most favoured and most used in language education in kindergarten. 

 

In the empirical part I focused on teachers of preschool children who I inquired via 

questionnaire,  which literary and technical texts they give moreemphasis in kindergarten. 
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0 UVOD 

Avtorica T. Jamnik (1994, str. 12–13) meni, da vzgoja s knjigo otroke počasi in postopoma 

spreminja v bralce ter uporabnike knjige. Otroci tako posegajo po leposlovni in poučni 

literaturi. Ti vplivata na razvoj govora, posledično pa tudi na razvoj mišljenja otrok. Razvijata 

se otroška domišljija in ustvarjalnost. Knjige so vir informacij, so pa tudi intimen medij, saj 

jih lahko otrok dojema po svojih zmožnostih in si vsebino knjige predstavlja tako, kot si sam 

želi. 

Saksida (2001, str. 37–41) meni, da je pomembno otrokom približati in brati tako 

neumetnostna kot umetnostna besedila. Pri izbiri besedil je po mnenju Sakside 

najpomembnejši interes otrok, vendar ne smemo izhajati le iz njih ali jih celo preveč 

poudarjati. Otrokom lahko preberemo tudi zahtevnejše besedilo, saj ga bo s pomočjo dobre 

razlage s strani odraslih dobro razumel.  

V diplomskem delu ugotavljam, ali dajejo vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok več 

poudarka umetnostnim besedilom kot neumetnostnim besedilom pri načrtovanju jezikovne 

vzgoje ter na podlagi katerega dejavnika (priporočila strokovnjakov, razvojna stopnja otrok, 

starost, interesi otrok) se odločijo za določeno vrsto besedila. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 VRSTE BESEDIL 

T. Jamnik (1994, str. 12−13) meni, da moramo otrokom ponuditi tako leposlovno kot poučno 

literaturo. Med leposlovno literaturo spadajo umetnostna besedila (pravljice, pesmi), med 

poučno literaturo pa uvrščamo neumetnostna besedila (leksikoni, katalogi, priročniki, 

bibliografije, atlasi in enciklopedije). 

 

1.1 UMETNOSTNA BESEDILA  

Umetnostna besedila beremo zato, da ob njih lahko uživamo in jih čustveno doživljamo. Zato 

ni pomembna samo njihova vsebina, temveč tudi to, kako je besedilo povedano (Honzak, 

1996, str. 9). 

Umetnostne zvrsti jezika Toporišič (1992, str. 339–340) opredeljuje kot besedilo, ki nima 

vloge prenašati neposredna koristna obvestila. Umetnostna besedila bralcu omogočajo 

estetsko ugodje pri branju knjige. Z literarnoumetnostnimi besedili naj bi se bogatila 

človekova duševnost in miselni svet. Umetnostna besedila so tako stalne oblike pesniških, 

dramskih in pripovednih vsebin.  

 

1.2 NEUMETNOSTNA BESEDILA 

Neumetnostna besedila vsebujejo preverljive podatke. Namen besedila je praktičen, lepotna 

vloga besedila pa ni tako poudarjena, kot je pri umetnostnem besedilu (Bešter, 1999, str. 92). 

Toporišič (1992, str. 142) je v Enciklopediji slovenskega jezika neumetnostne zvrsti jezika 

razdelil na praktičnosporazumevalne, publicistične in strokovne. Neumetnostne zvrsti jezika 

niso ritmizirane in so manj figurativne. Besedila v veliki meri ubesedujejo realna in izkazljiva 

dejstva. Prinašajo enoumna obvestila, ki so neposredno uporabna oz. koristna. 
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2 UMETNOSTNA IN NEUMETNOSTNA BESEDILA 

Umetnostno besedilo se od neumetnostnega besedila razlikuje po namenu, večpomenskosti ali 

enopomenskosti, prenesenem pomenu in po zgradbi (Honzak, 1996, str. 10). 

 

2.1 UMETNOSTNA BESEDILA 

M. Pavlin Povodnik (1996, str. 63) meni, da je vsebina pri umetnostnem besedilu posredovana 

tako, da bralcu ponuja estetski užitek. Besedilo je bogato z jezikovnimi sredstvi (ukrasni 

pridevki, pretiravanja, rime, nasprotja, ponavljanja).  

Besedila delimo glede izvora na ljudska in umetna besedila. Ljudska umetnostna besedila so 

bila sprva pripovedovana in so se z ustnim izročilom prenašala iz roda v rod. Avtor besedila je 

običajno neznan. Umetna besedila so takoj zapisana, avtor le-teh pa je znan (Honzak, 1996, 

str. 9). 

Umetnostna besedila po obliki ločimo na poezijo, pri kateri je beseda vezana (pesmi), in na 

prozo, pri kateri je beseda nevezana (pravljica). Besedila lahko razdelimo v tri literarne zvrsti 

− to so lirika (poezija), epika (proza) in dramatika. O epiki lahko govorimo takrat, ko zgodba 

pripoveduje o dogodkih, osebah in krajih. Pri liriki so v ospredju močna čustva, dramatika pa 

prikazuje dejanja in odnose med ljudmi (Honzak, 1996, str. 11−12). 

UMETNOSTNA BESEDILA: 

Bajka ali mit je neke vrste domišljijska pripovedka, ki govori o nadnaravnih silah in 

božanskih junakih (Honzak, 1996, str. 23). 

Pripovedka govori o čudovitih dogodkih. V pripovedki nastopajo junaki, ki so lahko resnični 

ali izmišljeni, glavni liki v pripovedki pa imajo nadnaravne lastnosti (Honzak, 1996, str. 25). 

Pravljica je izmišljena zgodba o čudežnih dogodkih. V pravljici je vedno opisan boj med 

dobrim in zlom (Honzak, 1996, str. 27). 

Glavne značilnosti pravljice: zlo je kaznovano, dobro je nagrajeno; pravljična števila (3, 7, 12 

itd.); kraj in čas nista določena; osebe so tipizirane (mačehe so vedno zlobne); nastopajo 

nedoločene osebe (kraljične, princi); ponavljanje besed in stavkov (Honzak, 1996, str. 27). 

Basen je kratka poučna pripoved. V basni nastopajo rastline, živali ali predmeti. Glavni liki 

basni imajo tipizirane posamezne lastnosti (lisica je zvita). Značilnost basni je nauk (Honzak, 

1996, str. 28).  

Uganka je besedilo, ki je kratko in duhovito. Uganka najpogosteje zastavlja vprašanje oz. z 

besedno igro opisuje stvar, ki jo je treba uganiti (Honzak, 1996, str. 29). 

Slikanica je temeljna literarno-likovna vrsta, ki je v vrtcu od umetnostnih besedil 

najpogostejša. Poznamo avtorsko slikanico, za katero je značilno, da je ilustrator hkrati tudi 

pisec besedila. Aktivizirajoča slikanica je tip besedila, ki otroke vabi in spodbuja k igri, 
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najpreprostejši tip slikanice pa je pobarvanka z literarnim besedilom. Največjo podskupino 

slikanic predstavljajo klasične slikanice, pri katerih gre za sodelovanje znanega književnega 

ustvarjalca in ilustratorja (Otrok v vrtcu: Priročnik h kurikulu za vrtce, str. 99−104). 

2.1.2 SLIKANICA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Za predšolske otroke so od umetnostnih besedil najprimernejše slikanice. Otrok pravljico 

doživlja prav s pomočjo ilustracij. Ilustracije morajo biti dovolj podrobne in bogate, da se 

lahko s pomočjo slik pogovarjamo tudi o čem drugem. Slikanica naj ne bo primerna le za 

trenutno otrokovo starost, temveč tudi za naslednje otrokovo leto. Besedila mora biti malo, 

vendar mora biti predvidljivo skozi ritem. Zgodba slikanice mora pritegniti ne samo otroka, 

temveč tudi bralca (starše, vzgojitelje itd.), vendar mora biti kljub temu zgodba namenjena 

otrokom. Vsebine slikanic naj vsebujejo katero od pomembnih tem, kot so ljubezen, rast in 

izguba, saj je s tem knjiga oz. slikanica pomembna tudi med odraščanjem. Slikanice morajo 

biti izdelane iz trpežnih materialov (Kropp, 2000 str. 63−65). 

