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POVZETEK 

Z diplomskim delom Raba knjižnih in neknjižnih besed v drugem starostnem obdobju v Vrtcu 

Mokronožci sem želela ugotoviti, kako pogosta je otrokova raba narečnih in neknjižnih besed 

v vsakdanjem pogovoru z vrstniki v vrtcu in z vzgojiteljico. Zanimalo me je, ali je otrokova 

raba narečnih besed odvisna od družinskega okolja, ali otroci poznajo knjižno ustreznico za 

narečno besedo in ali otroci po končanih vodenih dejavnostih usvojijo in uporabljajo knjižne 

ustreznice za predmete, katerih prvotno niso znali poimenovati. Vse odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja sem strnila v sklepne ugotovitve. 

V teoretičnem delu sem se osredotočila na slovenski jezik, predvsem na socialne zvrsti 

slovenskega jezika, katere sem tudi podrobneje opisala. Predstavila sem slovenska narečja – 

dejavnike, ki so vplivali na njihov nastanek, začetke slovenske dialektologije, predstavila 

vzroke, zakaj imamo v Sloveniji še vedno dialekte in opisala pomen in vlogo narečij danes. 

Na koncu teoretičnega dela pa sem se osredotočila na vrtec, vzgojiteljico oz. vzgojitelja in 

njegovo pomembno vlogo pri razvoju govora. 

V empiričnem delu sem predstavila načrt diplomskega dela, metode dela in podrobneje 

opisala pridobljene rezultate ter interpretacijo.   

KLJUČNE BESEDE 

Narečne, knjižne in neknjižne besede, slovenski jezik, slovenska narečja, vzgojitelj 

 

 

 

  



 
 

SUMMARY 

In my diploma thesis Use of standard Slovene and colloquial words among 5- to 6-year-old 

children in kindergarten Mokronožci I wanted to find out, how frequent is a child's use of 

dialectal and colloquial words in his/her everyday conversation with his/her peers and a 

teacher. My research included three questions: firstly, does the child's use of dialectal words 

depend on his/her family environment; secondly, do children know the equivalent word in 

standard Slovene and last, do children adopt and use the standard Slovene equivalents for 

objects which they initially haven't been able to name. All the answers on the given questions 

have been summarized in closing findings. 

In the theoretical part I am focusing on Slovene language, especially on its social forms, 

which are being described in details. Slovene dialects, namely factors that influenced their 

emergence, are also being presented, then beginnings of Slovene dialectology and reasons for 

the fact that there are still dialects among Slovenes. I am also describing the importance and 

role of dialects today. At the end of the theoretical part my main focus in kindergarten, 

teacher – female or male – and their important role in speech development. 

The empirical part consists of the plan of the thesis and methodology and an elaborate 

description of obtained results with interpretation. 

KEY WORDS 

dialectal and colloquial words, Slovene language, Slovene dialects, teacher 
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UVOD 

 

Sodobni slovenski jezik ni samo jezik knjig, temveč je tudi jezik, s katerim se 

sporazumevamo doma, v šoli, v službi, v mestih, na podeželju … Slovenski jezik ima več 

različic oz. zvrsti. Prebivalci Slovenije sicer živimo v isti državi (tj. na istem zemljepisnem 

ozemlju in v isti družbeni ureditvi), vendar v raznih pokrajinskih enotah (npr. na Krasu, v 

Zasavju …) in v različnih interesnih združbah (npr. starostnih, poklicnih …), zato pri 

sporazumevanju uporabljamo različne zvrsti oz. različice slovenskega jezika. Prostorsko in 

družbeno pogojene različice jezika imenujemo socialne zvrsti (Bešter idr. 1999). 

Knjižni jezik je najvišja zvrst slovenskega jezika in je namenjen sporazumevanju in 

sporočanju na vsem slovenskem ozemlju, je skupen za vse Slovence; nihče od nas ga ne 

govori že od mladih nog, temveč smo se ga naučili ob poslušanju pravljic, gledanju televizije 

in branju knjig, predvsem pa v šoli in vrtcu (prav tam). 

Narečij, ki se govorijo na manjših zemljepisnih območjih, je na celotnem slovenskem ozemlju 

okrog 50, zato je slovenščina eden od narečno najbolj razčlenjenih slovanskih jezikov. Narečij 

ne uporablja le kmečko prebivalstvo, temveč v ustreznih okoliščinah (na podeželju med 

sorodniki in znanci oz. domačini) vsi govorci, tudi izobraženci (prav tam). 

Vzgojitelj se mora zavedati svoje pomembne vloge pri razvoju govora otrok. Pri načrtovanih 

dejavnostih z otroki mora uporabljati knjižni jezik, izogibati se mora uporabi popačenk, 

pomanjševalnic in neknjižnih besed. Tako lahko pripomore k temu, da bodo otroci postopoma 

razvijali uporabo knjižnega jezika. 

V diplomskem delu sem se osredotočila na socialne zvrsti slovenskega jezika. V drugem 

poglavju sem predstavila slovenska narečja, v zadnjem poglavju pa sem se osredotočila na 

vrtec, vzgojiteljico oz. vzgojitelja in njegovo pomembno vlogo pri razvoju govora. 

V drugem, empiričnem delu sem predstavila načrt diplomskega dela, metode dela, rezultate in 

interpretacijo ter na koncu prikazala sklepne ugotovitve raziskave. 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Knji%C5%BEni_jezik
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1 TEORETIČNI DEL 

1 SLOVENSKI JEZIK 

Besedni jezik, ki ga govori večina prebivalcev Republike Slovenije, je slovenski jezik ali 

slovenščina. Za večino ljudi je slovenščina materni jezik, za druge, ki živijo v Sloveniji, je 

drugi jezik; za nekatere ljudi pa je to tuji jezik (Bešter idr. 1999). 

Maternega jezika se naučimo kot prvega v družini in v njem najlažje razmišljamo, 

čustvujemo, doživljamo in razumevamo sebe in druge. Materni jezik ni pomemben samo za 

človekov osebni razvoj, temveč tudi za razvoj narodne zavesti, saj se z maternim jezikom 

ukoreninjamo v lastno kulturo. Slovenščina je tudi materni jezik Slovencev, ki živijo zunaj 

meja naše države, tj. v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem (t. i. izseljenci). V 

zamejstvu so pravice Slovencev do rabe slovenščine v javnosti deloma priznane, vendar se v 

praksi povsod ne uresničujejo. V izseljenstvu je raba slovenščine omejena, zato obstaja velika 

verjetnost, da se zaradi tujega govornega okolja hitro pozabi (prav tam).    

Slovenski jezik je drugi jezik ali jezik okolja za predstavnike obeh avtohtonih narodnih 

manjšin v Republiki Sloveniji, tj. italijanske in madžarske, za Rome in tudi za priseljence. Vsi 

ti se morajo ob svojem maternem jeziku naučiti tudi slovenščino, ker je slovenščina v 

Republiki Sloveniji državni in uradni jezik (prav tam). 

Slovenščine se mnogi naučijo kot tuji jezik, npr. na tečajih oz. pri študiju na tujih univerzah 

ali v naši državi (Bešter idr. 1991, str. 14). 

Slovenščina je v Republiki Sloveniji državni in uradni jezik. 

Slovenščina kot državni jezik pomeni, da predstavlja celotno Slovenijo kot samostojno 

državo. Pri sporazumevanju ga uporabljajo državni organi – predsednik republike, vlada, 

parlament, sodišče, policija idr. (Bešter idr. 1999). 

Slovenščina kot uradni jezik pomeni, da uradovanje v državi (po občinah, upravnih enotah, 

javnih zavodih in ustanovah) poteka v slovenskem jeziku. V slovenščini morajo biti javni 

napisi (ulične in krajevne oznake, napisi na trgovinah, lokalih), javni oglasi, imena podjetij … 

Na območjih, kjer živita italijanska in madžarska manjšina, je poleg slovenščine uradni jezik 

tudi italijanščina oz. madžarščina (prav tam).  

 

 



3 
 

1.1 SOCIALNE ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA 

»Ko govorimo o slovenskem jeziku, mislimo predvsem na sodobni jezik, kakršen je zapisan v 

knjigah, torej na tisti jezik, ki združuje vse Slovence. Vendar sodobni slovenski jezik ni samo 

jezik knjig, temveč je tudi jezik, s katerim se sporazumevamo doma, v šoli, v službi, v mestih, 

na podeželju … Slovenski jezik ima torej več različic oz. zvrsti.« (Bešter idr. 1999, str. 15) 

Socialnih zvrsti je veliko – le da so nekatere razširjene v celotni slovenski družbi, druge pa so 

omejene na eno samo skupino ljudi. Zato jih razdelimo v dve skupini: knjižna in neknjižna 

zvrst (Bešter idr. 1999). 

1.1.1 Knjižna zvrst jezika  

Knjižna zvrst jezika (tudi knjižni jezik) je ena sama. Knjižni jezik je skupen za vse Slovence; 

nihče ga ne govori že od mladih nog, temveč smo se ga naučili ob poslušanju pravljic, 

gledanju televizije, branju knjig, predvsem pa v šolo in vrtcu. Knjižni jezik ima dve različici: 

zborni in knjižni pogovorni jezik (prav tam): 

Zborni jezik je natančneje predpisana, strožja različica knjižnega jezika. Predvsem ga pišemo 

oz. beremo, govorimo pa le takrat, kadar nastopamo v javnosti, torej pred večjo skupino ljudi 

(npr. ko kaj recitiramo  ali ko imamo pripravljen govorni nastop, zagovor diplomskega dela). 

Pravila in besede zbornega jezika so popisana in opisana v jezikovnih priročnikih (tj. v 

slovničnih, pravorečnih, slovarskih, pravopisnih), naučimo se jih tudi v šoli (prav tam).  

