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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom S slikanico razvijamo otrokovo besedišče obsega teoretični in 

empirični del. V teoretičnem delu je opredeljen pojem slikanica in v povezavi z njim razvoj 

besedišča, branje in pismenost, saj z branjem slikanic razvijamo besedišče in posledično tudi 

pismenost. Odrasli lahko veliko pripomorejo h kakovostnejšemu razvoju besedišča, če otroku 

redno berejo, se z njim pogovarjajo ob slikanicah in popravljajo njihovo izreko. 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako izbirati kakovostne slikanice, kako jih predstaviti 

otrokom, in raziskati, kako ter koliko starši berejo svojim otrokom. 

V empiričnem delu sem izhajala iz anketnega vprašalnika, ki sem ga posredovala staršem otrok 

v vrtcu. Z njim sem želela izvedeti, kako, koliko in kdaj starši berejo svojim otrokom, kako in 

katere slikanice izbirajo ter kako pomembno se jim zdi branje in razvijanje otrokovega 

besedišča. 
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ABSTRACT 

The diploma work entitled Developing a child's vocabulary with a picture book includes 

theoretical and empirical part. The term of a picture book is defined in the theoretical part in 

connection with development of vocabulary, reading and literacy as with reading picture books 

vocabulary is developed and consequently also literacy. Adults can encourage and improve 

child s vocabulary by reading picture books to them regularly, by talking about them and by 

correcting their pronunciation. 

The aim of this diploma work is to realise how to chose quality picture books, how to present 

them to children and to find out how and how much parents read to children. 

The empirical part is based on a questionairre I gave to parents of kindergarten children. I 

wanted to find out when, how and how much parents read to children,how and which picture 

books they choose and how important they find reading and developing children's vocabulary.  
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0 UVOD 

 

Otrok je v razvojnem obdobju malčka (od prvega do tretjega leta starosti) najobčutljivejši za 

razvoj govora oziroma simbolnih sistemov. »Hiter razvoj govora v tem obdobju je povezan z 

zgodnjim razvojem možganov, še posebno s skokovitim razvojem novih sinaptičnih povezav, 

hkrati pa tudi s kakovostjo in količino spodbud, ki so jih malčki deležni v okolju« (Fekonja 

Peklaj, Marjanovič Umek, 2009, str. 19). 

Otrok dobi spodbude od odraslih. Ena od njih je slikanica, ki jo pregleduje in odkriva, starši mu 

jo berejo in se o njej pogovarjajo. 

Slikanica je prva knjiga, s katero se človek sreča in ima lahko zelo veliko vlogo v razvoju 

otroškega govora in pismenosti. Najprej se z oblikovanostjo iz trpežnih materialov približa 

igrači, ko pa se otrok nauči, kako ravnati z njo, dobi obliko prave knjige.  

Zavedati se moramo, da je odrasli tisti, ki otroku slikanico sploh ponudi, zato smo mi tisti, od 

katerih je odvisno, ali se bo otrok sploh zanimal za knjige. S svojim odnosom do branja in knjig 

smo zgled – če bomo radi in veliko brali, nas bo otrok videl in naša dejanja posnemal. 

Količina in kakovost spodbud se navezujeta tudi na družinsko pismenost, saj ni dovolj, da se 

otroci s slikanicami srečajo le v vrtcu, ampak bi se morali še v domačem, družinskem okolju. 

Branje otrokom je pomembno, tudi v obdobju, ko se brati že naučijo. Nujno je, da ga spremljata 

tudi pogovor in interpretacija, saj pomembno vplivata na obseg otrokovega besedišča. 

V diplomskem delu sem raziskovala, kakšne slikanice poznamo in kako prepoznamo 

kakovostno književno gradivo. Izhajala sem iz teorij o branju in razvoju otrokovega besedišča. 

V empiričnem delu sem ugotavljala, kako in koliko starši berejo svojim otrokom.  



2 

I. TEORETIČNI DEL 

 

1 SLIKANICA 

 

Slikanica je knjiga s slikami, ki jim je največkrat dodano prozno ali verzno besedilo. To lahko 

komentira sliko, v dobrih slikanicah pa »skupaj z njo pomeni učinkovito celoto« (Kmecl, 1996, 

str. 307). Navadno so slikanice namenjene otrokom, tistim za odrasle pa običajno rečemo strip 

(prav tam). 