M. Kobe (2002, str. 2) trdi, da je najprimernejša knjiga v predbralnem obdobju zagotovo 

slikanica. Slikanico sestavlja kratko besedilo in veliko ilustracij, s katerimi otroci lažje 

podoživljajo in razumejo besedilo. Ko se otrok prvič sreča s slikanico, je pomembna vloga 

odraslega oz. tistega, ki bere ali pripoveduje besedilo s pomočjo ilustracij. Avtorica Kobe 

meni, da za dobo slikanice najpogosteje pride doba pravljice, ki otroke najbolj zanima med 

šestim in desetim letom starosti, kar je tudi dokazala empirična raziskava. V svojem članku 

omenja tudi Bruna Bettelheima, otroškega terapevta in psihologa, ki meni, da so pravljice za 

otroke nenadomestljiv vir čustvene in moralne opore, hkrati pa tudi vir doživljajskih užitkov. 

Bettelheim meni, da pravljice otroka ne zavajajo, in trdi, da otroci potrebujejo čarobnost 

pravljic ter da se v svetu domišljije otrok utrdi za spopad z realnostjo. 

D. Haramija (1999, str. 192−198) trdi, da je bistvo slikanice enakovrednost besedila in 

ilustracij, ki šele skupaj tvorita celoto, ne glede na njun delež. Po avtoričinem mnenju naj bi 

bili otroci do konca tretjega leta starosti že tako navajeni na knjige, da naj bi bili zmožni 

slediti slikanici, dolgi štiri strani besedila. Otrokom moramo ponuditi slikanice s primernimi 

vsebinami in jih naučiti pravilnega ravnanja s knjigo. 

V vsaki slikanici se med seboj prepletata literarna in likovna zgodba, kateri moramo odrasli 

otrokom predstaviti tako, da ju bo otrok doživel in z veseljem poslušal oz. opazoval. Carle 

pravi, da slike potrebujejo besedilo in besedilo potrebuje slike. Literarna in likovna zgodba 

morata teči vzporedno, vendar je v nekem trenutku bolj zgovorna ena, v drugem trenutku pa 

druga zgodba (Dolinšek Bubnič, 1999, str. 67). 
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2.2 NEUMETNOSTNA BESEDILA 

Med praktičnosporazumevalna oz. neumetnostna besedila uvrščamo stalne oblike besedil, kot 

so razglednica, čestitka, voščilo in zasebno pismo. Za strokovna besedila je značilno 

sporočanje o strokovni vsebini, avtor besedila pa je navadno strokovnjak za določeno 

področje. Med strokovna besedila uvrščamo poučne sestavke, znanstvene članke, razprave in 

kritike. Publicistična besedila so namenjena širokemu krogu ljudi (različnih starosti, 

zanimanj). Publicistična besedila najdemo v revijah, časopisih (Pavlin Povodnik, 1996, str. 

63−67). 

Med neumetnostna besedila sodijo kuharski recepti, voščilnice, reklamni oglasi, različni 

obrazci, poročila, opozorila, vabila, prošnje, čestitke, zahvale (Črnič, 1993, str. 15−21), 

obvestila, opravičila, novice, opisi poti, opisi postopka, opisi naprave, opisi osebe, pisma, 

poljudnoznanstvena besedila, reportaže, slovarji in enciklopedije (Jus, 2012, str. 5−154). 

 

 

3 VLOGA UMETNOSTNIH IN NEUMETNOSTNIH BESEDIL V OTROKOVEM 

RAZVOJU 

Tako umetnostna kot neumetnostna besedila pozitivno vplivajo na otrokov razvoj. Besedila 

vplivajo na razvoj govora, posledično pa tudi na razvoj mišljenja otrok. Razvijata se otroška 

domišljija in ustvarjalnost. Knjige so vir informacij, so pa tudi intimen medij, saj jo lahko 

otrok dojema po svojih zmožnostih in si vsebino knjige predstavlja tako, kot si sam želi 

(Jamnik, 1994, str. 12−13). 

Otrokom ne beremo in jih ne učimo s pomočjo knjig le iz vsakdanjega veselja, temveč zato, 

ker se otroku ob knjigi razvijata ter bogatita govor in besedni zaklad. Otroku se razvija 

domišljija predvsem ob branju pravljic. Knjigo lahko opredelimo kot vir informacij. Otrok 

postane bolj razgledan, kar je pomembno tudi za reševanje problemov v vsakdanjem življenju 

(Jamnik, 1994, str. 12−13). 

M. Dolinšek Bubnič (1999, str. 16−17) opozarja na to, da je za razvoj otrokovih bralnih 

sposobnosti, katere uspešnost se kaže v kasnejšem šolskem obdobju, odločilno prav 

predšolsko obdobje. Učinkovito branje ni tisto, pri katerem je vzgojitelj bralec, otrok pa 

pasivni poslušalec, temveč je učinkovito takšno branje, ki spodbuja otrokov govorni razvoj s 

pomočjo pogovora ob ilustracijah. 
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3.1 OTROKOV RAZVOJ SPOSOBNOSTI PO STAROSTNIH OBDOBJIH 

M.M. Blažić opredeljuje razvoj bralnih, pisnih in ustvarjalnih sposobnosti otrok po otrokovi 

starosti. Otroci se od rojstva do drugega leta starosti naučijo obračati debelejše liste v knjigi v 

smeri od leve proti desni, besede pa tudi začnejo dobivati svoj namen. Knjiga otroku v tem 

obdobju služi kot zabava, vendar kljub temu ni nikoli prekmalu, da otrok dobi knjigo kot 

darilo. V obdobju od rojstva do drugega leta starosti naj starši in vzgojitelji otroku ponudijo t. 

i. igralne knjige. V igralne knjige uvrščamo knjige z glasbo, prepogibanke, knjige z luknjo in 

različnimi vrvicami. Le-te naj imajo izrazite ilustracije, ki omogočajo pogovor ob knjigi. 

Knjige naj bodo velike ali pa tudi majhne z debelimi kartonastimi listi ter zaobljenimi robovi. 

V obdobju do drugega leta starosti so neprimerne knjige z dolgim besedilom, saj otrok ob 

predolgem branju izgubi zanimanje za knjigo, če pa se vseeno odločimo za daljšo knjigo, jo 

pripovedujemo in priredimo besedni zaklad razvojni stopnji otrok. Otroku so všeč knjige, 

katerih se lahko dotika, jih grize ali se z njo tudi kopa. Avtorica M.M. Blažić meni, da kljub 

temu da gre za neznačilen odnos do knjige, naj bi bila knjiga didaktična igrača za otroke, s 

katero se lahko tudi igra.  