Knjižni pogovorni jezik je nekoliko sproščena različica knjižnega jezika; od zbornega se loči 

predvsem v izgovarjanju besed. Tako npr. v besedah pogosto izpušča nenaglašeni končni i 

(npr. začnite delat namesto začnite delati, npr. zapiš namesto zapiši) pa tudi nenaglašeni 

nekončni i (npr. odgovorte namesto odgovorite). Medtem ko zborni jezik pišemo in govorimo 

(le pred javnostjo), knjižni pogovorni jezik samo govorimo, in sicer predvsem v 

nepripravljenih pogovorih z ljudmi iz drugih delov Slovenije (prav tam). 

1.1.2 Neknjižna jezikovna zvrst 

Neknjižnih jezikovnih zvrsti načeloma ne pišemo, govorimo pa jih le v pogovorih (torej ne v 

govornem nastopanju), in to le na posameznih delih Slovenije oz. v posameznih interesnih 

skupinah. Neknjižne zvrsti so torej prostorsko ali interesno omejene, zato jih delimo na 

prostorske in interesne zvrsti (prav tam). 
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Prostorske so tiste zvrsti jezika, ki jih ne govorimo na celotnem ozemlju danega jezika, 

temveč le na njegovem delu, le-ta je lahko majhen (npr. vas Češnjice) ali večji (npr. 

Dolenjska).  

»Zato ločimo dvoje prostorskih zvrsti: narečja (bom podrobneje predstavila v nadaljevanju 

diplomskega dela), ki jih govorijo v manjših zemljepisnih območjih, in pokrajinske 

pogovorne jezike, ki jih govorijo v večjih zemljepisnih enotah.« (Bešter idr. 1999, str. 15) 

Pokrajinskih pogovornih jezikov je več – vendar precej manj kot narečij, saj jih govorijo v 

večjih prostorskih enotah Slovenije, tj. pokrajinah oz. v večjih središčih in ob njih. Tako 

poznamo npr. osrednjeslovenski (ljubljanski), južnoštajerski (celjski), severnoštajerski 

(mariborski), gorenjski, primorski, koroški, prekmurski, dolenjski … pogovorni jezik. Vsak 

neknjižni pogovorni jezik se od knjižnega pogovornega jezika loči v večjem številu narečnih 

prvin, zlasti glasovnih in besednih; je torej pokrajinsko obarvan, zato po govoru prepoznamo 

npr. Korošca ali Primorca. Neknjižni pogovorni jezik ni primeren za javno govorno 

nastopanje, uporablja se v vsakdanjih pogovorih ljudi iz iste pokrajine (tudi po mestih) 

(Bešter idr. 1991, str. 16). 

Interesne zvrsti (Bešter idr. 1991, str. 17) so tiste jezikovne različice, ki jih govorijo ljudje v 

skupinah, nastalih zaradi podobnih interesov, npr. generacijskih, poklicnih ali skrivnih. 

Ločimo tri interesne zvrsti: sleng, žargon in argo. 

Sleng je jezik ljudi iste starosti/generacije. Znan je zlasti najstniški sleng; današnji je poln 

neslovenskih besed (zlasti iz angleščine), čustveno zaznamovanih besed in slovenskih besed z 

novim pomenom. Najstniški sleng se nenehno spreminja, saj želi mladina svoje burno 

življenje sporočati na nov, nenavaden način. Tudi sleng je delno pokrajinsko obarvan (Bešter 

idr. 1991). 

Žargon je jezik istega poklica, dela ali konjička; poznamo npr. žargon avtomehanikov, 

zdravnikov, igralcev golfa …, tudi študentov in dijakov. Žargonski izrazi so nekakšni 

neuradni strokovni izrazi posamezne stroke in so človeku druge stroke težko razumljivi (prav 

tam). 

Argo ali latovščina je jezik skrivnih združb, zaprtih skupin na obrobju združbe (npr. tatov, 

narkomanov, prekupčevalcev). Ta jezik je namenoma »zaprt«, razumljiv le članom teh skupin 

(prav tam). 



5 
 

Jože Toporišič socialne zvrsti slovenskega jezika v grobem razdeli na knjižni jezik in 

neknjižne zvrsti. 

»Knjižni jezik je najvišja in najbolj uzaveščena zvrst slovenskega jezika. Govorno in pisno ga 

gojimo kot vsenarodno sredstvo sporočanja, zato ima narodnozdruževalno in 

narodnopredstavno vlogo. Delimo ga na knjižno zborno zvrst in knjižno pogovorno zvrst. 

Knjižna zborna zvrst, zlasti njena pisna in bralna podoba, je namenjena predvsem za tiskana 

besedila vseh vrst, pa tudi za javno ustno sporočanje (za predavanja in šolski pouk, 

slovesnejši govor …). Za knjižno pogovorno zvrst je značilno tvorjenje besedila v 

navzočnosti naslovnika; taka so predavanja, intervjuji in okrogle mize na radiu in televiziji, 

razpravljanje na sestankih ali sejah, lahko tudi zasebni pogovori. V tej zvrsti se pogosteje v 

njej uveljavljajo značilnosti vsakdanjega pogovarjalnega jezika.« (Toporišič 1996, str. 48) 

»Neknjižne socialne zvrsti so neknjižni (ali pokrajinski) pogovorni jeziki ter narečja na 

podeželju in v mestih (le da so v mestih kot t. i. mestne govorice praviloma bolj približana 

knjižnemu jeziku). Neknjižni pogovorni jezik je socialna zvrst jezika, hkrati pa večinoma ne 

narečna, čeprav precej blizu jeziku večjih, zlasti pokrajinskih narečnih skupin. Najbolj se kaže 

v uporabi izposojenk (npr. »šimfati«, »nono« …). Uporablja se v sproti nastajajočih govornih 

položajih, kakor so: pogovor v ožjem krogu, na cesti, v družabnih stikih, večinoma pogovor 

na delovnem mestu, tudi v družini (še posebno v mestnem okolju). Neknjižni pogovorni jezik 

se predvsem govori.« (Toporišič 1996, str. 50) 

Narečja so najpogosteje posebne oblike kakega jezika na čisto določenem manjšem 

zemljepisnem področju. Na našem ozemlju imamo 7 narečnih skupin: koroško, primorsko, 

rovtarsko, gorenjsko, dolenjsko, štajersko in panonsko. V okviru dolenjščine je še mlado 

naselitveno področje Kočevskega. Vsaka večja narečna ploskev je razdeljena še na več delov, 

odvisno od tega, kako se kje govori (Toporišič 1996).   

Interesne govorice Toporišič uvrsti v podsestav socialnih zvrsti. Pravi, da nimajo trajnejše 

norme in da so odprte improvizaciji ter hitrejšemu menjavanju (sleng, žargon, argo) (prav 

tam). 

V prvem poglavju sem predstavila socialne zvrsti slovenskega jezika po dveh avtorjih, v 

drugem poglavju pa bom govorila o slovenskem narečju, dejavnikih, ki so vplivali na njihov 

nastanek in o pomenu ter vlogi narečij danes.  
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2 SLOVENSKA NAREČJA   

 

»Slovenski jezik je po številu ljudi, ki ga govorijo, med najmanjšimi slovanskimi jeziki, saj ga 

za medsebojno sporazumevanje uporablja le okoli 2 milijona Slovencev. V narečnem pogledu 

pa je nedvomno najbolj razčlenjen med njimi. Po klasifikaciji slovenskega dialektologa in 

jezikoslovca Frana Ramovša v knjigi Dialekti se deli na več kot 40 narečij in izrazitejših 

govorov, ki so porazdeljeni na sedem dialektičnih baz, od katerih vsaka obsega po več narečij; 

v širšo enoto jih druži podoben slušni vtis, sicer pa se med seboj lahko tudi precej ločijo. Te 

baze so: koroška, primorska, rovtarska, gorenjska, dolenjska, štajerska in panonska. Slovenski 

jezik je v dialektološkem pogledu in glede na zapleteni razvoj morebiti zanimivejši kot 

marsikateri večji slovanski jezik.« (Logar 1975, str. 5) 

2.1 DEJAVNIKI, KI SO VPLIVALI NA NASTANEK NAREČIJ 

To stanje je rezultat tisočletnega zgodovinskega razvoja, ki so ga usmerjali in določali mnogi 

notranji in zunanji dejavniki, od katerih nekatere samo slutimo. Eden najpomembnejših je bila 

že sama naselitev slovenske zemlje, verjetno z dveh strani in tudi z različnimi slovanskimi 

plemeni (Logar 1975). 

Drugi pospeševalec narečne členitve je bil morda v tem, da so se inovacije, ki so imele svoje 

žarišče nekje na današnjem srbohrvatskem jezikovnem ozemlju, širile preko njegovih meja 

tudi na današnje slovensko ozemlje, vendar pa niso zajele vsega, temveč samo njegov 

jugovzhodni del, ustavile pa so se ob Pohorju, Savinjskih in Kamniških Alpah, Karavankah in 

Julijskih Alpah; preko teh jih namreč promet in medsebojna komunikacija nista razširila (prav 

tam).    

Zemljepisne razmere, za katere so značilna mnoga visoka gorovja, prometne poti in smeri, 

utrjene že v predslovanski dobi, zgodnja upravno-politična razdelitev slovenske zemlje in 

njen zgodovinski razvoj, cerkveno-upravna organizacija (npr. prafare, fare, samostanske 

posesti) so bili dejavniki, ki so narečno členitev slovenskega jezika pospeševali in po svoje 

oblikovali manjše narečne enote, narečja in govore (prav tam). 