»Slikanice so pripoved, ki so jo odrasli sestavili v celoto, tako da se dopolnjujejo besede in 

slike, kar otroku omogoča na specifičen način dojemati besede ob sliki, in obratno« (Dolinšek 

Bubnič in drugi, 2003, str. 103). Knjigo, ki nima ilustracij, mora bralec najprej prebrati, da jo 

začuti, medtem ko slikanica pripoveduje skozi slike in jo lahko na svoj način bere že dojenček 

(prav tam).  

Kobe (2004, str. 42) pravi, da »slikanica kot likovno tekstovna celota ni preprosto samo »tenka« 

ilustrirana knjiga, marveč povsem samosvoja knjižna celota, ki sledi zakonitostim lastne, se 

pravi slikaniške zvrsti knjige«. Pri slikanici gre za veliko več kot enakovredno in enakomerno 

razporejene deleže slike in besedila. Ti dve sestavini sta neločljivo povezani in na povsem svoj 

način podajata skupno estetsko sporočilo. »Slikanica, kadar doseže najčistejšo avtentičnost 

svoje knjižne zvrsti, postane pravi likovno-tekstovni monolit. Ali z drugimi besedami: 

sprepletenost likovnega in tekstovnega deleža v novo sozvočno celoto se zdi poglavitna 

značilnost slikanice« (prav tam). 

Zupančič (2012, str. 6 po Pregl Kobe, 2011, str. 14) navaja, da je dobra slikanica »tista, ki 

ponudi oporo otrokovi prirojeni in še ne obremenjeni domišljiji«. 

Po Nikolajevi (2003, str. 5) je slikanica tako kot film in gledališče sintetični medij. To pomeni, 

da prejemnik »celostni smisel doživi šele skozi interakcijo različnih komunikacijskih sredstev«. 

Razlika je le v tem, da pri slikanici ni predvidene ustne komunikacije, a jih vseeno pogosto 

beremo na glas.  
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1.1 DELITEV KNJIG GLEDE NA DELEŽ BESEDILA IN ILUSTRACIJ 

 

SLIKANICA BREZ BESEDILA  

(tiha knjiga) 

Gledano s stališča besedila, vsebuje naslov, 

vsi drugi elementi zgodbe so izraženi z 

likovno-oblikovnimi elementi 

STRIP 

Je zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo, 

s stališča besedila je prisoten dialog med 

liki; uporabljena so posebna izrazna sredstva 

(vrste oblačkov, znaki …) 

SLIKANICA 

Vsebuje manj kot polovico besedila, a 

največ 1.800 besed, ilustracija je povezana z 

besedilom in oblikovana v zgodbo 

ILUSTRIRANA KNJIGA 

Vsebuje več kot polovico besedila, ki po 

dolžini ni omejeno, ilustrirani so posamezni 

prizori in ne zgodba 

KNJIGA BREZ ILUSTRACIJ Ne vsebuje ilustracij, temveč le besedilo 

Tabela 1: Delež besedila in ilustracij v različnih tipih knjig (Haramija, Batič, 2013, str. 24). 

 

1.2 KAKOVOSTNA SLIKANICA 

 

1.2.1 KAKOVOSTNE ILUSTRACIJE 

V predbralnem obdobju imajo ilustracije veliko večji pomen za otrokov razvoj kakor potem v 

bralnem obdobju. So tisto, kar otroka, ki ne zna brati, pritegne k temu, da seže po knjigi, si jo 

začne ogledovati in jo listati, so »motivacijsko sredstvo za to, da otrok pokaže zanimanje za 

knjigo« (Zupančič, 2012, str. 6). 

Pomen kakovostne ilustracije za otrokov razvoj lahko primerjamo s pomenom kakovostnega 

glasbenega ali literarnega dela. Ob gledanju kakovostne ilustracije si otrok ostri čut za likovno 

estetske vrednosti, prav tako kot ob poslušanju glasbe uživa v melodiji, tempu, ritmu in 

dinamiki ter si pri poslušanju literarnega besedila bogati besedni zaklad in razvija čut za 

skladnjo (prav tam). 
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Likovni kriteriji 

»Dobra ilustracija je v prvi vrsti likovno kakovostna. To pomeni, da je likovni jezik, kot 

osnovno izrazno sredstvo likovne umetnosti, uporabljen s poznavanjem zakonitosti likovne 

teorije, likovne abecede in sintakse, obenem pa vsebuje avtorjevo likovno občutljivost« 

(Zupančič, 2012, po Itten, 1987, str. 19–22). 