V obdobju od drugega do četrtega leta starosti otrok spozna in dobi »pravo« knjigo s tanjšimi 

platnicami, vsebina knjige pa je bogata z motivno-tematskim besedilom iz vsakdanjega 

življenja. Otroci v tem obdobju radi poslušajo isto besedilo večkrat, saj se ob poznani zgodbi 

lahko osredotoči na nove prvine v zgodbi. Otrok si tako ne zapomni le vsebine zgodbe, 

temveč pozna tudi podrobnosti besedila. Otroku v tem obdobju omogočimo in ga spodbujamo 

k temu, da si nadaljevanje zgodbe izmisli sam. Z otrokom se pogovarjamo o naslovih knjig, 

beremo mu stripe, ponudimo mu tudi zvočne in multimedijske knjige. Po branju otroku 

ponudimo knjigo, da si jo lahko prelista in ogleda tudi sam. V tem obdobju je dobro, da 

posežemo po knjigah, ki opisujejo in prikazujejo barve, abecedo, številke, živali in motive z 

vsakdanjega življenja (dom, vrtec, družina, trgovina). Primerne so tudi knjige s pesmimi, kot 

so izštevanke, rimanice in uspavanke. Otrok se v tem obdobju tudi spontano s ponavljanjem 

nauči pesmi na pamet, s tem pa si uri spomin in koncentracijo. Pomembno je spodbujanje, da 

nam otrok »bere« oz. pripoveduje zgodbo s poznanih knjig, saj je to sestavni del procesa 

učenja. Otrokom ponudimo knjige »nadaljevanke« s priljubljenimi junaki, ki tudi neposredno 

poučujejo (ura, dnevni opravki, barve, številke, črke itd.). 

V obdobju od četrtega do šestega leta starosti imajo knjige velik vpliv na bogatenje 

čustvenega, domišljijskega in intelektualnega sveta otrok. Knjige otroke zabavajo in učijo. 

Otroci lahko s svojimi risbami ustvarijo svojo zgodbo. Pravljice za lahko noč so v tem 

obdobju nepogrešljive, saj otroke umirijo in jih zbližajo s starši oz. z odraslimi. V tem 

predšolskem obdobju naj starši in vzgojitelji posegajo po pravljicah, uspavankah, rajalnih 

pesmih in izštevankah. Otroke spodbujajmo k učenju pesmi na pamet, pri branju zgodb pa 

nam naj otrok sledi s prstom po besedilu. Otroci naj imajo možnost samostojnega izbiranja 

knjig, ki jih želijo slišati. Z otroki lahko obiščemo knjigarne in knjižnice. Primerne knjige za 

otroke, stare od štiri do šest let, so tiste, v katerih je glavni lik otrok ali poosebljen literarni lik. 

Glavni junak naj bo pošten, nedolžen in pogumen. Knjige naj bodo poučne, vedre in s srečnim 

koncem (Blažič, 2000, str. 12−13). 
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3.2 OTROKOV RAZVOJ S POMOČJO UMETNOSTNIH BESEDIL 

Pri umetnostnih besedilih (predvsem pri slikanicah v predšolskem obdobju) se otroku razvija 

in si bogati besedni zaklad, spoznava pa tudi nekatera osnovna etična načela (zlo je 

kaznovano, dobro je nagrajeno). Umetnostna besedila podrobneje delimo na liriko, epiko in 

dramatiko. V liriki je najpomembnejše, da besedila izhajajo iz otrokovega vsakdana. V lirično 

zvrst spadajo otroške pesmi, uspavanke in izštevanke. Med epiko uvrščamo različne pravljice, 

ki so po nastanku lahko umetne (avtor je znan) ali ljudske (avtor ni znan, prenašajo se prek 

ustnega ali pisnega izročila iz roda v rod). Pravljice spodbujajo otrokovo domišljijo. V 

predšolskem obdobju je dobro posegati predvsem po slikanicah, saj otrok s pomočjo slik lažje 

sledi vsebini. Večji in starejši kot je otrok, manj slikovnega materiala potrebuje. O vsebini 

knjige se je tudi dobro pogovoriti z otroki, saj le tako vidimo, kako razumejo in doživljajo 

knjigo. Dramatično zvrst predšolskim otrokom najlaže predstavimo z lutkovnimi in 

gledališkimi predstavami, na katere jih moramo tudi predhodno pripraviti in se z njimi 

pogovoriti o vsebini le-te (Gradišnik, 2011, str. 8). 

Umetnostna besedila od bralca zahtevajo interakcijo in odnos, torej čustveno udeležbo, ki je 

vir močne notranje motivacije. Bralna motivacija in čustvena udeležba omogočata 

razmišljanje o bralnem doživetju, iz tega pa se razvije pogovor o prebranem. Pri branju lahko 

bralec in poslušalec besedila izražata tako pozitivna kot negativna čustva, vezana na zgodbo 

(Kulturno-umetnostna vzgoja, priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih šol in 

srednjih šol, 2011, str. 23−28). 

 

3.3 OTROKOV RAZVOJ S POMOČJO NEUMETNOSTNIH BESEDIL 

Informativno oz. poučno literaturo uporabljamo pri spoznavanju različnih znanstvenih ved. 

Pomembno je, da neumetnostna besedila vsebujejo veliko fotografij in slik, ki morajo biti 

natančne. Informativne literature, ki so v predšolskem obdobju največkrat slikanice, 

predstavljajo rastline, živali, telo, skrb za svoje telo, obisk različnih ustanov (knjižnica, 

galerija), prevozna sredstva, barve, števila in črke (Gradišnik, 2011, str. 9). 

Tudi z branjem neumetnostnih besedil razvijamo bralno pismenost in kulturo. Z 

neumetnostnimi besedili se, tako kot odrasli, tudi otroci srečujejo vsakodnevno povsod 

(Kulturno-umetnostna vzgoja, priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih šol in 

srednjih šol, 2011, str. 23−28). 
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4 UMETNOSTNA IN NEUMETNOSTNA BESEDILA V KURIKULUMU ZA VRTCE 

4.1 GLOBALNI CILJI 

Globalni cilji za umetnostna in neumetnostna besedila po kurikulumu za vrtce so poslušanje, 

razumevanje in doživljanje jezika ter doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za 

otroke (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 21−22). 

 

4.2 SPLOŠNI CILJI 

Splošni cilji za umetnostna in neumetnostna besedila v predšolskem obdobju so, da ob 

poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del otrok razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije in se s književno osebo 

identificira ter doživlja knjižno dogajanje; prepoznava in uživa v nesmiselnih zgodbah, rimah, 

različnih glasovih in besednih šalah ter pri tem doživlja zvočnost in ritem; s pomočjo 

literarnih in pragmatičnih besedil razvija predbralne ter predpisalne sposobnosti in spretnosti; 

razvija se mu sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu; spoznava 

in posluša različne literarne zvrsti ter spoznava razlike in podobnosti med njimi; spoznava 

besedo kot vir informacij. Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo in povezuje 

estetsko ter fizično ugodje in pridobiva pozitiven odnos do književnosti. Uči se samostojnega 

pripovedovanja in se ustvarjalno izraža v jeziku (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 21−22). 

 

4.3 VLOGA ODRASLIH 

Odrasli pri spodbujanju jezikovne zmožnosti uporabljajo čim več knjig z različnih področij 

(neumetnostna besedila, pravljice, pesmi, igre). Otroku moramo omogočiti, da se s knjigo tudi 

igra. Pri branju besedil so zaželene manjše skupine otrok, saj je branje bolj ugodno in 

interaktivno početje tako za vzgojitelja kot za otroka. Otroke spodbujamo k razgovoru in 

pogovoru o prebranem besedilu. Otroci naj imajo možnost ustvarjanja svojih lastnih knjig oz. 

stripov. Pomembno je, da besedila uporabljamo tudi v vsakdanji rutini (npr. pri peki peciva 

potrebujemo recept, le-to je neumetnostno besedilo), hkrati pa otrok spoznava tudi črke in 

simbole slovenskega jezika. Otroku moramo glede na njegovo starost ponuditi tudi strokovna 

gradiva, kot so priročniki, leksikoni in slovarji, seveda naj bodo le-ta otroška (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 21−22). 
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5 BRANJE UMETNOSTNIH IN NEUMETNOSTNIH BESEDIL 

Otroku moramo znati ponuditi različne in starosti primerne leposlovne ter poučne knjige. 