Visoke gore in hribi so največkrat postali hkrati upravno-politična in dialektična meja, ker so 

močneje vplivali na smeri gibanja in komuniciranja med ljudmi kot pa sama geografska 

razčlenjenost slovenskega ozemlja (prav tam).    
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Manj pomembne kot gore in hribi so bila za dialektično diferenciacijo slovenskega jezika 

močvirja. Vendar pa je npr. Ljubljansko barje očitno imelo odločilno vlogo pri diferenciaciji 

dolenjskega in gorenjskega dialekta, ki sta v neki starejši dobi nedvomno bila v dialektičnem 

pogledu identična, pozneje pa sta se zaradi šibkih komunikacij med dolenjskim in gorenjskim 

območjem razvila v dva samostojna dialekta brez vmesnih prehodnih govorov (prav tam). 

Pomembnejšo vlogo kot močvirja so pri dialektični diferenciaciji slovenskega jezika imeli 

gozdovi, pa čeprav so bili v ravnini. Takšna je npr. današnja  dialektična meja med 

gorenjskim dialektom in rovtarskimi dialekti na Sorškem polju. Razmejitev je ostra zato, ker 

so bili nekoč tam obsežni gozdovi, ki so okolico Kranja in Medvod ločili od Škofje Loke in 

bližnje okolice z mešanim slovensko-nemškim prebivalstvom (prav tam). 

Od 10. stoletja naprej je slovenska zemlja postajala področje novih kolonizacij, pri katerih so 

bili deloma udeleženi tudi neslovanski kolonisti, zlasti Nemci. Nastajali so otoki 

neslovenskega prebivalstva sredi slovenskega; tako so ostali sledovi njihove govorice kot 

narečne posebnosti (prav tam). 

Stalni, še danes živi pospeševalec slovenske narečne členitve pa je sosedstvo slovenskega 

jezika z neslovanskimi jeziki oz. narečji: nemškim, furlanskim, italijanskim in madžarskim. 

Sledi tega sosedstva so se globoko vtisnile v slovenski jezik in po svoje vplivale na njegovo 

narečno podobo: poznajo se zlasti v besedni in stavčni melodiji, v besednem zakladu, deloma 

pa celo v glasoslovju – primorska, koroška in prekmurska narečja (prav tam). 

»Pomembno mesto pri drobljenju slovenskega jezika na narečja in govore je imelo razvojno 

zaostajanje obrobnih, bolj odmaknjenih  in prometno manj živahnih ter hitrejši razvoj 

osrednjih, prometno in kulturno bolj razgibanih jezikovnih področij. S tem se je zgodilo, da so 

danes razlike med zemljepisno najbolj oddaljenimi slovenskimi narečji tolikšne, da bi se 

prebivalci med seboj težko razumeli, če jim pri tem ne bi pomagal vsem skupni slovenski 

knjižni jezik, ki jim omogoča sporazumevanje.« (Logar 1993, str. 8) 

»Deloma so na narečno členitev vplivali tudi turški vpadi, zaradi katerih se je prebivalstvo 

južnih krajev (Bela krajina) umikalo na sever, na njihova mesta pa so prihajali begunci iz 

Like, Bosne in Dalmacije. Ti so se pomešali s preostalim slovenskim prebivalstvom in v 

stoletjih izoblikovali novo govorico, v kateri se v različnem obsegu mešajo slovenski in 

srbohrvatski jezikovni elementi.« (Logar 1993, str. 8) 
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»Zanimivo je, da slovenske reke razen deloma Drave na narečno členitev slovenskega jezika 

niso vplivale, pač pa gorovja, hribovja in gozdovi, čeprav so bili v nižini.« (Logar 1993, str. 

8)     

Narečij ne uporablja le kmečko prebivalstvo, temveč v ustreznih okoliščinah (na podeželju 

med sorodniki) vsi govorci, tudi izobraženi ljudje. V narečju predvsem govorimo (zasebno 

pogovarjanje), le redko pišemo (v narečju so nekatere ljudske pesmi) (Bešter idr. 1999). 

2.2 ZAČETKI SLOVENSKE DIALEKTOLOGIJE 

Kaj pomeni beseda dialekt? 

 dialékt - ) lingv. od knjižnega jezika različni jezikovni sistem, v katerem se govori na 

delu narodnega ozemlja, narečje: govoriti v dialektu; slovenski dialekti; zapisovanje   

dialekta / socialni dialekt (Inštitut za … 2013). 

Jan Ignacij Niecislaw Baudouin de Courtenay (1845–1929) je bil jezikoslovec poljskega rodu, 

katerega delo lahko postavimo v sam začetek slovenske dialektologije. Bil je prvi znanstvenik 

slovanskega rodu, ki je študiju slovenskih dialektov postavil znanstveno podlago, ter prvi, ki 

je identificiral osnovni značaj fonološkega (fonologija je jezikoslovna veda o glasovih, 

njihovi vlogi, razvrstitvi, omejitvah ipd.) razvoja slovenskega jezika (Eržen v Smole 2007). 

Courtenay je v pismih slovenskim jezikoslovcem delil številne koristne nasvete, odgovarjal na 

njihova konkretna vprašanja ter tako neposredno vodil njihovo znanstveno delo. Terensko 

delo je bilo zanj izredno pomembno; s slovenskimi narečji in njihovimi govorci se je tako 

srečal v živo, iz česar je nastalo veliko dialektološkega gradiva, ki je izšlo v treh knjigah, večji 

del njegovega slovenskega dialektološkega gradiva pa je ostal v rokopisu (prav tam).  

»Njegovi zapiski so zanimivi iz več vidikov, saj ne podajajo samo opažanj glede dialektov, 

ampak tudi o takratnem življenju v slovenskih krajih.« (Eržen v Smole 2007, str. 12) 

2.3 ZAKAJ IMAMO V SLOVENIJI ŠE VEDNO DIALEKTE? 

Če bi dialektologa vprašali, čemu obstajajo dialekti, bi se odgovor verjetno glasil: za 

sporazumevanje ljudi, ki živijo na vasi. Vendar imajo danes tudi ljudje na vasi za 

sporazumevanje knjižni jezik, ki predstavlja možnost sporazumevanja vseh Slovencev 

(Raecke v Smole 2007). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezikoslovje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Veda
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Glas&action=edit&redlink=1
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 Čemu torej v slovenščini še vedno dialekti?  

»Če želimo najti odgovor na to vprašanje, moramo spremeniti mnenje, da je jezik po svojem 

bistvu samo sredstvo sporazumevanja in da gre, ko ga uporabljamo, izključno za 

sporazumevanje. Da takšno poenostavljeno gledanje na jezik ni ustrezno, nam dokazuje tudi 

obstoječa jezikovna raznovrstnost. Prav ta nam namreč omogoča, da se z jezikom ne samo 

sporazumevamo z drugimi, ampak se istočasno tudi razlikujemo od drugih. Pot k 

razumevanju te dvojnosti nam je že davno pokazal Karl Bühler. S svojim »Organonmodelom« 

je pojasnil, da ima jezikovni znak ne samo eno funkcijo, ampak tri: predstavljanje, izražanje 

in pozivanje.« (Raecke v Smole 2007, str. 30) 

2.4 POMEN IN VLOGA NAREČIJ DANES 

»Slovenski jezik se je že od svojega osamosvajanja od praslovanščine, ki je na tem prostoru 

že sama bila narečno dvojna, začel narečno cepiti. Številni, tudi zunajjezikovni vzroki so to 

cepitev skozi zgodovino samo še pospeševali in sredi 14. stoletja naj bi nastalo že 8 narečnih 

osnov, sedanjih narečnih skupin ali baz, ki pa so bile večkrat drugačnega obsega, kot ga imajo 

po današnji klasifikaciji slovenskih narečij. Narečno raznolikost slovenskega jezika lahko 

brez težav še danes prepoznata tako laik kot strokovnjak. Z močno spremenjenimi družbenimi 

in političnimi razmerami pa se močno spreminjata tako vloga in pomen slovenskega jezika v 

celoti kot vloga in pomen njegovih posameznih zvrsti. Pri tem sta pri t. i. socialnih zvrsteh 

izpostavljeni relativno enotna knjižna in zelo raznotera narečna zvrst.« (Smole v Smole 2007, 

str. 31, 32) 

V tretjem poglavju bom govorila o vlogi vzgojiteljice oz. vzgojitelja pri razvoju govora v 

vrtcu. 

3 KAJ LAHKO NAREDIJO VZGOJITELJI V VRTCU PRI RAZVOJU GOVORA? 

 

»Za razvoj govora je predšolska doba zlata doba. Ker je govor tako pomemben dejavnik v 

človekovem razvoju, nam ne more biti vseeno, kako se bo razvijal in kakšno vlogo bo pri 

njegovem razvoju odigrala načrtna vzgoja v vrtcu in šoli.« (Sgerm 2004, str. 12) 

Govorna vzgoja v vrtcu tvori organsko sestavino otrokovega celostnega razvoja, njegovega 

raziskovanja okolja ter njegove igre. Govor in izkušnja morata biti tesno prepletena. V vrtcu 

so vse pogostejša opažanja, da je govorno izražanje otrok čedalje slabše oziroma da se 
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pojavljajo v govoru otrok določene motnje. Tudi navidezna zaljubljenost v otroka, ki mu 

starši hite ustreči, ko otrok željo šele delno izrazi ali samo s kretnjo nakaže, v otroku ne 

ustvarja potrebe, da bi se potrudil in željo natančno izrazil. Primer: otrok se oblečen postavi 

pred nas, pa mu že hitimo odpenjati hlače, čeprav še ni utegnil povedati, kaj želi. S takim 

ravnanjem zanikamo naravni razvoj njegovega izražanja (Sgerm 2004). 

Prvi govor otrok usvaja v družini, zato je za pravilen razvoj govora zelo pomembno pravilno 

izražanje vseh članov družine. Ob vstopu v vrtec vzgojitelji z vplivanjem na razvoj 

otrokovega govora in uporabe besed nadaljujemo, uspešni pa smo le, če so prizadevanja 

enotna (prav tam). 