Risba mora biti jasna in razpoznavna, ni pa nujno, da je enostavna. Kakovostna ilustracija je 

likovno prečiščena, kar pomeni, da na njej ni nepotrebnih likovnih elementov. Na primer pri 

pismonoši je pomembno, da ima pisma in kaj počne z njimi, ni pa pomembno, kakšne žepe in 

našitke ima, zato jih ilustrator lahko izpusti (Zupančič, 2012, str. 8). 

 

Anatomija in prostor 

Literarni liki so lahko upodobljeni karikaturno, realistično ali celo samosvoje, vendar mora 

ilustrator upoštevati risarske zakonitosti, predvsem anatomska in konstrukcijska pravila. 

Odnosi med deli telesa morajo biti v smiselnih sorazmerjih, »skrajšave se podrejajo 

zakonitostim prostorskega upodabljanja, pregibi teles in udov so anatomsko pravilni« 

(Zupančič, 2012, str. 9). Figura je lahko močno karikirana in ima na primer preveliko glavo, 

predolg vrat, ampak še vedno deluje celostno, kompaktno in anatomsko logično. So pa tudi 

izjeme, kjer umetnik pravila prekrši, kar pa pomeni estetsko nadgradnjo in ne nepoznavanje 

likovno formalnih pravil ali pa pomanjkanje risarskih sposobnosti. »Pravila je moč kršiti le po 

predhodnem obvladovanju le-teh, nikakor pa ne namesto njih« (Zupančič, 2012, str. 9). 

Pri upodabljanju prostora je pomembno, da vse, kar ilustrator upodobi, na isti ilustraciji postavi 

v enoten prostor in upošteva pogled iz istega gledišča. »Vsi predmeti in osebe na ilustraciji se 

morajo ravnati po isti prostorski logiki« (Zupančič, 2012, str. 10). Otrok si lahko le s tem razvija 

sposobnost za dojemanje zakonitosti prostora, v katerem se nahaja in v katerem se odvijajo tudi 

zgodbe, ki jih pripovedujejo ilustracije. Prav tako pa so tudi ta pravila v določenih primerih 

kršena, kar pa še ne pomeni, da je ilustracija nekakovostna (prav tam). 
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Dobra ilustracija  Slaba ilustracija 

Jasno, likovno urejeno 

Likovni kriteriji 

Prenasičeno, likovno 

neurejeno 

Poudarjeno likovno bistvo, 

odsotnost nepotrebnega 

Likovni klišeji, šablone, 

stereotipi, prisotno 

nebistveno 

Anatomsko pravilna risba, 

upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen prostor 

Anatomsko zgrešena risba, 

neupoštevanje ali 

nekompatibilnost 

prostorskih ključev, 

nelogično upodobljen 

prostor 

Prisotna individualna nota Neosebna upodobitev 

Namenu ustrezna 

upodobitev (humorna, 

karikaturna, tragična, 

zlovešča, žalobna …), brez 

vsebinskih nepotrebnosti Vsebinski kriteriji 

Kičasta, osladna upodobitev 

(solzavo, patetično, 

idealizirano …), banalni 

vsebinski dodatki 

Ustrezna vsebina: didaktično 

premišljena, poučna, 

razumljiva 

Sporna vsebina: poudarjeni 

družbeni, spolni, estetski 

stereotipi, žaljiva vsebina 

Tabela 2: Kriteriji za določanje kakovostne ilustracije (Zupančič, 2012, str. 14). 