Otroke v vrtcu in doma vzgajamo s knjigo, kar pomeni, da jim beremo pravljice, v poučnih 

knjigah pa iščemo odgovore na otrokova vprašanja. Ob temah, ki jih obravnavamo v vrtcu, 

vsakič zamenjamo knjige, le tiste, ki so med otroki zelo priljubljene, pustimo v skupini ves 

čas. V vsaki igralnici je priporočljiv knjižni kotiček, vsak vrtec pa naj bi imel tudi svojo 

knjižnico, pa četudi samo z eno knjižno omaro, ki naj bo bogata z leposlovno in poučno 

literaturo (Jamnik, 1994, str. 12−13). 

Ko izbiramo besedilo za predšolske otroke, je pomembno, da bralni dogodek poteka ob 

kvalitetni knjigi, ki ima kvalitetno besedilo in knjižno ilustracijo. Otrokom lahko beremo tako 

sodobno kot klasično književnost. Primerna so tudi starejša literarna besedila, ki so s 

primernim pristopom vznemirljiva estetska izkušnja. Otrokom je bolje ponuditi nekoliko 

zahtevnejše besedilo, saj ga bodo ob primerni predstavitvi in razlagi hitro razumeli, pri tem pa 

se bo razvijala tudi otrokova bralna in jezikovna zmožnost (Saksida, str. 44−45). 

Gradišnik (2011, str. 3) v svojem diplomskem delu opisuje, da morajo biti vzgojitelji previdni 

pri tem, kakšno literarno delo izberejo za otroke. Tako umetnostna kot neumetnostna besedila 

morajo biti kakovostna, izdelana pa morajo biti po merilu kurikula za vrtce. Pri izbiri 

literature mora vzgojitelj upoštevati otrokovo starost, paziti pa moramo tudi na to, da knjiga ni 

ne pretežka in ne prelahka za določeno razvojno ter starostno stopnjo otrok. 

Besedila naj vzgojitelji izbiramo glede na nekatere določene kriterije, kot so kakovost 

literarnega dela (sem sodi etična ter estetska (ilustracije) vrednost besedila), upoštevati 

moramo razmerje med branjem literarne in poučne literature, pomembna je dolžina besedila, 

ki je odvisna od starosti otrok in oblika knjige, upoštevati pa moramo tudi koliko domače in 

tuje oz. prevedene literature bomo predstavili otrokom (Gradišnik, 2011, str. 7). 

 

5.1. KAKOVOSTNA IZBIRA UMETNOSTNIH BESEDIL  

D. Haramija (1999, str. 319−322) opozarja na to, da imajo otroci na razpolago velikokrat 

nekvalitetno literaturo. Nekvalitetne slikanice lahko prepoznamo na več načinov. Slikanice so 

lahko neučinkovite, če ne vemo, ali je njihova funkcija leposlovna ali informativna. 

Nekvalitetna slikanica nima usklajenega razmerja besedila in ilustracij, opazimo pa lahko tudi 

neprimerno besedilo, ki ne paše k slikanici. Pri izbiri literature, tako informativne kot 

leposlovne, moramo biti pozorni na to, da otroka ne precenjujemo  (otroku ne beremo knjige, 

katere vsebina je še pretežka za njegovo razvojno stopnjo) oz. podcenjujemo (otroku beremo 

in predstavljamo knjige, ki jih je že prerasel). S precenjevanjem oz. podcenjevanjem otroka 

odvračamo od književnih del. 
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5.2 KAKOVOSTNA IZBIRA NEUMETNOSTNIH BESEDIL 

Neumetnostna besedila lahko uporabljamo v vsakdanjem življenju v vrtcu. Med sprehodom k 

mlaki lahko s pomočjo žepnega priročnika poiščemo imena živali in rastlin, ki jih najdemo ob 

in v mlaki; ko odidemo na izlet v določen kraj, si lahko pred tem na zemljevidu ogledamo, kje 

točno je ta kraj in kako bomo prišli do tja, zberemo fotografije o kraju, skupaj pa lahko 

izdelamo tudi svoj zemljevid ali plakat, na katerem bomo narisali, napisali in nalepili 

zanimivosti o kraju (Otrok v vrtcu: Priročnik h kurikulu za vrtce, 2001, str. 90−91). 

Neumetnostna besedila v vrtcu uporabljamo predvsem zato, da bi otroci s pomočjo le-teh kaj 

novega spoznali, se naučili in koga o čem obvestili (vabilo, opravičilo itd.) (Otrok v vrtcu: 

Priročnik h kurikulu za vrtce, 2001 str. 93−95). 

 

5.3 BRALNE STRATEGIJE  

M. Kordigel in Saksida sta branje razdelila na dve bralni strategiji, in sicer na strategijo branja 

umetnostnih in na strategijo branja neumetnostnih besedil (Kordigel in Saksida, 1999, str. 

11−12). 

5.3.1 STRATEGIJA BRANJA UMETNOSTNIH BESEDIL 

Pri strategiji dobrega branja umetnostnih besedil je najpomembnejše, da bralec začuti 

besedilo, ki ga bere, in ga zaznava ter podoživlja čim bolj intenzivno, pri tem pa ni pomemben 

čas branja (Kordigel in Saksida, 1999, str. 11−12). 

Umetnostno besedilo mora v vrtcu potekati postopno in po korakih. Začeti moramo z uvodno 

motivacijo, ki je prvi korak pri vzpostavljanju dialoga med besedilom in otrokom. Z uvodno 

motivacijo otroka pripravimo na literarnoestetsko doživetje, najpomembnejše motivacijsko 

sredstvo pa je igra (npr. domišljijsko potovanje s predmetom, ki ga opisuje besedilo − s 

papirnatim letalom). Drugi korak pri obravnavi umetnostnega besedila je premor pred 

poslušanjem. Takrat se otrok umiri in usmeri pozornost na besedilo. Nato lahko vzgojitelj ali 

starši začnejo z branjem besedila, ki ne sme biti pootročeno ali umetno, temveč zanimivo in 

dinamično. Po prebranem besedilu zopet sledi kratek premor, pri katerem otrok uredi svoja 

doživetja. Najpomembnejša faza za razvijanje dialoga med vzgojiteljem in otrokom je 

nedvomno pogovor o besedilu. Pogovorimo se o neznanih besedah, književnih besedah in 

razpoloženju, ki ga vzbuja določeno besedilo. Po pogovoru o besedilu pride na vrsto ponovno 

poslušanje besedila, ki je tokrat za otroke poglobljeno, saj si lahko še bolj izoblikujejo zgodbo 

v svoji glavi ter poglobljeno doživljajo zgodbo. Otroci lahko nadaljujejo pravljico po svojih 

idejah, izdelajo lahko svojo knjigo ali skupaj obiščejo knjižnico (Otrok v vrtcu: Priročnik h 

kurikulu za vrtce,2001, str. 99−104). 

Otroci naj bi poleg realistične in fantastične književnosti s pomočjo umetnostnih besedil 

spoznavali tako vesele in igrive knjige kot tudi knjige, ki govorijo o stiskih, strahovih in 

bolečih temah. Predšolski otroci naj bi se s sprejemanjem književnosti naučili tudi dialoga z 

besedilom (zgodbo lahko dopolnjujejo s svojimi predstavami), dialoga z drugimi otroki (svoje 
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predstave s knjigo otrok razloži drugim vrstnikom) in dialoga z odraslimi (z vzgojiteljico ali s 

starši) (Otrok v vrtcu: Priročnik h kurikulu za vrtce, 2001, str. 93−95). 

5.3.2 STRATEGIJA BRANJA NEUMETNOSTNIH BESEDIL 

Pri strategiji dobrega branja neumetnostnih besedil je najpomembnejše, da bralec razume, kar 

bere, zna zaznavati besedilne informacije in zna prebrane informacije zaokrožiti v celoto. Cilj 

bralne strategije neumetnostnega besedila je, da si bo bralec čim hitreje prebrano zapomnil, 

kar mu bo tudi v pomoč pri reševanju problemov (Kordigel in Saksida, 1999, str. 11−12). 