Poudariti moramo, da ni važno samo, da otrok čim več govori, enako pomembno je, da se 

pogovarja v knjižnem jeziku. Zavestno se izogibajmo popačenk, grobih izrazov, slabe 

izgovarjave glasov, ker nas otrok posnema. Zgled je najučinkovitejše vzgojno sredstvo. 

Važno je tudi, kako se pogovarjajo ostali člani družine med seboj (ne le kadar smo obrnjeni k 

otroku), ker otrok usvaja govor odraslih svoje okolice (Sgerm 2004).  

Poslušanje, kot tudi govorjenje, razvijamo pri vseh stikih z otroki, posredno pa pri vseh učno-

vzgojnih dejavnostih. V vzgojno-izobraževalnem procesu je to posebna oblika javnega govora 

in vzgojitelji naj se zavedajo svojega poslanstva in pomembnosti vplivanja na oblikovanje 

otrokovega govora s svojim vzorom (Sgerm 2004).  

S tem poglavjem sklenem teoretični del. Sledi empirični del diplomskega dela. 

2 EMPIRIČNI DEL 

1 NAČRT DIPLOMSKEGA DELA 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA  

V diplomskem delu se bom osredotočila na dolenjsko narečje (območje Trebnjega). 

»Dolenjsko narečje je narečje, ki se govori po Dolenjskem in vzhodnem Notranjskem. Je 

največje slovensko narečje in je imelo močen vpliv na oblikovanje in razvoj knjižnega 

jezika.« (Rigler 2001, str. 229) 

To tematiko sem si izbrala zato, ker je uporaba narečnih izrazov v okolju, v katerem živim, 

zelo pogosta. Želela sem preveriti, kakšno je stanje v krajevnem vrtcu, tj. v Vrtcu Mokronožci 

in kako pogosta je otrokova raba knjižnih in neknjižnih besed v drugem starostnem obdobju. 
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1.2 CILJ RAZISKAVE 

Skladno s problemom naše raziskave smo si postavili naslednji cilj: 

- ugotoviti, kako pogosta je otrokova raba narečnih besed v vsakdanjem pogovoru z 

vrstniki v vrtcu in z vzgojiteljico. 

1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno s ciljem raziskave smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Ali je otrokova raba narečnih besed odvisna od družinskega okolja? 

- Ali otroci poznajo knjižno ustreznico za narečno besedo? 

- Ali otroci po končanih vodenih dejavnostih usvojijo in uporabljajo knjižne ustreznice 

za predmete, katerih knjižno niso znali poimenovati? 

2 METODE DELA 

2.1 RAZISKOVALNA METODA 

Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila deskriptivno (opisno) metodo in kavzalno 

neeksperimentalno metodo. 

2.2 VZOREC 

Vzorec raziskave bo neslučajnostnen  in sicer namenski. Vanj bomo zajeli 20 otrok drugega 

starostnega obdobja (med temi je en otrok s posebnimi potrebami). 

2.3 UPORABLJENE TEHNIKE IN INSTRUMENTI 

a) Izvedene vodene dejavnosti z otroki in nestrukturirano opazovanje otrok. 

b) Strukturirani individualni pogovori z vsakim otrokom posebej, v ločenem prostoru od 

ostalih otrok.  

c) Anketni vprašalnik za starše, s katerim sem želela ugotoviti, ali je otrokova raba narečnih 

besed odvisna od družinskega okolja. Anketne vprašalnike sta staršem otrok v skupini, v 

kateri sem opravljala celotno raziskavo, razdelili vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 

skupine. Pri tem sta zagotovili popolno anonimnost. Zbiranje vprašalnikov je potekalo 

približno en mesec. Možnost reševanja anketnih vprašalnikov sem omogočila vsem staršem, 
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razdeljenih je bilo torej 20 vprašalnikov (en anketni vprašalnik na dva starša), izpolnjenih pa 

sem prejela 13 vprašalnikov.  

2.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

a) Raziskavo sem izvajala v Vrtcu Mokronožci v Mokronogu, in sicer oktobra in novembra 

2013. 

V vzorec sem vključila 20 otrok, starih od 5 do 6 let, in sicer 11 dečkov in 9 deklic (od tega je 

eden otrok s posebnimi potrebami).  

Otroke sem več ur (dva tedna) spremljala pri načrtovanih dejavnostih z vzgojiteljico. Tako 

sem skušala ugotoviti, v kolikšni meri otroci uporabljajo narečne besede v vsakdanjem 

pogovoru. 

V individualnem pogovoru z vsakim otrokom sem uporabila sličice nekaterih predmetov 

(skodelica, vezalke, zajemalka, kuhalnica, gumb, igla, steklenica, dežnik, nogavice, stopnice, 

štedilnik, likalnik, juha, ogledalo, očala). Naloga posameznega otroka je bila poimenovati 

predmet, ki ga vidi na sličici. Z vsakim otrokom sem šla skozi faze, ki jih je v svojem 

diplomskem delu uporabila že Jerneja Šorli (2006). Odgovore otrok sem sproti zapisovala v 

vnaprej pripravljene tabele, odgovore nekaterih otrok pa sem posnela s kamero. 

Faze raziskave: 

1. »Poimenuj, kaj je na sličici.« S tem bom skušala ugotoviti, katero besedo bo otrok 

izgovoril najprej, tj. narečno ali knjižno.  

 

2. »Poimenuj še drugače.« S tem bom skušala ugotoviti, ali bo otrok znal narečnemu 

izrazu poiskati knjižno ustreznico in obratno – ali bo knjižnemu izrazu poiskal 

narečnega. V tej fazi bom uporabljala se dodatni vprašanji: »S katero besedo bi bil ta 

predmet zapisan v knjigi ali izrečen na televiziji ali po radiu?« in »Kako temu 

predmetu rečete doma?" 

 

3. Če otrok katerega knjižnega ali narečnega izraza ne bo navedel, bom na koncu 

poimenovanja vseh sličic preverila njegovo poznavanje izrazov še tako, da bom izraz 

povedala jaz, otrok pa bo skušal pokazati ustrezen predmet na sličicah. 
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V nadaljevanju raziskave sem z otroki opravila vodene dejavnosti v povezavi z uporabljenimi 

besedami. Pri tem je bil moj cilj, da otroci čim bolj usvojijo knjižne ustreznice narečnih 

besed. Po končanih vodenih dejavnostih sem ponovila faze zgornje raziskave in s tem 

ugotovila, kakšen je napredek otrok (odgovore nekaterih otrok sem ponovno posnela s 

kamero). Zbrane podatke sem obdelala z deskriptivno analizo. 

Predhodno sem z raziskavo diplomskega dela seznanila starše, ki so s pisnim soglasjem 

dovolili sodelovanje otrok v raziskavi. 

b) Vsi starši so prejeli anketni vprašalnik (v Prilogi), ki je vseboval enake sličice predmetov, 

kot sem jih uporabila pri otrocih. Naloga staršev je bila, da poleg sličic napišejo izraze za 

poimenovanje teh predmetov kot jih uporabljajo doma.  

2.5 STATISTIČNE METODE OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). Uporabila sem še dva dodatna programa in sicer Microsoft Excel in 

Microsoft Word. Podatke sem prikazala tabelarno.  

3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.1 ANALIZE VODENIH DEJAVNOSTI  

1. Dejavnost: Rokovanje z zajemalkami in kuhalnicami 

Analiza 

V ponedeljek, 4. 11. 2013, sem v skupini »Mravljice« (otroci stari od 5 do 6 let) izvedla 

vodeno dejavnost na temo uporabe kuhinjskih pripomočkov – kuhalnice in zajemalke. Za to 

temo sem se odločila zato, ker sem po analizi izvedene individualne raziskave z vsakim 

otrokom ugotovila, da so imeli le-ti največ težav pri poimenovanju kuhalnice in zajemalke. 

Pri tem sta moja cilja bila, da otroci z neposredno izkušnjo rokovanja s predmetoma 

(kuhalnico in zajemalko) usvojijo knjižni ustreznici narečnih besed in da v vsakdanji 

komunikaciji razvijajo sposobnost ločevanja med narečjem/pogovornim jezikom in knjižnim 

govorjenim jezikom. Oblike dela so bile skupinska, individualna in skupna, pri metodah dela 

pa sem uporabila metodo pripovedovanja, poslušanja, razgovora ter metodo praktičnega dela. 

Dejavnosti sem izvedla v igralnici in kopalnici, pri idejah in izvedbi pa mi je pomagala 

vzgojiteljica. 
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Otroke sem povabila, da sedejo v vrste – vsak je vzel svoj stol, usedli so se drug poleg 

drugega. Zatem sem otroke s pomočjo pogovora spomnila na preteklo dejavnost, ki sem jo 

izvajala individualno, z vsakim otrokom posebej. Za uvajalno dejavnost sem uporabila svoj 

sestavek, ki je v svoji vsebini vseboval sličice predmetov, ki so otrokom pri njihovem 

poimenovanju povzročali največ težav (kuhalnica, zajemalka, štedilnik in vezalke). Sestavek 

sem brala jaz, ko pa sem med branjem prišla do sličice, je bila naloga otrok, da ta predmet 

poimenujejo. 

Za nadaljnje dejavnosti sem otroke s pomočjo slikovnih lističev, ki so jih izžrebali, razdelila v 

dve skupini.  

Prva skupina otrok je dejavnost izvajala v kotičku kuhinje, druga pa v kopalnici. Otroci, ki so 

bili v kuhinjskem kotičku, so dobili vsak svojo kuhalnico, nekaj testenin, na razpolago pa so 

imeli vso posodo in pribor, ki je v kotičku. Tako so s svojimi kuhalnicami ustvarjali svoje 

najljubše jedi.  