 

1.2.2 KAKOVOSTNO BESEDILO 

Med slikanice za otroke smemo »prištevati tista dela, v katerih je likovni delež obvezno večji 

kakor besedilni, besedilo pa načeloma ne presega 1.800 besed oz. približno pet strani strnjenega 

teksta formata A4, razporejenega po vsej slikanici. Otroška slikanica ima tudi specifične teme 

in jezikovne prvine literarnega dela, pri čemer upošteva otrokov kognitivni razvoj. Glede na 

stopnjo interakcije med besedilom in ilustracijo pa se slikanice uvrščajo med dve skrajnosti, in 

sicer od najbolj šibke, ki osvetli besedilo, do intenzivne, ki besedilu spreminja pomen« 

(Haramija, Batič, 2013, str. 35). 
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1.3 IZBIRA KAKOVOSTNE SLIKANICE 

 

Izboru besedil, ki jih beremo otroku, je treba posvetiti posebno pozornost. Pri tem si lahko 

odrasli pomagajo s priporočilnimi seznami, ki jih sestavijo strokovnjaki – knjižničarji, 

vzgojitelji, kritiki … (Grosman M., 2004, str. 99). 

Smernice, ki pomagajo pri izbiri kakovostne slikanice  

 »Ilustracije v knjigi morajo biti dovolj bogate in podrobne, da se ob njih lahko 

pogovarjate tudi še o čem drugem. Nekatere knjige so popolnoma brez besedila, tako 

da zgodba nastane iz vašega pogovora z otrokom. Ilustracije v nekaterih knjigah pa so 

tako kompleksne, da bi poleg zgodbe, v kateri so, lahko dopolnjevale še več drugih« 

(Kropp, 2000, str. 63). 

 »Knjiga naj ne bo primerna le za trenutno otrokovo starost, ampak tudi za naslednje leto 

ali dve« (Kropp, 2000, str. 64). Nekatere knjige so lahko najmlajšim zanimive zaradi 

ritmičnega besedila, nekoliko starejšim pa zato, ker jih lahko že sami preberejo (prav 

tam). 

 Izbrati moramo besedila, ki niso prelahka, saj bo otrok napredoval le ob zahtevnih 

besedilih. Razvoj bo opazen na govornem, ustvarjalnem in poustvarjalnem področju 

(Saksida, 2011, str. 17). 

 »Besedila mora biti malo – le poved ali dve na stran –, a vseeno ne toliko, da je mogoče 

strani kar preleteti brez pogovora. Pri slikanici so ilustracije ravno tako pomembne kot 

besedilo in pogosto so delo različnih posameznikov. Pol strani besedila je verjetno 

zgornja meja, ki jo otrok sprejme, preden si želi obrniti stran« (Kropp, 2000, str. 64). 

 »Besedilo mora biti predvidljivo skozi ritem, rimo ali logiko, da bi otroku olajšalo 

samostojno "branje". Dojenčkovo prvo čebljanje ob knjigi po večini temelji na 

zapomnjenih glasovih, od katerih mnogih niti ne razume« (Kropp, 2000, str. 64). Rime 

ali ponavljajoče se vrstice si otrok lažje zapomni ali jih med branjem ponavlja (prav 

tam). 

 Zgodba mora pritegniti tako odraslega kot otroka, saj sodelujeta pri branju oba in zato 

želita tako knjigo, ki bi zanimala oba (prav tam). 

 »Kljub vsemu mora biti knjiga za otroke in o njih« (Kropp, 2000, str. 65). Otroci radi 

berejo o svojih vrstnikih, ki so junaki, s katerimi se lahko poistovetijo (prav tam). 
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 »Zgodba mora vključevati katero od pomembnih tem, npr. prizadevanje, rast, ljubezen, 

izgubo, tako da bo knjiga koristna med odraščanjem« (Kropp, 2000, str. 65). Bruno 

Bettelheim v eni izmed svojih knjig govori o tem, da »ima zgodnje branje pomembno 

psihološko vlogo, zaradi česar se mora odkrito dotikati bistvenih zahtev in travm v 

življenju« (prav tam). Te zahteve vključujejo Grimmove pravljice in tudi nekatere 

druge. Dobra otroška knjiga mora vsebovati sporočilo, s katerim nagovarja starše in 

otroke (prav tam). 

 »Knjiga mora biti dovolj trpežna, da prenese bolj grobo ravnanje. Kartonke ali knjige iz 

blaga so najprimernejše za v stajico. Šivane knjige zdržijo večkratno branje. Večina 

cenenih, mehko vezanih knjig se ponaša s tako imenovano odlično vezavo, ki pa ni nič 

več kot lepilo. Take knjige kaj kmalu preprosto razpadejo. Pri šivanih knjigah so listi 

najprej sešiti skupaj in šele nato so nanje prilepljene platnice. Take knjige so trajne« 

(Kropp, 2000, str. 65). 