 

5.4. KNJIŽNA IN KNJIŽEVNA VZGOJA 

V vrtcu naj bi vzgojitelji uporabljali knjižno in književno vzgojo. Knjižna vzgoja je vzgoja s 

knjigo. Otroke tako vzgajamo in jih oblikujemo v uporabnike knjige z leposlovno in 

informativno literaturo. Pri književni vzgoji pa otroke spoznavamo le z leposlovno literaturo, 

ki naj bo primerna otrokovi starosti in stopnji njegovega razvoja (Mlakar, 2000, str. 11). 

Metka Kordigel (1999, str. 11) v svoji knjigi Književna vzgoja v vrtcu meni, da je glavni 

namen vpeljave književne vzgoje ta, da se otroci razveselijo branja in pripovedovanja 

pravljic, zgodb ter pesmi. 

V okviru književne vzgoje v vrtcu otrokom pri prvem letu starosti ponudimo »bibanke« in 

uspavanke, s katerimi otrok doživi estetsko udobje. V drugem letu starosti, ko otrok začne 

poimenovati stvari, mu ponudimo prve knjige, ki so največkrat zgibanke, igralne knjige, 

knjige igrače in slikanice, ob katerih vzgojiteljica pripoveduje kratko zgodbo. Otrok se počasi 

uči tudi postavljati vprašanja ob prebiranju knjig. Od tretjega leta starosti naprej otroku 

nudimo knjige, ki mu razvijajo domišljijo in ustvarjalnost ter bogatijo besedni zaklad. Otrok 

naj bi spoznaval različne knjige in v knjigah opazoval kakovostne ilustracije, knjiga pa naj bi 

bila spodbuda za besedno in tudi likovno ustvarjanje. Otroci so od tretjega leta starosti že 

sposobni poslušati pravljice. Od četrtega leta naprej lahko branje in pripovedovanje pravljic 

nadgradimo tudi s pripovedovanjem literarnih besedil preko drugih medijev, kot so DVD-ji, 

CD-ji, filmi ali gledališče (Kordigel, 1999, str. 75−107). 

 

5 .5 PISMENOST 

M. Grginič (2008, str. 10−11) meni, da se začetki pismenosti začnejo, ko otroci skupaj s starši 

gledajo slikanice, poslušajo pesmice in začnejo iskati otroške rime. 

Otroci se lahko z različnimi projekti in dejavnostmi v vrtcu učijo in pridobivajo na 

pismenosti. V drugem starostnem obdobju je priljubljena dejavnost, pri kateri se razvija 

knjižna vzgoja, igra knjižnica. Otrokom je v vrtcu na voljo knjižni kotiček in z vzgojiteljem se 

odpravijo na obisk v bližnjo knjižnico. V skupini lahko izvedejo projekt Knjižni nahrbtnik, pri 

katerem vsi otroci odnesejo domov nahrbtnik s knjigami. Le-te doma berejo in prebirajo 

skupaj s starši, vtise otroke ob branju pa zabeležijo v priložen zvezek. 
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Dolinšek-Bubnič (1999, str. 63) opozarja na to, da naj imajo otroci v vrtcu ves čas dostop do 

kakovostnih slikanic, prav tako kot so otroku dostopne igrače. V vsaki skupini je priporočljiv 

knjižni kotiček, v katerem naj ne bodo samo knjige, temveč tudi materiali, ki so ob knjigi 

dobrodošli. Zelo dober način je tudi, da imajo otroci možnost knjige odnesti domov, kjer jih 

lahko prebirajo skupaj s starši.  

 

5.6 BRALNI DOGODEK 

Branje umetnostnih besedil v skupini označimo z besedo bralni dogodek. Pri bralnem 

dogodku je najpomembnejši pogovor o prebranem besedilu. Poznamo več različnih vrst 

pogovorov (Saksida, 2001, str. 42−44):  

 Pogovor med otrokom in besedilom: Otrok se pogovarja z besedilom, pri poslušanju 

besedila dodaja svojo domišljijo. Besedilo si v mislih predstavlja po svoje.  

 Pogovor med otrokom, besedilom in vrstnikom: Otroci skupaj poustvarjajo in se 

pogovarjajo o besedilu. Poustvarjajo lahko skupinsko (ilustrirajo določene dele 

zgodbe), poustvarjajo lahko lutkovno ali gledališko predstavo (priprava kratkih 

dramatizacij oz. odlomkov), pri domišljijskem poustvarjanju pa se otroci pogovarjajo 

o književnih osebah, kje se je zgodba odvijala. Najpomembnejše je, da vsi otroci 

povejo svoje mnenje, kako si predstavljajo določeno besedilo. Otroci se pri tem 

naučijo, da si vsi lahko po svoje predstavljajo, kako naj bi se zgodba končala, če 

zaključek zgodbe ni znan.  

 Pogovor med vzgojiteljem, besedilom in otrokom: Pomembno je doživeto branje 

vzgojitelja, saj tako otroku pokažemo, da je tudi odraslim besedilo zanimivo, zato 

otroci tudi bolj z zanimanjem poslušajo. Otrokom besedilo preberemo večkrat, če le 

sami tako želijo. 
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II EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V predšolskem obdobju vsakodnevno uporabljamo tako umetnostna kot neumetnostna 

besedila. V jutranjem krogu velikokrat otrokom zapojemo pesem, ki jo imajo najraje, med 

počitkom pa jim preberemo pravljico, ki jih umiri. Ko otroke zanima, kako npr. pridejo na 

svet, v roke vzamemo poučno knjigo, s pomočjo katere otrokom predstavimo rojstvo ali 

kakšen drug nepoznan pojem. Umetnostna in neumetnostna besedila so ključnega pomena pri 

načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu; ves čas jih uporabljamo tudi v komunikaciji z otroki.  

V teoretičnem delu sem opredelila umetnostna in neumetnostna besedila, glavne značilnosti 

obeh vrst ter vpliv na otrokov razvoj. V empiričnem delu raziskujem, katero vrsto besedila 

vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok pogosteje uporabljajo, kaj je njihov glavni kriterij 

pri izbiri besedila in v katerih dejavnostih uporabljajo umetnostna oz. neumetnostna besedila. 

 

 

2 CILJI RAZISKOVALNEGA DELA 

Skladno s problemom raziskave sem izoblikovala naslednje cilje:  

 ugotoviti, ali pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu v prvem starostnem obdobju 

prevladujejo umetnostna ali neumetnostna besedila; 

 ugotoviti, ali pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu v drugem starostnem obdobju 

prevladujejo umetnostna ali neumetnostna besedila; 

 ugotoviti, katere vrste neumetnostnih besedil vzgojiteljice oz. vzgojitelji največkrat 

uporabijo pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu; 

 ugotoviti, katere vrste umetnostnih besedil vzgojiteljice oz. vzgojitelji največkrat 

uporabijo pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno s cilji sem oblikovala raziskovalna vprašanja:  

 Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri načrtovanju jezikovne vzgoje v prvem starostnem 

obdobju uporabljajo več umetnostnih ali neumetnostnih besedil?  

 Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri načrtovanju jezikovne vzgoje v drugem starostnem 

obdobju uporabljajo več umetnostnih ali neumetnostnih besedil? 

 Katero vrsto neumetnostnega besedila vzgojiteljice oz. vzgojitelji najpogosteje 

uporabijo pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu? 

 Katero vrsto umetnostnega besedila vzgojiteljice oz. vzgojitelji najpogosteje uporabijo 

pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu? 

 Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji izbirajo besedila glede na otrokovo razvojno stopnjo in 

interes? 

 Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji pogosteje uporabljajo neumetnostna besedila pri 

spoznavanju novih pojmov kot umetnostna besedila? 
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4 METODOLOGIJA 

4.1 RAZISKOVALNA METODA 

V raziskavi sem uporabila kavzalno metodo pedagoškega raziskovanja.  

 

4.2 VZOREC 

Vzorec je bil neslučajnostni, in sicer priložnostni. 

Anketne vprašalnike sem razdelila v enotah Vrtca Ciciban v Ljubljani. Hkrati sem po 

elektronski pošti razposlala spletne anketne vprašalnike. V fizični obliki sem razdelila 40 

anketnih vprašalnikov vzgojiteljicam oz. vzgojiteljem v enotah Vrtca Ciciban, spletno pa sem 

razposlala 110 vprašalnikov. Vrnjenih sem dobila 136 anketnih vprašalnikov, ki predstavljajo 

končni vzorec za obdelavo. 

 

4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 12 vprašanj zaprtega 

tipa. Anketne vprašalnike sem razdelila vzgojiteljicam in vzgojiteljem po enotah vrtcev. Del 

rezultatov sem pridobila tudi s pomočjo spletne ankete. 

Proces zbiranja podatkov je bil izveden skladno z zahtevami Zakona o varovanju osebnih 

podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št. 59/1999). 

Pri statistični obdelavi podatkov sem si pomagala s programoma Microsoft Word in Microsoft 

Excel. Pridobljene podatke in ugotovitve sem prikazala z grafi. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 REZULTATI ANKETE IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 

Najprej me je zanimalo, v katerem starostnem obdobju deluje anketirana vzgojiteljica oz. 

vzgojitelj predšolskih otrok. Od 136 anketirancev je bilo 62 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, ki 

delujejo v prvem starostnem obdobju (od enega leta do treh let), kar predstavlja 46  % 

anketirancev, in 74 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev v drugem starostnem obdobju (od treh do 

šestih let), kar predstavlja 54 % anketirancev. 

 

 

Graf 1: Zaposlenost vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok v prvem in drugem 

starostnem obdobju. 
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Zanimalo me je tudi, ali pri načrtovanju jezikovne vzgoje uporabljajo več umetnostna ali 

neumetnostna besedila. Od 136 anketirancev daje več poudarka umetnostnim besedilom kar 

121 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, kar predstavlja 89 % anketirancev, 15 vzgojiteljic oz. 

vzgojiteljev predšolskih otrok pa daje večji poudarek neumetnostnim besedilom, kar 

predstavlja 11 % anketirancev. Iz prvega starostnega obdobja je na vprašanje odgovorilo 62 

vzgojiteljic oz. vzgojiteljev predšolskih otrok. 53 vprašanih daje več poudarka umetnostnim 

besedilom, kar predstavlja 85 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, neumetnostnim besedilom pa 

daje več poudarka 9 vprašanih, kar predstavlja 15 % vseh anketirancev, ki delajo v prvem 

starostnem obdobju. Iz drugega starostnega obdobja je na vprašanje odgovorilo 74 vzgojiteljic 

oz. vzgojiteljev predšolskih otrok. 68 vprašanih daje več poudarka umetnostnim besedilom, 

kar predstavlja 92 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, neumetnostnim besedilom pa daje več 

poudarka 6 vprašanih, kar predstavlja 8 % vseh anketirancev, ki delajo v drugem starostnem 

obdobju. 

 

 

Graf 2: Uporaba umetnostnih in neumetnostnih besedil pri načrtovanju jezikovne vzgoje. 
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Graf 3: Uporaba umetnostnih in neumetnostnih besedil pri načrtovanju jezikovne vzgoje (od 

enega leta do treh let). 

 

 

Graf 4: Uporaba umetnostnih in neumetnostnih besedil pri načrtovanju jezikovne vzgoje (od 

treh do šestih let). 
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V nadaljevanju me je zanimalo, katero izmed navedenih neumetnostnih besedil vzgojiteljice 

oz. vzgojitelji najpogosteje uporabljajo v vrtcu. Otroško pesem uporablja 48 vzgojiteljic oz. 

vzgojiteljev, kar predstavlja 35 % vseh anketirancev. Pravljico uporablja 88 vzgojiteljic oz. 

vzgojiteljev, kar predstavlja 65 % vseh anketirancev. Za basen se ni odločil noben od 

anketiranih. 

 

 

Graf 5: Najpogosteje uporabljeno umetnostno besedilo pri načrtovanju jezikovne vzgoje v 

predšolskem obdobju. 
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Zanimalo me je tudi, katero neumetnostno besedilo vzgojiteljice oz. vzgojitelji največ 

uporabljajo pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu. Otroško enciklopedijo uporablja 24 

vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, kar predstavlja 18 % vseh anketirancev. Otroško revijo uporablja 

85 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, kar predstavlja 62 % vseh anketirancev. Različne otroške 

priročnike uporablja 27 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, kar predstavlja 20 % vseh anketirancev. 

 

 

Graf 6: Najpogosteje uporabljeno neumetnostno besedilo pri načrtovanju jezikovne vzgoje v 

predšolskem obdobju. 
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Nadalje me je zanimalo, katera vrsta literature prevladuje v knjižnem kotičku v igralnici. 

Leposlovno literaturo v knjižnem kotičku uporablja 104 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, kar 

predstavlja 76 % vseh anketirancev. Informativno literaturo v knjižnem kotičku uporablja 32 

vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, kar predstavlja 24 % anketirancev. 

 

 

Graf 7: Prevladujoča vrsta literature v knjižnem kotičku. 
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Na vprašanje, za kaj otroci uporabljajo knjižni kotiček, je 110 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev (81 

%) odgovorilo, da otroci uporabljajo kotiček za pregledovanje knjig, 26 vprašanih (19 %) pa 

je odgovorilo, da otroci knjižni kotiček uporabljajo za igro s knjigami. 

 

 

Graf 8: Namen rabe knjižnega kotička v igralnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 % 

19 % 

Namen rabe knjižnega kotička v igralnici 

Pregledovanje knjig Igra s knjigami 



23 
 

Vzgojiteljice in vzgojitelje sem vprašala, kateri je njihov glavni kriterij za izbiro umetnostnih 

in neumetnostnih besedil. 26 vprašanih je odgovorilo, da je glavni kriterij za izbiro starost 

otrok, kar predstavlja 19 % vseh anketirancev. 110 vprašanih je odgovorilo, da je glavni 

kriterij za izbiro besedil interes otrok, kar predstavlja 81 % vseh anketirancev. 

 

 

Graf 9: Glavni kriterij za izbiro umetnostnih in neumetnostnih besedil pri načrtovanju 

jezikovne vzgoje v vrtcu. 
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Zanimalo me je tudi, kdaj vzgojiteljice in vzgojitelji najpogosteje uporabljajo umetnostna 

besedila. 81 vprašanih je odgovorilo, da po umetnostnih besedilih največkrat posežejo v 

jutranjem krogu, kar predstavlja 59 % vseh anketirancev. Med počitkom umetnostna besedila 

uporablja 31 vzgojiteljic oz. vzgojiteljev, kar predstavlja 23 % vseh anketirancev. Za 

individualno branje, ko otrok vzgojiteljici oz. vzgojitelju prinese knjigo, pa se je odločilo 24 

vprašanih, kar predstavlja 18 % vseh anketirancev. 

 

 

Graf 10: Dejavnost, v kateri vzgojiteljice oz. vzgojitelji najpogosteje uporabljajo umetnostna 

besedila. 
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V nadaljevanju sem spraševala, kdaj vzgojiteljice oz. vzgojitelji najpogosteje uporabljajo 

neumetnostna besedila. 58 vprašanih je odgovorilo, da neumetnostna besedila največkrat 

uporabljajo pri spoznavanju novih pojmov, kar predstavlja 43 % vseh anketirancev. 29 

vprašanih je odgovorilo, da neumetnostna besedila uporabijo, ko iščejo odgovore na otrokova 

vprašanja, kar predstavlja 21 % vseh anketirancev. 49 vprašanih neumetnostna besedila 

uporablja pri vsakodnevnem pregledovanju otroških revij, kar predstavlja 36 % vseh 

anketirancev. 