 

 

Otroci, ki so odšli v kopalnico, so dobili vsak svojo zajemalko, različno velike posode, 

različno velike kozarce in vodo v vedrih. Njihova naloga je bila, da z vodo in zajemalkami 

napolnijo izbrane kozarce ter pri tem štejejo, koliko zajemalk vode potrebujejo, da napolnijo 

kozarec.  

Slika 1: Kuhanje s pomočjo kuhalnic. 
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Skupini sta se po končanih dejavnostih zamenjali. 

Za zaključek dejavnosti sem otrokom zastavila nekaj ugank o kuhinjskih pripomočkih, nato 

pa smo vsi skupaj še enkrat ponovili pravilna knjižna izraza za kuhalnico in zajemalko.  

 2. Dejavnost: Spoznavanje štedilnika in vezalk ter njuna uporaba 

Analiza 

V torek, 5. 11. 2013, sem izvedla vodeno dejavnost, katere tema je bila spoznavanje štedilnika 

in vezalk ter njuna uporaba. Glavni cilj dejavnosti je bil, da otrok v vsakdanji komunikaciji 

razvija sposobnost ločevanja med narečjem/pogovornim jezikom in knjižnim govorjenim 

jezikom. Oblike in metode dela so bile enake kot pri prvi vodeni dejavnosti. 

Pred začetkom izvajanja dejavnosti sem otroke spomnila na preteklo dejavnost in na novi 

knjižni besedi, ki so se jih naučili. Zatem sem jim povedala, da se bodo danes naučili novi dve 

besedi. 

Skupaj z otroki smo nato odšli v učilnico za gospodinjstvo, kjer so si podrobno ogledali 

štedilnik. Po končanem ogledu smo skupaj odšli nazaj v igralnico, kjer so dobili otroci novo 

nalogo. S svinčnikom so morali narisati štedilnik, takšnega kot so videli. Med risanjem smo 

nekajkrat ponovili pravilni knjižni izraz za poimenovanje štedilnika. 

Pri naslednji dejavnosti je vsak otrok dobil svojo vezalko in se usedel na blazino. S svojimi 

čevlji z vezalkami sem za začetek otrokom nekajkrat pokazala posamezne pravilne korake 

zavezovanja čevljev. Opozorila sem jih na natančno opazovanje in potrpežljivost, nato pa so 

sami pričeli z zavezovanjem svojih vezalk. Pri tem mi je pomagala tudi vzgojiteljica, saj so 

otroci pri zavezovanju imeli velike težave in so potrebovali veliko pomoči. Otroke sem pri 

tem spodbujala in jih nagovarjala, naj še doma skupaj s starši vadijo zavezovanje čevljev.  

Slika 2: Nalivanje vode s pomočjo 

zajemalk. 
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Za zaključek dejavnosti smo skupaj z otroki iskali rime na besede štedilnik, vezalke, 

kuhalnica in zajemalka.  

3. Dejavnost: Izdelava igrač in spoznavanje novih knjižnih besed (stopnice, likalnik, juha, 

nogavice, steklenica, skodelica, gumb, igla, dežnik, očala, ogledalo) 

Analiza 

V ponedeljek, 18. 11. 2013, sem izvedla tretjo vodeno dejavnost na temo izdelave igrač in 

spoznavanja novih knjižnih besed (stopnice, likalnik, juha, nogavice, steklenica, skodelica, 

gumb, igla, dežnik, očala, ogledalo). Cilj, oblike in metode dela so enake kot pri prvih dveh 

vodenih dejavnostih. 

Za uvajalno dejavnost sem uporabila igralno kocko, ki na svojih ploskvah vsebuje sličice 

predmetov, katerih knjižne izraze so otroci s pomočjo iger usvojili. Pri tem sem kocko 

uporabila tako, da sem pokazala na eno izmed sličic, naloga otrok pa je bila, da predmet na 

sliki pravilno poimenujejo s knjižnim izrazom. Pri tem je bil moj namen, da otroci ponovijo 

pravilne knjižne besede za poimenovanje predmetov. Za nadaljnje dejavnosti sem otroke 

razdelila v tri skupine. 

Ena skupina otrok je izdelovala igro »spomin«, druga skupina otrok je izdelovala igro s 

kartami »Črni Peter«, tretja skupina otrok pa je izdelovala igralno ploščo za igro «Človek ne 

jezi se!« (igralno kocko s številkami sem izdelala jaz, igralne figure pa sem prinesla od 

doma). Igralna plošča je vsebovala narisane sličice obravnavanih predmetov, sličice pa so bile 

s puščico označene na posamezna polja premikanja in ko je igralec prispel na to polje, je bila 

njegova naloga, da predmet pravilno poimenuje s knjižnim izrazom. Šele nato lahko nadaljuje 

svojo pot. Ko so otroci končali z izdelovanjem igrač, so se z njimi še poigrali. Igrali pa so se 

tudi z igralno kocko, ki sem jo uporabila pri uvodni dejavnosti. Pri tej igri je bilo pomembno, 

Slika 3: Zavezovanje vezalk. 
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da tisti igralec, ki vrže kocko, s knjižnim izrazom pravilno poimenuje predmete oz. sličice, ki 

jih pokaže kocka. Pri tem je bil glavni cilj, da otroci čim bolj usvojijo knjižne ustreznice 

narečnih besed. 

  

  

4 PRIKAZ UGOTOVITEV Z INTERPRETACIJO 

 

4.1 PRIKAZ OTROKOVIH ODGOVOROV Z INTERPRETACIJO 

Raziskavo sem opravljala v prostoru, ločenem od ostalih otrok. V raziskavo je bilo vključenih 

20 otrok, starih od 5 do 6 let, in sicer 11 dečkov in 9 deklic (od tega je eden deček otrok s 

posebnimi potrebami).  

1. beseda: STOPNICE  

Razpredelnica 1 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

Izraz št. otrok f(%) 

 narečni 

štenge 1 5 

stupnice 2 10 

skupaj 3 15 

knjižni stopnice 17 85 

skupaj 20 100 

 

Razpredelnica 1 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

 narečni 

štenge 2 10 

stupnice 1 5 

brez poimenovanja 1 5 

Slika 4: Igranje igre »spomin« 

Slika 5: Igranje igre "Človek ne jezi se" 
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skupaj 4 20 

knjižni stopnice 16 80 

skupaj 20 100 

 

Iz razpredelnic lahko razberemo, da večina otrok za poimenovanje stopnic uporablja knjižno 

ustreznico besede. Iz prve razpredelnice (prvo poimenovanje) lahko vidimo, da je kar 85 % 

otrok stopnice poimenovalo s pravilno knjižno ustreznico.  

2. beseda: LIKALNIK 

Razpredelnica 2 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni  

za likat 1 5 

da tako delaš 1 5 

za peglat 1 5 

skupaj 3 15 

knjižni likalnik 17 85 

skupaj 20 100 

 

Razpredelnica 2 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim jezikom). 

izraz št. otrok f(%) 

 narečni 

brez poimenovanja 1 5 

da tako delaš 1 5 

ne vem 1 5 

skupaj 3 15 

knjižni likalnik 17 85 

skupaj 20 100 

 

Tudi pri besedi likalnik lahko iz razpredelnic razberemo, da velika večina otrok za 

poimenovanje uporablja knjižno ustreznico besede. Pri prvem in pri drugem poimenovanju je 

bil odstotek otrok, ki so predmet poimenovali s knjižno ustreznico, enak (85 %). 

3. beseda: VEZALKE 

Razpredelnica 3 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni  
vezalo 1 5 

vrvice 1 5 
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vozalka 1 5 

da zavežemo 1 5 

vrve 1 5 

skupaj 5 25 

knjižni vezalke 15 75 

skupaj 20 100 

 

Razpredelnica 3 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim jezikom). 

izraz št. otrok f(%) 

 narečni 

vežalke 1 5 

brez poimenovanja 1 5 

skupaj 2 10 

knjižni vezalke 18 90 

skupaj 20 100 

 

Iz prve razpredelnice lahko vidimo, da so otroci za poimenovanje vezalk uporabili več drugih 

poimenovanj (25 %), vendar nihče od teh otrok pri tem ni uporabil narečnega izraza. Pri 

drugem poimenovanju se je stanje nekoliko izboljšalo, saj je kar 90 % otrok vezalke 

poimenovalo z ustreznim knjižnim izrazom. 

4. beseda: JUHA 

Razpredelnica 4 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 
nudlčki 1 5 

skupaj 1 5 

knjižni juha 19 95 

skupaj 20 100 

 

Razpredelnica 4 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim jezikom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 
juka 1 5 

skupaj 1 5 

knjižni juha 19 95 

skupaj 20 100 
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Iz obeh razpredelnic lahko razberemo, da je odstotek otrok, ki so juho poimenovali s 

pravilnim knjižnim izrazom, v obeh primerih enak (tj. 95 %). Nihče od otrok pri obeh 

poimenovanjih ni uporabil narečne ustreznice.  

5. beseda: NOGAVICE 

Razpredelnica 5 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

nogovičke 1 5 

štunfi 2 10 

nogovice 4 20 

noguvičke 2 10 

skupaj 9 45 

knjižni nogavice 11 55 

skupaj 20 100 

 

Razpredelnica 5 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim jezikom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

štunfi 2 10 

noguvice 5 25 

skupaj 7 35 

knjižni nogavice 13 65 

skupaj 20 100 

 

Iz Razpredelnice 5 b je razvidno, da so otroci po načrtovanih dejavnostih v večjem številu 

poimenovali nogavice s pravilnim knjižnim izrazom, tj. 65 %. V obeh primerih je narečno 

ustreznico poznalo 10 % otrok.   