 

1.3.1 SLIKANICE Z OZNAKO ZLATA HRUŠKA 

 

Zlata hruška je nalepka, ki označuje kakovostne otroške in mladinske knjige. Dobijo jo knjige, 

ki jih uredniški odbor Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig oceni z oceno odlično. 

Namen vrednotenja knjig je, da bi spodbujali branje, širili glas o dobrih knjigah in uveljavljali 

kakovostne mladinske knjige (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014 a). 

V razvrščanje vključijo knjige, ki so v slovenskem jeziku, imajo letnico izida obravnavanega 

leta in je v več kot eni knjižnici opredeljena kot knjiga za otroke in mladino. Vrednotijo pa vse 

knjige, ki so bile izdane na novo, vse prenovljene izdaje in vse ponatise ter dotise. Ne vrednotijo 

pa učbenikov, propagandnih in priložnostnih izdaj, pobarvank, priročnikov in izdaj, ki so na 

splošno slabo dostopne bralcem (prav tam). 

Knjige, ki so na seznamu vrednotenja, ocenijo po naslednjih kriterijih (Mestna knjižnica 

Ljubljana, 2014 a): 

a) opredelitev osnovnih kvalitet (v kateri koli obliki izražena sporočilnost, estetika, etika 

ali izvirnost); 

b) ocena učinkovitosti ustvarjalnih postopkov (jezikovna ustreznost, slogovna izvirnost, 

fabulativna prepričljivost); 
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c) ocena založniško-obrtniške kvalitete (oprema, likovna podoba, tisk, postavitev besedila, 

lektoriranje, prevod, berljivost, strokovna korektnost, ko gre za poučno delo); 

č) ocena ustreznosti glede na ciljnega bralca. 

Skozi ocenjevanje knjiga dobi ocene pogrešljivo, pomanjkljivo, dobro, zelo dobro in odlično. 

Na koncu pa imajo vse tiste, ki so ocenjene z odlično, pravico do trajne opreme z oznako zlata 

hruška (prav tam). 

Ker pa želijo spodbujati skrbnost in odgovornost založb za dobro slovensko mladinsko knjigo 

(izvirno in prevedeno), med tistimi z zlato hruško podelijo priznanje ZLATA HRUŠKA po eni 

izmed kategorij (prav tam): 

- izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga; 

- izvirna slovenska mladinska poučna knjiga; 

- prevedena mladinska leposlovna knjiga. 

 

1.4 NAGRADE ZA KAKOVOSTNE SLIKANICE 

Slovenske nagrade 

Za spodbujanje kreativnosti in kakovostne produkcije izvirnih slikanic slovenskih avtorjev in 

spodbudo staršem h kupovanju kakovostnih slikanic, ki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost in 

razvoj jezika, vsako leto 2. aprila Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije pri 

Gospodarski zbornici Slovenije podeli Nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko 

slikanico. Prvič je bila podeljena leta 2004 (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014 b).  

Nagrado Desetnica podeljuje Društvo slovenskih pisateljev od leta 2004. Izbirajo izključno 

med člani Društva slovenskih pisateljev, ki pišejo v slovenskem jeziku, za obdobje zadnjih treh 

let. Namen te nagrade je, da se otroška in mladinska literatura širše uveljavita in priznata v 

stanovski organizaciji, literarno-kritiški stroki in javnosti (prav tam). 

Levstikovo nagrado podeljuje Založba Mladinska knjiga avtorjem, ki ustvarjajo pri tej založbi. 

Je ena od najstarejših nagrad in se podeljuje že od leta 1949. Včasih so jo podeljevali enkrat 

letno, sedaj pa jo podeljujejo bienalno. Nagrajuje dosežke na področju otroške in mladinske 

književnosti (prav tam). 
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Nagrada Hinka Smrekarja se od leta 1993 podeljuje na področju ilustracije. Podeljuje jo 

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov v okviru slovenskega bienala ilustracije ob robu 

slovenskega knjižnega sejma (prav tam).  

Podjetje Večer od leta 1997 podeljuje nagrado Večernica za najboljše izvirno leposlovno delo, 

ki je izšlo v preteklem letu (prav tam).  