 

 

Graf 11: Najpogostejša uporaba neumetnostnih besedil. 
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V nadaljevanju me je zanimalo, katere slikanice so otrokom v prvem starostnem obdobju 

najzanimivejše. Na vprašanje so odgovorili le vzgojiteljice oz. vzgojitelji, ki trenutno delajo v 

prvem starostnem obdobju. 38 vprašanih je odgovorilo, da so zanimivejše slikanice s kratko 

vsebino, kar predstavlja 28 % vseh anketirancev. 44 vprašanih meni, da največkrat 

uporabljajo slikanice, ki prikazujejo različne pojme, ki jih otrok lahko ponavlja, kar 

predstavlja 32 % vseh anketirancev. 54 anketirancev, kar predstavlja 40 % vprašanih, ni 

odgovorilo na vprašanje, saj so zaposleni v drugem starostnem obdobju. 

 

 

Graf 12: Najzanimivejša vrsta slikanice v prvem starostnem obdobju (od enega leta do treh 

let). 
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Zanimalo me je tudi, kakšen način pripovedovanja pravljic je otrokom v drugem starostnem 

obdobju najzanimivejši. Na vprašanje so odgovorile tiste vzgojiteljice oz. vzgojitelji, ki delajo 

v drugem starostnem obdobju. 76 vprašanih je odgovorilo, da je otrokom najzanimivejše 

pripovedovanje pravljic s pomočjo ilustracij, kar predstavlja 56 % vseh anketirancev. Za 

poslušanje pravljice, posnetih na zgoščenki, se je odločila samo ena vzgojiteljica oz. 

vzgojitelj, kar predstavlja 0,7 % vseh anketirancev. Za ogled pravljice v obliki risanke se je 

odločilo 6 vprašanih, kar predstavlja 4 % vseh anketirancev. 53 anketirancev ni odgovorilo na 

vprašanje, saj so zaposleni v prvem starostnem obdobju, kar predstavlja 39 % vseh 

anketirancev. 

 

 

Graf 13: Način pripovedovanja pravljice v drugem starostnem obdobju (od treh do šestih let). 
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Spraševala sem tudi po tem, katere metode umirjanja vzgojiteljice in vzgojitelji najpogosteje 

uporabljajo pred počitkom. Branje pravljic je navedlo 71 vprašanih, kar predstavlja 52 % vseh 

anketirancev. Pripovedovanje pesmi je navedlo le 7 vprašanih, kar predstavlja 5 % vseh 

anketirancev. Zvočne posnetke pesmi in pravljic je navedlo 58 vprašanih, kar predstavlja 43 

% vseh anketirancev. 

 

 

Graf 14: Uporaba umetnostnih besedil pred počitkom. 
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Nazadnje sem anketirance vprašala, katere knjige otroci največkrat izberejo na obisku v 

knjižnici. Na vprašanje so vzgojiteljice in vzgojitelji odgovorili le, če z otroki obiskujejo 

knjižnico. 57 vprašanih je odgovorilo, da otroci največkrat izberejo kartonke, kar predstavlja 

42 % vseh anketirancev. 36 vprašanih je odgovorilo, da otroci izberejo otroške knjige z več 

besedila, kar predstavlja 26 % vseh anketirancev. 43 vprašanih ni odgovorilo na vprašanje, saj 

ne obiskujejo knjižnice, kar predstavlja 32 % vseh anketirancev.  

 

 

Graf 15: Knjige, ki jih otroci najpogosteje izberejo na obisku v knjižnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 % 

26 % 

32 % 

Knjige, ki jih otroci najpogosteje izberejo na 
obisku v knjižnici 

Kartonke Otroške knjige z več besedila Ne obiskujemo knjižnice 



30 
 

5.2 PREVERJANJE RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 

V nadaljevanju bom odgovorila na raziskovalna vprašanja, ki sem jih navedla na začetku 

empiričnega dela.  

 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri načrtovanju jezikovne vzgoje v 

prvem starostnem obdobju uporabljajo več umetnostnih ali neumetnostnih besedil?  

Vzgojiteljice in vzgojitelji, zaposleni v oddelkih prvega starostnega obdobja (od enega leta do 

treh let), večinoma v vrtcu uporabljajo umetnostna besedila. 85 % vzgojiteljic in vzgojiteljev 

daje večji poudarek umetnostnim besedilom, ostalih 15 % vprašanih pa uporablja 

neumetnostna besedila.  

 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji pri načrtovanju jezikovne vzgoje v 

drugem starostnem obdobju uporabljajo več umetnostnih ali neumetnostnih besedil? 

Vzgojiteljice in vzgojitelji, zaposleni v oddelkih drugega starostnega obdobja (od treh do 

šestih let), pogosteje uporabljajo umetnostna besedila pri jezikovni vzgoji v vrtcu, in sicer je 

takšnih anketirancev 92 %, ostalih 8 % vprašanih pa pogosteje uporablja neumetnostna 

besedila. 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Katero vrsto neumetnostnega besedila vzgojitelji oz. vzgojiteljice 

najpogosteje uporabijo pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu? 

Največ vprašanih, 62 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev predšolskih otrok, največkrat poseže po 

različnih otroških revijah, ko izbirajo neumetnostna besedila za predšolske otroke. 20 % 

vprašanih največkrat poseže po otroških priročnikih, 18 % vseh anketirancev pa otrokom 

najpogosteje ponudi otroško enciklopedijo. 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Katero vrsto umetnostnega besedila vzgojiteljice oz. vzgojitelji 

najpogosteje uporabijo pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu? 

Največ vprašanih, 65 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev predšolskih otrok, se največkrat odloči za 

pravljico, ko izbirajo umetnostna besedila za predšolske otroke. 35 % vprašanih najpogosteje 

uporabi otroško pesem pri načrtovanju jezikovne vzgoje, medtem ko basni ne uporablja nihče 

od anketiranih. 



31 
 

Raziskovalno vprašanje 5: Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji izbirajo besedila glede na otrokovo 

razvojno stopnjo in interes? 

Glavni kriterij za izbiro besedil je interes otrok, saj tako meni 81 % vseh anketiranih. Ostalih 

19 % vzgojiteljic in vzgojiteljev meni, da je starost otrok pomembnejši dejavnik za izbiro 

besedil v predšolskem obdobju. 

 

Raziskovalno vprašanje 6: Ali vzgojiteljice oz. vzgojitelji pogosteje uporabljajo neumetnostna 

besedila pri spoznavanju novih pojmov kot umetnostna? 

Manj kot polovica, natančneje 43 % vzgojiteljic oz. vzgojiteljev predšolskih otrok, uporablja 

neumetnostna besedila za spoznavanje novih pojmov. 21 % vseh anketirancev poseže po 

neumetnostnih besedilih, ko iščejo odgovore na otrokova vprašanja, preostalih 36 % 

vprašanih pa neumetnostna besedila uporablja zgolj za pregledovanje in listanje otroških revij 

skupaj z otroki. 
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6 SKLEP 

V teoretičnem delu sem predstavila, kako umetnostna in neumetnostna besedila vplivajo na 

otrokov razvoj skozi vse faze v predšolskem obdobju. Besedila spremljajo predšolskega 

otroka vsakodnevno, tako pri vodeni dejavnosti (branje, ogledovanje knjig in slikovnega 

materiala) kot pri samostojni igri (otrok v roke vzame knjigo in si jo sam ogleduje). S 

pomočjo besedil se pri otroku razvija govor. Besedila vplivajo na razvoj mišljenja, povečata 

pa se tudi otrokova domišljija in ustvarjalnost. 