6. beseda: ZAJEMALKA 

Razpredelnica 6 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

nalivanje juhe 1 5 

da juho tako delaš 1 5 

zamijalka 1 5 

šefla 1 5 

jemica 1 5 

žlica 3 15 

kuhanica 1 5 

zajejalka 1 5 
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Razpredelnica 6 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

  

 

 

 

 

Iz Razpredelnice 6 a lahko razberemo, da so imeli otroci pri poimenovanju besede zajemalka 

velike težave, saj so uporabili veliko drugih besed za poimenovanje. S pravilno knjižno 

ustreznico je predmet poimenovalo samo 45 % otrok. Zaradi slabega prvega poimenovanja 

sem z otroki izvedla načrtovano dejavnost, katere tema je bila uporaba kuhinjskih 

pripomočkov – kuhalnice. Kot lahko razberemo iz Razpredelnice 6 b se je stanje pri drugem 

poimenovanju (po načrtovanih dejavnostih) izboljšalo, saj je 95 % otrok predmet 

poimenovalo s pravilnim knjižnim izrazom. Narečni izraz je poznal samo en otrok, kar 

predstavlja 5 %. 

7. beseda: STEKLENICA 

Razpredelnica 7 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

kozarec 2 10 

da piješ 1 5 

flaša 2 10 

flaša za vin al pa za pir 1 5 

lonec velik 1 5 

skupaj 7 35 

knjižni steklenica 13 65 

skupaj 20 100 

 

Razpredelnica 7 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

 narečni flaša 4 20 

za juho dat vn 1 5 

skupaj 11 55 

knjižni zajemalka 9 45 

skupaj 20 100 

izraz št. otrok f(%) 

narečni  
zalka 1 5 

skupaj 1 5 

knjižni zajemalka 19 95 

skupaj 20 100 
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ne vem 2 10 

skupaj 6 30 

knjižni steklenica 14 70 

skupaj 20 100 

 

Kot lahko razberemo iz razpredelnic, se je pri poimenovanju predmeta steklenica stanje pri 

drugem poimenovanju izboljšalo za 5 %. Iz Razpredelnice 7 a lahko vidimo, da so otroci za 

poimenovanje steklenice uporabili različna druga poimenovanja, iz česar lahko sklepamo, da s 

predmetom redkokdaj rokujejo. Zanimiv podatek je, da je pri drugem poimenovanju kar 20 % 

otrok za poimenovanje predmeta uporabilo narečni izraz, kar je za 5 % več kot pri prvem 

poimenovanju. 

8. beseda: SKODELICA 

Razpredelnica 8 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

da čaj nardiš pa piješ 1 5 

šalca 4 20 

posodica za pit 1 5 

skupaj 6 30 

knjižni skodelica 14 70 

skupaj 20 100 

 

Razpredelnica 8 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

kodelica 1 5 

šalčka 5 25 

nerazločno poimenovanje 1 5 

skupaj 7 35 

knjižni skodelica 13 65 

skupaj 20 100 

 

Pri poimenovanju predmeta skodelica se je stanje pri drugem poimenovanju poslabšalo za      

5 %. Pri drugem poimenovanju je 25 % otrok predmet poimenovalo z narečnim izrazom. 

9. beseda: IGLA 

Razpredelnica 9 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 
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Razpredelnica 9 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

špičasta 1 5 

šivanka 14 70 

brez poimenovanja 1 5 

skupaj 16 80 

knjižni igla 4 20 

skupaj 20 100 

 

Iz razpredelnic lahko razberemo, da so v veliki večini otroci predmet igla poimenovali z 

besedo šivanka. Ta beseda se nahaja v SSKJ-ju in pomeni podolgovat, tanjši, na enem koncu 

ošiljen predmet za šivanje. Iz tega lahko sklepamo, da je tudi ta izraz in njegovo 

poimenovanje knjižno pravilno, zato pri tej besedi ne moremo govoriti o narečnem 

poimenovanju. Pri drugem poimenovanju je kar 70 % otrok za poimenovanje uporabilo 

besedo šivanka, le 20 % pa je uporabilo besedo igla. 

10. beseda: GUMB 

Razpredelnica 10 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

knof 1 5 

gumbek 2 10 

brez poimenovanja 1 5 

skupaj 4 20 

knjižni gumb 16 80 

skupaj 20 100 

 

Razpredelnica 10 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

za šivat 2 10 

bodica 1 5 

šivanka 11 55 

za špičkat 1 5 

skupaj 15 75 

knjižni igla 5 25 

skupaj 20 100 
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narečni 

knof 2 10 

brez poimenovanja 2 10 

skupaj 4 20 

knjižni gumb 16 80 

skupaj 20 100 

 

Iz obeh razpredelnic (tj. 10 a in 10 b) lahko vidimo, da je v obeh primerih 80 % otrok predmet 

poimenovalo s pravilnim knjižnim izrazom. Pri drugem poimenovanju je 10 % otrok predmet 

poimenovalo z narečnim izrazom, kar predstavlja 5 % več kot pri prvem poimenovanju. 

11. beseda: DEŽNIK 

Razpredelnica 11 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 
marela 1 5 

skupaj 1 5 

knjižni dežnik 19 95 

skupaj 20 100 

 

Razpredelnica 11 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

marela 2 10 

žnik 1 5 

skupaj 3 15 

knjižni dežnik 17 85 

skupaj 20 100 

 

V poimenovanju besede dežnik je zanimivo to, da se je stanje po načrtovanih dejavnostih 

nekoliko poslabšalo, saj je za 10 % manj otrok za poimenovanje uporabilo knjižni izraz. V 

drugem poimenovanju je 5 % več otrok za poimenovanje uporabilo narečni izraz. 

12. beseda: OČALA 

Razpredelnica 12 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

učala 2 10 

špeglje 1 5 

skupaj 3 15 
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knjižni očala 17 85 

skupaj 20 100 

 

Razpredelnica 12 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

učala 3 15 

čala 1 5 

skupaj 4 20 

knjižni očala 16 80 

skupaj 20 100 

 

Pri poimenovanju predmeta očala je za 5 % manj otrok pri drugem poimenovanju uporabilo 

knjižni izraz. Z narečnim izrazom se je izrazil samo en otrok v prvem poimenovanju, kar 

predstavlja 5 %. 

13. beseda: KUHALNICA 

Razpredelnica 13 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

da kuhaš pa juho ješ 1 5 

da mešaš juho 1 5 

metlica 1 5 

kuhanica 1 5 

mešanica 1 5 

kuhnca 3 15 

kuhalnika 1 5 

kuhanca 1 5 

kuhnica 1 5 

ne vem 2 10 

skupaj 13 65 

knjižni kuhalnica 7 35 

skupaj 20 100 

 

Razpredelnica 13 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

kuha 1 5 

žlica 1 5 

metlica 1 5 
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kuhaunica 1 5 

kuhnca 1 5 

se ne spomnim 1 5 

nerazločno poimenovanje 1 5 

skupaj 7 35 

knjižni kuhalnica 13 65 

skupaj 20 100 

 

V poimenovanju besede kuhalnica se je stanje po načrtovani dejavnosti zelo izboljšalo, saj je 

kar za 30 % več otrok predmet poimenovalo s pravilnim knjižnim izrazom. Pri prvem 

poimenovanju so otroci za poimenovanje predmeta uporabili veliko drugih besed, ki so 

označevale kuhalnico. Zaradi tega razloga sem se tudi odločila, da izvedem dejavnost, pri 

kateri so otroci rokovali s kuhalnico. 

14. beseda: ŠTEDILNIK 

Razpredelnica 14 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

neki tazga kar se kuha 1 5 

kuhna 1 5 

kuhalnik 1 5 

da moraš plin pržgat 1 5 

da kruhka pečeš 1 5 

kuhnica za pečt 1 5 

plin 1 5 

ne vem 3 15 

skupaj 10 50 

knjižni štedilnik 10 50 

skupaj 20 100 

 

Razpredelnica 14 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 

kuhanje 1 5 

šporhet 1 5 

dilnik 1 5 

ne vem 1 5 

skupaj 4 20 

knjižni štedilnik 16 80 

skupaj 20 100 
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Tudi pri besedi štedilnik se je stanje po načrtovani dejavnosti zelo izboljšalo, saj je kar za     

30 % več otrok za poimenovanje predmeta uporabilo pravilni knjižni izraz. Po prvem 

poimenovanju sem ugotovila, da otroci niso znali poimenovati štedilnika, zato sem se 

odločila, da si štedilnik skupaj ogledamo (njegove sestavne dele in uporabo), nato pa so ga 

otroci tudi narisali. Kot lahko vidimo se je stanje po dejavnosti izboljšalo. Z narečnim 

izrazom je predmet poimenoval samo en otrok, kar predstavlja 5 %.  

15. beseda: OGLEDALO 

Razpredelnica 15 a: Prvo poimenovanje (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 
ne vem 1 5 

skupaj 1 5 

knjižni ogledalo 19 95 

skupaj 20 100 

 

Razpredelnica 15 b: Drugo poimenovanje po dejavnostih (z narečnim oz. knjižnim izrazom). 

izraz št. otrok f(%) 

narečni 
ne vem 1 5 

skupaj 1 5 

knjižni ogledalo 19 95 

skupaj 20 100 

 

Kot lahko vidimo, sta razpredelnici pri besedi ogledalo popolnoma enaki. V obeh primerih je 

s knjižnim izrazom predmet poimenovalo 95 % otrok, narečnega izraza pa ni uporabil nihče. 