Vsako leto podelijo tudi tri priznanja Zlata hruška za vrhunske založniške izdelke v preteklem 

letu. Podeljujeta jih Pionirska – center za mladinsko književnost pri Mestni knjižnici Ljubljana 

in slovenska selekcija IBBY od leta 2010 (prav tam). 

 

Tuje nagrade 

Andersenovo nagrado, ki jo imenujejo tudi mala Nobelova nagrada, bienalno podeljuje 

Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) za trajni prispevek k svetovni literaturi. 

Od leta 1956 nagrado podeljujejo v dveh kategorijah: avtorjem in ilustratorjem. Zlato medaljo 

podeli danska kraljica (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014 b). 

V čast švedski pisateljici tamkajšnja vlada od leta 2002 podeljuje nagrado Astrid Lindgren. 

Prejmejo jo pisatelji, ilustratorji, promotorji branja, ki izkazujejo duha te slavne pisateljice. 

Namen nagrajevanja pa je spodbujanje otrok in mladih k branju in promoviranje otrokovih 

pravic in kulture na svetovni ravni (prav tam).  

Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) pa ima svojo IBBY častno listo, na kateri 

je bienalen izbor najboljših in nedavno izdanih knjig. Nanjo se lahko častno uvrstijo pisatelji, 

ilustratorji in prevajalci iz držav članic združenja IBBY. Na vsakem seznamu, objavljenem na 

spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana, je tudi po en slovenski avtor (prav tam).  

Prvi del diplomskega dela se ukvarja z definicijo in merili za kakovostno slikanico, vrstami in 

njenimi vlogami. Najpomembnejša vloga slikanice je ta, da jo prebiramo, zato se naslednje 

poglavje posveča branju. 
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1.5 FUNKCIJE SLIKANICE 

 

Slikanica ima več funkcij (Mlakar, 2009, str. 58): 

a) poučno-vzgojna funkcija: otrok se nauči, da je knjiga vir znanja, in skozi prebiranje 

slikanic pride do mnogih spoznanj in odgovorov. Poleg tega razvija več elementov 

mišljenja, na primer sestavljanje, primerjanje, posploševanje in razčlenjevanje; 

b) izkustvena funkcija: slikanica skozi zgodbo in sliko novodobnemu otroku prikaže 

različne vidike stvarnosti – del zgodovine, mestnemu otroku podeželje … Približa mu 

neznano; 

c) spoznavna funkcija: otrok s slikanico lahko preveri svoje znanje o odnosih, pojavih in 

stvareh ter tako postaja vedno bolj prepričan v to, da ima pravilna, ustrezna stališča; 

č) estetska funkcija: otrok oblikuje likovni in literarni okus, slikanica ga bogati na 

čustvenem področju in ga nauči prepoznati, kaj je lepo; 

d) zabavna funkcija: otrok se ob prebiranju slikanice zabava, sprosti, igra in se skozi to 

tudi uči.  

 

1.6 VRSTE SLIKANIC 

 

1.6.1 TIPI SLIKANIC GLEDE NA VSEBINO 

 

1. Informativne (poučne) slikanice 

Ravnajo se po določenih zakonitostih, saj imajo nujen pogoj kakovostno predstaviti 

izbrano predmetno področje. Prvi pogoj je ta, da mora biti besedišče preprosto, ob tem 

pa morajo trditve in opisi biti še vedno veljavni za izbrano področje predstavitve. Poleg 

tega pa morajo tudi ilustracije realno prikazovati »izbrano znanstveno disciplino ali njen 

del« (Haramija, Batič, 2013, str. 26). 

 

2. Leposlovne slikanice 

Prinašajo besedila iz lirike, epike in dramatike. Njihovi avtorji imajo v primerjavi s 

poučnimi slikanicami več avtorske svobode z delnimi omejitvami. Ena je ta, da je v 

slikanici omejena količina besedila.  
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1.6.2 TIPI SLIKANIC GLEDE NA USTVARJALNI POSTOPEK 

 

Slikanice lahko glede na oblikovanje ločimo na prvo skupino, imenovano klasične slikanice, 

kjer je zgodba podana z dvema kodoma (ilustracija in besedilo), ki bi pripovedovala zgodbo 

tudi v primeru, da bi ju ločili. V drugo skupino pa spadajo slikanice, v katerih sta besedilo in 

ilustracija močneje povezana in skorajda ne bi mogla obstajati eden brez drugega (Haramija, 

Batič, 2013, str. 28). 