Po mnenju avtorjev, ki sem jih navedla v diplomskem delu, je pomembno, da znamo otrokom 

ponuditi in približati tako umetnostna kot tudi neumetnostna besedila. Kljub temu pa moramo 

paziti na to, da jim ne ponudimo vsebinsko prezahtevnih oz. prelahkih knjig, pozorni pa 

moramo biti tudi na kakovost besedila in ilustracij. Pri umetnostnih besedilih je v ospredju 

slikanica, ki naj bi bila najpomembnejša in tudi največkrat uporabljena literarna vrsta v 

predšolskem obdobju.  

V diplomskem delu sem potrdila svoja predvidevanja, da vzgojiteljice in vzgojitelji v veliki 

večini v prvem in drugem starostnem obdobju pogosteje kot neumetnostna izbirajo 

umetnostna besedila pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu. Izmed umetnostnih besedil 

večina vzgojiteljic oz. vzgojiteljev daje največ poudarka pravljicam, pri neumetnostnih 

besedilih pa so v ospredju otroške revije. Glavni kriterij za izbiro besedil je interes otrok. S 

tem lahko otroku ponudimo tudi težje razumljivo besedilo, vendar le, če bomo znali besedilo 

prilagoditi in ga primerno razložiti, da bo otroka zanimalo in ga bo hkrati tudi razumel ter 

dojemal svoji starosti primerno. 

Kot bodoča vzgojiteljica sem se vprašala, kako v jezikovno vzgojo predšolskih otrok vnesti še 

več neumetnostnih besedil. Neumetnostna besedila lahko otroku približamo z igro. 

Petletnikom, ki že znajo pisati, lahko damo nalogo, da napišejo vabilo za Miklavžev sejem. 

Otrokom lahko na zemljevidu pokažemo, kje leži naša država oz. kje v Sloveniji je mesto, 

kjer živimo. Z različnimi priročniki lahko otrokom odgovorimo na njihova vprašanja.  

Sama se bom kot vzgojiteljica trudila, da bom otrokom vsakodnevno v vrtcu čim bolj 

približala tako umetnostna kot tudi neumetnostna besedila. Ni nujno, da otrokom besedilo 

predstavimo načrtovano (med peko piškotov potrebujemo recept za sestavine, ki ga lahko 

otrokom posredno pokažemo, vendar pri tem ni glavni cilj spoznavanje recepta, temveč peka 

piškotov; pri izdelavi ročnih lutk si pomagamo s primerom iz ustvarjalne knjige in jim lahko v 

knjigi pokažemo, kakšno lutko bodo otroci izdelali; ko se učimo razvojni krog žabe, jim v 

enciklopediji to tudi pokažemo). Besedila nas spremljajo pri vsakodnevnem življenju v vrtcu, 

vendar se nam zdijo prevečkrat samoumevna, da bi jih sploh pokazali otrokom in jih s tem 

naučili nekaj novega. 

Pri raziskovanju uporabe umetnostnih in neumetnostnih besedilih bi lahko izvedla tudi 

podrobnejšo raziskavo, npr. po katerih avtorjih pravljic, pesmi in drugih umetnostnih besedil 

vzgojiteljice oz. vzgojitelji največkrat posegajo (ali so naklonjeni tradicionalnim pravljicam in 

pisateljem, kot je H. C. Andersen, ali se večkrat odločijo za novejša besedila in slovenske 
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pisatelje), pri neumetnostnih besedilih pa bi se osredotočila na otroške revije (katerim so 

vzgojiteljice oz. vzgojitelji najbolj naklonjeni in njihov razlog za to). 

Vesela sem, da umetnostna in neumetnostna besedila spremljajo otroke skozi celotno 

predšolsko obdobje. Ni lepšega videti kot to, kako enoletnik prinese slikanico z besedilom in 

želi, da mu jo odrasli prebere.  
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8 PRILOGA 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za vzgojitelje predšolskih otrok 

Spoštovani! 

Sem Nina Orehek in zaključujem s študijem na Pedagoški fakulteti Ljubljana, smer 

predšolska vzgoja. V okviru diplomskega dela z naslovom Vloga umetnostnih in 

neumetnostnih besedil pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu, izvajam tudi raziskavo na to 

temo. Vprašalnik je anonimen, zato Vas prosim, da ste pri reševanju kar se da iskreni. 

Podatki, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, bodo uporabljeni zgolj v študijske namene. 

Zahvaljujem se Vam za Vašo pomoč. 

                                                                                                                          Nina Orehek 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

1. V katerem starostnem obdobju delujete kot vzgojiteljica oz. vzgojitelj predšolskih 

otrok? 

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

□ V drugem starostnem obdobju (od 3 do 6 let). 

2. Katerim besedilom dajete več poudarka pri načrtovanju jezikovne vzgoje v vrtcu? 

□ Umetnostnim besedilom. 

□ Neumetnostnim besedilom. 

3.  Katero umetnostno besedilo najpogosteje uporabljate v vrtcu? 

□ Otroško pesem. 

□ Pravljico. 

□ Basen. 

4.  Katero neumetnostno besedilo najpogosteje uporabljate v vrtcu? 

□ Otroško enciklopedijo. 

□ Otroško revijo. 

□ Priročnike (otrokom predstavimo življenje v mlaki z žepnim priročnikom). 

5. Katera vrsta literature prevladuje v knjižnem kotičku v igralnici? 

□ Leposlovna literatura. 

□ Poučno informativna literatura. 

5.1 Za kaj otroci uporabljajo knjižni kotiček? 

□ Za pregledovanje knjig. 
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□ Za igro s knjigami. 

6. Kateri je Vaš glavni kriterij za izbiro umetnostnih in neumetnostnih besedil?  

□ Starost otrok. 

□ Interes in zanimanje otrok. 

7. Kdaj najpogosteje uporabljate umetnostna besedila? 

□ V jutranjem krogu (skupinsko branje). 

□ Pri počitku (skupinsko branje). 

□ Ko nam otrok prinese knjigo (individualno branje). 

8. Kdaj najpogosteje uporabljate neumetnostna besedila? 

□ Pri spoznavanju nečesa novega (spoznavamo življenje ob mlaki). 

□ Iščemo odgovore na otrokova vprašanja (Kako sem prišel na svet?). 

□ Pri vsakdanjem pregledovanju otroških revij (Cicido, Ciciban, Zmajček). 

9. Katere slikanice so otrokom v prvem starostnem obdobju zanimivejše? (Na vprašanje 

odgovorite le, če ste vzgojiteljica oz. vzgojitelj v prvem starostnem obdobju) 

□ Slikanice s kratko vsebino. 

□ Slikanice, ki prikazujejo le različne stvari, ki jih otrok ponavlja (primer deli telesa, 

živali na kmetiji). 

10.  Kakšen način pripovedovanja pravljic je otrokom v drugem starostnem obdobju 

zanimivejši? (Na vprašanje odgovorite le, če ste vzgojiteljica oz. vzgojitelj v drugem 

starostnem obdobju) 

□ Pripovedovanje pravljice s pomočjo ilustracij. 

□ Poslušanje pravljice, posnete na zgoščenki. 

□ Ogled pravljice v obliki risanke 

11. Katere metode umirjanja najpogosteje uporabite pred spanjem? 

□ Branje pravljice. 

□ Pripovedovanje pesmi. 

□ Zvočni posnetki pesmi in pravljic. 

 

12. Katere knjige na obisku v knjižnici otroci najpogosteje izberejo?  (Na odgovor 

odgovorite le, če se z otroki kdaj odpravite v bližnjo knjižnico.) 

□ Knjige kartonke (z manj besedila in več ilustracijami). 

□ Otroške knjige z več besedila. 

 