4.2 PRIKAZ UGOTOVITEV ANKETNEGA VPRAŠANIKAZ INTERPRETACIJO 

1. beseda: STOPNICE 

Razpredelnica 16 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet stopnice. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

narečni 
štenge 2 15,4 

skupaj 2 15,4 

knjižni stopnice 11 84,6 

skupaj 13 100 
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Kot lahko vidimo iz Razpredelnice 16 a, je zelo velika večina staršev odgovorilo, da besedo 

stopnice doma poimenujejo s pravilnim knjižnim izrazom, kar predstavlja 84,6 %. Le dvoje 

staršev je odgovorilo, da stopnice doma poimenujejo z narečnim izrazom, kar predstavlja  

15,4 %. Če dobljene rezultate primerjamo z odgovori otrok v prvem poimenovanju, lahko 

vidimo, da so rezultati med seboj zelo podobni, saj je 85 % otrok besedo poimenovalo s 

pravilnim knjižnim izrazom. 

2. beseda: LIKALNIK 

Razpredelnica 17 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet likalnik. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

narečni 
peglizen 1 7,7 

skupaj 1 7,7 

knjižni likalnik 12 92,3 

skupaj 13 100 

 

Tudi pri besedi likalnik so rezultati pridobljeni z anketnim vprašalnikom zelo podobni 

rezultatom prvega poimenovanja otrok. Z 92,3 % so starši odgovorili, da likalnik doma 

poimenujejo s pravilnim knjižnim izrazom. Le starši enega otroka so odgovorili, da predmet 

doma poimenujejo z narečnim izrazom. Če rezultate primerjamo z odgovori otrok v prvem 

poimenovanju, lahko vidimo, da je 85 % otrok predmet poimenovalo s knjižnim izrazom, kar 

predstavlja tudi zelo veliko večino. 

3. beseda: VEZALKE 

Razpredelnica 18 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet vezalke. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

narečni 
šnirence 1 7,7 

skupaj 1 7,7 

knjižni vezalke 12 92,3 

skupaj 13 100 

 

Iz Razpredelnice 18 a lahko vidimo, da je 92,3 % staršev odgovorilo, da vezalke doma 

poimenujejo s knjižnim izrazom. Le starši enega otroka so odgovorili, da predmet doma 
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poimenujejo z narečnim izrazom. Če te rezultate primerjamo z rezultati otrok prvega 

poimenovanja lahko vidimo, da je 75 % otrok vezalke poimenovalo s knjižnim izrazom, kar je 

za 17,3 % manj kot rezultat pri starših. Nihče od otrok pri poimenovanju ni uporabil 

narečnega izraza. 

4. beseda: JUHA 

Razpredelnica 19 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet juha. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

narečni 
župa 1 7,7 

skupaj 1 7,7 

knjižni juha 12 92,3 

skupaj 13 100 

 

Tudi pri besedi juha so odgovori otrok iz prvega poimenovanja skoraj identični rezultatom 

anketnega vprašalnika staršev. Otroci so s 95 % juho poimenovali s knjižnim izrazom, starši 

pa so z 92,3 % odgovorili, da predmet doma poimenujejo s pravilnim knjižnim izrazom. Le 

starši enega otroka so odgovorili, da predmet doma poimenujejo z narečnim izrazom. 

5. beseda: NOGAVICE 

Razpredelnica 20 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet nogavice. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

narečni 

štunfi 3 23,1 

zokne 2 15,4 

nogavičke 1 7,7 

skupaj 6 46,2 

knjižni nogavice 7 53,8 

skupaj 13 100 

 

Starši so s 23,1 % odgovorili, da nogavice doma poimenujejo z narečnim izrazom »štunfi«, 

15,4 % staršev je odgovorilo, da nogavice poimenujejo »zokne«, starši enega otroka pa so 

odgovorili, da nogavice poimenujejo s pomanjševalnico besede. 53,8 % staršev je odgovorilo, 

da nogavice doma poimenujejo s pravilnim knjižnim izrazom. Če ta rezultat primerjamo z 
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odgovori otrok v prvem poimenovanju, lahko vidimo, da je 55 % otrok nogavice poimenovalo 

s knjižnim izrazom. Torej se rezultata razlikujeta le za 1,2 %. 

6. beseda: ZAJEMALKA 

Razpredelnica 21 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet zajemalka. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

narečni 
šefarca 3 23,1 

skupaj 3 23,1 

knjižni zajemalka 10 76,9 

skupaj 13 100 

 

Če naredimo primerjavo rezultatov (med starši in otroki prvega poimenovanja), pri besedi 

kuhalnica lahko vidimo, da se ti med seboj nekoliko razlikujejo. Kar 76,9 % staršev je 

odgovorilo, da predmet doma poimenujejo s pravilnim knjižnim izrazom, otroci pa so ga s 

knjižnim izrazom poimenovali le s 45 %. Iz tega lahko sklepamo, da starši doma ne 

uporabljajo pogosto te besede, saj so otroci pri prvem poimenovanju predmeta uporabili 

veliko drugih besed, ki označujejo ta predmet (»zamijalka«, »jemica«, »žlica« …). Po 

načrtovanih dejavnostih se je pri otrocih rezultat zelo izboljšal, saj je kar 95 % otrok predmet 

poimenovalo s knjižnim izrazom. 

7. beseda: STEKLENICA 

Razpredelnica 22 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet steklenica. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

narečni 

flaša 3 23,1 

oboje 2 15,4 

skupaj 5 38,5 

knjižni steklenica 8 61,5 

skupaj 13 100 

 

Starši so z 61,5 % odgovorili, da predmet steklenico doma poimenujejo s knjižnim izrazom, 

23,1 % staršev pa je odgovorilo, da doma predmet poimenujejo z narečnim izrazom. Če te 

rezultate primerjamo z odgovori otrok prvega poimenovanja lahko vidimo, da je 65 % otrok 
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steklenico poimenovalo s knjižnim izrazom. Rezultata poimenovanja s knjižnim izrazom sta 

zelo podobna, saj se med seboj razlikujeta le za 3,5 %. 

8. beseda: SKODELICA 

Razpredelnica 23 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet skodelica. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

narečni  
šalca 4 30,8 

skupaj 4 30,8 

knjižni skodelica 9 69,2 

skupaj 13 100 

 

Starši so z 69,2 % odgovorili, da predmet doma poimenujejo s knjižnim izrazom, 30,8 % 

staršev pa je odgovorilo, da predmet poimenujejo z narečnim izrazom. Če te rezultate 

primerjamo z odgovori otrok prvega poimenovanja predmetov, lahko vidimo, da je 70 % 

otrok predmet poimenovalo s knjižnim izrazom, 20 % otrok pa je uporabilo narečni izraz. 

Rezultati so si med seboj zopet podobni. 

9. beseda: IGLA 

Razpredelnica 24 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet igla. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

narečni 
šivanka 10 76,9 

skupaj 10 76,9 

knjižni igla 3 23,1 

skupaj 13 100 

 

Iz Razpredelnice 24 a lahko vidimo, da je kar 76,9 % staršev odgovorilo, da predmet igla 

doma poimenujejo z besedo šivanka. Le 23,1 % staršev pa predmet poimenujejo z besedo 

igla. Če naredimo primerjavo rezultatov z odgovori otrok prvega poimenovanja, lahko 

vidimo, da je 55 % otrok predmet poimenovalo z besedo šivanka, le 25 % otrok pa je predmet 

poimenovalo z besedo igla. Rezultati so si med seboj zelo podobni. Za izbiro preverjanja 

poimenovanja tega predmeta sem se odločila, ker me je zanimalo, v kolikšni meri otroci 

poznajo in uporabljajo besedo igla. 
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10. beseda: GUMB 

Razpredelnica 25 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet gumb. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

Narečni 

gumbek 2 15,4 

knof 3 23,1 

skupaj 5 38,5 

Knjižni gumb 8 61,5 

skupaj 13 100 

 

Pri besedi gumb lahko vidimo, da je 61,5 % staršev odgovorilo, da predmet doma 

poimenujejo s knjižnim izrazom. Nekaj staršev je odgovorilo, da predmet poimenujejo tudi z 

narečnim izrazom (tj. 23,1 %), nekaj pa s pomanjševalnico (tj. 15,4 %). Če dobljene rezultate 

primerjamo z odgovori otrok prvega poimenovanja, lahko vidimo, da je 80 % otrok predmet 

poimenovalo knjižno, 10 % otrok je besedo poimenovalo s pomanjševalnico, 5 % pa z 

narečnim izrazom. Rezultati so si zopet  podobni. 

11. beseda: DEŽNIK 

 Razpredelnica 26 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet dežnik. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

Narečni 
marela 4 30,8 

skupaj 4 30,8 

Knjižni dežnik 9 69,2 

skupaj 13 100 

 

Iz Razpredelnice 26 a opazimo, da je 69,2 % staršev odgovorilo, da predmet dežnik doma 

poimenujejo s knjižnim izrazom. Nekaj staršev (tj. 30,8 %) pa je odgovorilo, da predmet 

doma poimenujejo z narečno besedo. Pri prvem poimenovanju otrok jih je 95 % predmet 

poimenovalo s knjižnim izrazom, le 5 % jih je uporabilo narečno besedo. 

12. beseda: OČALA 

Razpredelnica 27 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet očala. 

izraz št. f(%) 
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Staršev 

Narečni 
špeglje 1 7,7 

skupaj 1 7,7 

Knjižni očala 12 92,3 

skupaj 13 100 

 

Starši so z 92,3 % odgovorili, da očala doma poimenujejo s knjižnim izrazom, 7,7 % staršev 

pa jih poimenujejo z narečnim izrazom. Če pogledamo odgovore otrok prvega poimenovanja, 

lahko opazimo, da jih je 85 % predmet poimenovalo s knjižnim izrazom, 5 % pa z narečno 

besedo. 