V slikanici sta besedilo in ilustracija močno povezana ter združena, posebej sporočilna, kar je 

pomembna značilnost slikanice. V svetovnem prostoru poznamo več »tipičnih modelov 

slikanice« (Kobe, 1987, str. 33): 

a) avtorska slikanica: to slikanico v celoti ustvari en avtor, s tem pa ima največ možnosti, 

da jo ustvari popolnoma avtentično, saj sam prepleta ilustracijo in besedilo ter izraža 

sporočilo, ki ga ima namen podati bralcu. Večina takih avtorjev je v osnovi slikarjev, ki 

šele s tem, ko se odločijo ustvarjati slikanice, postanejo pisci besedil. Vendar temu delu 

slikanice pripisujejo enako ali večjo vlogo kot slikovnemu gradivu. Besedilo je v 

avtorski slikanici tako zelo spojeno z ilustracijami, da eden brez drugega ne bi imela 

pomena (Kobe, 1987, str. 33–35); 

b) slikanica, v kateri sta avtorja stalni ustvarjalni tim: avtorja ustvarjata tako, da slikanica 

nastaja po nekem skupnem načelu, ob tem pa se spodbujata in dopolnjujeta v likovnem 

in besednem delu. Lahko pa avtor napiše besedilo, drugi pa mu doda ilustracije. Ob tem 

pa vseeno še vedno tesno sodelujeta. Tak način je najpogostejši v zakonski soavtorski 

ekipi. Tretja možnost soavtorstva pa je, da avtor likovnega dela slikanice redno 

dopolnjuje besedila istemu piscu, vendar popolnoma samostojno (Kobe, 1987, str. 35); 

c) slikanica, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca: v tem primeru je bodisi napisano 

besedilo, ki gre v likovno obdelavo, bodisi ilustracije dobijo ustrezno zgodbo. Največji 

morebitni problem pri nastajanju take slikanice je, da se avtorja ne sporazumeta, zato se 

v slikanici besedilo in ilustracija ne povežeta v zaokroženo celoto (Kobe, 1987, str. 36).  
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1.6.3 ZAHTEVNOSTNE STOPNJE SLIKANICE 

Slikanica je zvrst knjige, ki spremlja otroka od zelo zgodnjega otroštva pa tudi potem, ko se že 

nauči brati. Zato so zunanja oblika in likovna ter besedna vsebina izoblikovane tako, da so 

primerne bralčevi starosti. V evropskem prostoru so izoblikovane tri stopnje zahtevnosti, in 

sicer knjiga – igrača, prava knjiga s trdimi trpežnimi kartonastimi listi in knjiga s tankimi listi 

(Kobe, 1987, str. 29). 

a) Knjiga – igrača  

Ta slikanica še ni izoblikovana kot knjiga, ampak je v obliki kartonske zgibanke, ki se 

harmonikasto zloži. Rečemo ji tudi leporello. Namenjena je dve in tri leta starim otrokom in je 

še v vmesni stopnji med igračo in knjigo, »po vsebini pa je doživljajsko najpreprostejša« (Kobe, 

1987, str. 30). Obstaja več oblik leporella, ki jih razlikujemo glede na to, kakšno temo 

obravnavajo in s kakšnimi likovnimi oziroma likovno-besednimi podobami se tega lotevajo 

(Kobe, 1987, str. 30):  

 leporello brez besedila, v katerem so celostranske slike živali, oseb, predmetov ter 

dogodkov, ki so otroku znani iz okolja in jih lahko poleg ogledovanja tudi poimenuje 

(prav tam); 

 leporello, v katerem so že krajša besedila, ki opisujejo dogajanja, v katerih je večkrat 

udeležen tudi otrok. Tako lahko sebe primerja z osebami na slikah in pri tem 

pripoveduje o tem, kaj počne sam (prav tam); 

 leporello, ki že vsebuje umetnostno besedilo ter z verzi in rimami seznani s poezijo, ki 

jo otroci zelo radi poslušajo in si jo hitro zapomnijo. Ljudske in otroške pesmi so 

ponazorjene z ilustracijami, ki so zelo doživljajske in razpoloženjske. Pesmi niso vedno 

logične, ampak so otroku zanimive zaradi ritma in rim, s katerimi se lahko igra (Kobe, 