13. beseda: KUHALNICA 

Razpredelnica 28 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet kuhalnica. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

Narečni 
kuhnca 6 46,2 

skupaj 6 46,2 

Knjižni kuhalnica 7 53,8 

skupaj 13 100 

 

Pri besedi kuhalnica je 53,8 % staršev odgovorilo, da predmet doma poimenujejo s knjižnim 

izrazom, 46,2 % pa za poimenovanje uporabljajo narečni izraz. Če odgovore primerjamo z 

odgovori otrok prvega poimenovanja, lahko opazimo nekaj odstopanj. Le 35 % otrok je 

predmet poimenovalo s knjižnim izrazom, ostali pa so za poimenovanje uporabili druge 

besede, ki so označevale kuhalnico (npr. »metlica«, »kuhanica«, »mešanica«, »kuhnca« …). Z 

narečnim izrazom je predmet poimenovalo 15 % otrok. Iz tega lahko sklepamo, da tako kot 

pri besedi zajemalka, starši besede kuhalnica ne uporabljajo pogosto. Po načrtovani 

dejavnosti, pri kateri so otroci rokovali s kuhalnico in z njo kuhali, se je rezultat izboljšal, saj 

je 65 % otrok kuhalnico poimenovalo s knjižnim izrazom. 

14. beseda: ŠTEDILNIK 

Razpredelnica 29 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet štedilnik. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

Narečni šporhet 1 7,7 
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skupaj 1 7,7 

Knjižni štedilnik 12 92,3 

skupaj 13 100 

 

Iz Razpredelnice 29 a lahko opazimo, da je 92,3 % staršev odgovorilo, da štedilnik doma 

poimenujejo s knjižnim izrazom, 7,7 % staršev pa ga poimenujejo z narečno besedo. Pri 

odgovorih otrok iz prvega poimenovanja jih je 50 % predmet poimenovalo s knjižnim 

izrazom, ostali pa so za poimenovanje uporabili druge besede, ki so po njihovem mnenju 

označevale ta predmet (npr. »kuhna«, »kuhalnik«, »plin« …). Tudi pri tem predmetu lahko iz 

pridobljenih rezultatov sklepamo, da starši doma predmeta ne poimenujejo pogosto. Stanje se 

je po načrtovani dejavnosti izboljšalo, saj je kar 80 % otrok predmet poimenovalo s knjižnim 

izrazom. 

15. beseda: OGLEDALO 

Razpredelnica 30 a: Beseda, s katero starši poimenujejo predmet ogledalo. 

izraz 
št. 

staršev f(%) 

Narečni 
špegu 1 7,7 

skupaj 1 7,7 

Knjižni ogledalo 12 92,3 

skupaj 13 100 

 

Kot lahko razberemo iz Razpredelnice 30 a, je 92,3 % staršev odgovorilo, da predmet doma 

poimenujejo s knjižnim izrazom, le starši enega otroka so odgovorili, da predmet poimenujejo 

z narečno besedo. Če primerjamo odgovore staršev z odgovori otrok iz prvega poimenovanja, 

lahko opazimo, da jih je 95 % predmet poimenovalo s knjižnim izrazom. Pridobljeni rezultati 

so si med seboj zelo podobni.  
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3 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Med izvajanjem empiričnega dela diplomskega dela sem tudi sama prišla do spoznanja, da je 

zelo pomembno, da se vzgojitelj v vrtcu v pogovoru z otroki izraža v knjižnem jeziku. Tako 

kot starši otroka je tudi vzgojitelj zgled za otrokovo posnemanje in učenje. Otroci usvajajo in 

pridobivajo znanje iz svoje okolice, zato je zelo pomembno, da se vzgojitelji zavedajo svoje 

naloge in svojega poslanstva. V neki meri je tudi od njega odvisno, v kakšne govorce se bodo 

otroci razvili in kako bodo delovali kasneje v svetu. 

Ko sem premišljevala o naslovu diplomskega dela, mi je takoj na misel prišla uporaba 

knjižnih in neknjižnih besed v vrtcu. Ob poslušanju in spremljanju pogovorov ljudi v vasi, iz 

katere prihajam (Češnjice pri Trebelnem – Dolenjska) sem ugotovila, da se ljudje v pogovoru 

zelo pogosto izražajo z neknjižnimi in nekoliko narečnimi besedami. To me je še dodatno 

spodbudilo, da ugotovim, ali so razmere v vrtcu enake in otroci tako kot odrasli v pogovoru z 

vrstniki in vzgojiteljico uporabljajo neknjižne in narečne besede. 

Pred začetkom izvedbe raziskave sem si zastavila tri raziskovalna vprašanja, na katera sem po 

pridobljenih rezultatih tudi odgovorila. 

Prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo, ali je otrokova raba narečnih besed odvisna od 

družinskega okolja. Po analiziranju rezultatov anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili starši 

otrok, sem ugotovila, da družinsko okolje v veliki meri vpliva na otrokovo rabo narečnih in 

neknjižnih besed, zato je še toliko bolj pomembno, da tako starši otrok kot tudi vzgojitelji v 

vrtcu v pogovoru uporabljajo knjižni jezik in da med seboj delujejo skladno in enotno. 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju – ali otroci poznajo knjižno ustreznico za narečno 

besedo – sem s pridobljenimi rezultati raziskave ugotovila, da vsi otroci poznajo knjižne 

ustreznice narečnih besed. Če se knjižne ustreznice predmeta pri prvem individualnem 

pogovoru otroci niso sami spomnili, so jo v tretji fazi, ko sem poznavanje izrazov preverila še 

tako, da sem izraz povedala jaz, otrok pa je nato skušal pokazati ustrezen predmet na sliki, vsi 

prepoznali in se je spomnili, medtem ko narečnih izrazov niso poznali vsi otroci. Na podlagi 

pridobljenih ugotovitev lahko sklepam, da starši v pogovoru z otrokom pretežno uporabljajo 

knjižni jezik, kar je zelo pohvalno. Nekaterih predmetov (vezalke, kuhalnica, zajemalka in 

štedilnik) otroci niso znali pravilno poimenovati oz. so za poimenovanje uporabili druge 

besede, ki so po njihovem mnenju predstavljale določen predmet. Iz tega lahko sklepam, da s 

temi predmeti otroci niso še rokovali in da jih starši redko poimenujejo s knjižnim izrazom. S 
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temi predmeti, ki so delali otrokom največ težav, sem načrtovala dejavnosti, pri katerih so 

otroci rokovali s predmeti in tako dodatno usvojili pravilna knjižna poimenovanja predmetov. 

Po dejavnostih sem ponovno izvedla individualne pogovore z otroki in ugotovila, da se je 

stanje zelo izboljšalo. 

Na tretje raziskovalno vprašanje – ali otroci po končanih vodenih dejavnostih usvojijo in 

uporabljajo knjižne ustreznice za predmete, ki jih knjižno niso znali poimenovati – lahko 

odgovorim pritrdilno, saj se je stanje po dejavnostih zelo izboljšalo, otroci so v večji meri 

uporabljali knjižne izraze za poimenovanje predmetov, kar lahko preverimo tudi iz ugotovitev 

iz razpredelnic drugega poimenovanja. 

S pisanjem diplomskega dela sem ponovila in še dodatno poglobila znanje o slovenskem 

jeziku oz. njegovih socialnih zvrsteh. Veliko novega znanja sem pridobila s področja narečja, 

s pomočjo empiričnega dela pa sem prišla do spoznanja, kako zelo pomemben je otroku dober 

zgled vzgojitelja.  

V svojem bodočem poklicu in tudi izven poklica se bom v odnosu z otrokom še dodatno 

trudila uporabljati knjižni jezik brez popačenk, grobih izrazov in slabe izgovarjave glasov, ker  

otroci odrasle nenehno posnemajo in jih imajo za zgled.   
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5 PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Pozdravljeni! 

Sem absolventka študija predšolske vzgoje in v diplomskem delu delam raziskavo na temo 

Raba knjižnih in neknjižnih besed v drugem starostnem obdobju (otroci stari od 5 do 6 let) v 

Vrtcu Mokronožci. Potrebovala bi nekaj vaših odgovorov, ki bi mi pomagali pri nalogi. 

Odgovori so anonimni in bodo uporabljeni zgolj za študijske namene.                                                         

Za odgovore se Vam najlepše zahvaljujem. 

Na spodnjih fotografijah lahko vidite posamezne predmete, s katerimi se Vaši otroci 

vsakodnevno srečujejo. Na črte poleg fotografij napišite izraze za poimenovanje teh 

predmetov, kot jih uporabljate doma.  
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PRILOGA 2: SOGLASJE ZA STARŠE 

 

Spoštovani starši! 

Sem Tanja Zarabec, absolventka študija predšolske vzgoje Univerze v Ljubljani in za 

diplomsko delo sem si izbrala temo »Raba knjižnih in neknjižnih besed v drugem starostnem 

obdobju v Vrtcu Mokronožci«. Moje diplomsko delo vsebuje tudi raziskovalno nalogo, ki bi 

jo rada opravila z vašim otrokom, za kar pa potrebujem vaše dovoljenje. 

Odgovori otroka bodo uporabljeni izključno v namen praktičnega dela diplomskega dela, 

njegovi podatki pa bodo ostali anonimni. 

Zahvaljujem se Vam za pomoč in razumevanje. 

                                                                                                                             Tanja Zarabec 

Prosim, izpolnite spodnji obrazec. 

 

Spodaj podpisani/a ______________________________ (ime in priimek staršev), 

 

oče/mati/skrbnik otroka  __________________________ (ime in priimek otroka), 

 

dajem soglasje za uporabo otrokovih odgovorov in posnetkov ter dovoljujem sodelovanje pri 

raziskavi praktičnega dela diplomskega dela. 

 

 

 

 

Datum: _________    Podpis staršev/skrbnikov: _________________ 

 

 

 