1987, str. 31). 

b) »Prava« knjiga s trdimi trpežnimi kartonastimi listi 

Ta stopnja je primerna za dvo- in triletnike. Tematsko in likovno je enaka drugima dvema 

stopnjama leporella, vendar uvaja otroka k rabi knjige, zato pomeni »višjo stopnjo slikaniške 

zvrsti knjige« (Kobe, 1987, str. 31). 

c) Knjiga s tankimi listi 

Tretja stopnja zahtevnosti knjige je zaradi zunanje podobe (tanki listi) in doživljajske 

zahtevnosti primerna za otroke od tretjega in četrtega leta naprej (prav tam). 
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1.6.4 RAZPOREDITEV BESEDILA IN ILUSTRACIJ V SLIKANICI 

 

Slikanice se med seboj razlikujejo po razporeditvi besednega in likovnega dela. Kobe (1987) 

jih razdeli na klasično slikanico, ilustracija se »razlije čez svoj rob«, slikanica z reorganiziranim 

besedilom, ki ga avtor na novo organiziranega vključi v ilustracijo. 

a) Klasična slikanica 

V klasični slikanici sta besedilo in ilustracija približno enakovredna in tudi pretežno samostojna 

elementa. Menjavata se celostransko besedilo s celostransko ilustracijo ali pa si elementa 

enakovredno razdelita stran (Kobe, 1987, str. 37). 

b) Ilustracija se »razlije čez svoj rob« 

Ilustracija je razpršena čez obe strani in tudi pod besedilom. Besedilo je prirejeno predbralnemu 

obdobju in je zato krajše, razdeljeno na krajše odlomke in včasih tudi vključeno v ilustracijo 

(prav tam). 

c) Slikanica z reorganiziranim besedilom, ki ga avtor na novo organiziranega vključi 

v ilustracijo 

Avtor predela besedilo v ilustracijo, ampak s tem ne spremeni njegovega pomena in vsebinskih 

razsežnosti, »njegova doživljajska sugestivnost in njegovo estetsko sporočilo pa sta v resnici 

hkratna s sliko, v katero sta vgrajena« (Kobe, 1987, str. 38). 

Medved Udovič (2005, str. 7, po Nikolajevi, 2003, str. 8) navaja možne različne interakcije med 

slikovnim in besedilnim delom v slikanici, in sicer: 

a) simetrična interakcija dopušča enakovredno recepcijo slikovnega besedilnega dela, 

slikaniško sporočilo je posredovano povsem enakovredno v dveh različnih kodih, tj. 

slikovnem in besednem, gre za nekakšno podvajanje sporočila; 

b) stopnjevana interakcija postavlja v ospredje slikovni del, ki presega besedilnega, lahko 

pa tudi nasprotno pridobi vodilni pomen besedilo; 

c) kontradiktorna oz. nezdružljiva interakcija se usmerja v zlitje besedilnega in slikovnega 

dela, vendar na pomen celostnega sporočila dopušča različne možnosti bralčeve 

interpretacije sporočilnega pomena. 

Nikolajeva (2003, str. 9) pravi, da slikanice, v katerih sta besedilo in ilustracija v popolnem 

soglasju, bralca ne spodbujajo k razmišljanju in uporabi domišljije. Enako pa je tudi v primeru, 
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ko so vrzeli v besedilu in slikah enake ali pa jih sploh ni. Če se te pomanjkljivosti razlikujejo 

ali si nasprotujejo, se povečajo možnosti različnih branj in razlag. 

O branju otrokom in vlogi odraslega pri dem dejanju spregovorim v drugem poglavju. 

 

2 BRANJE 

2.1 PRVI STIKI Z BRANJEM V ZGODNJEM OTROŠTVU 

 

Strokovnjaki pravijo, da je za razvoj bralnih sposobnosti in poznejšo uspešnost v šoli odločilno 

predšolsko obdobje (Dolinšek – Bubnič, 1999, str. 16).  

Appelyard je bralni razvoj razdelil na več obdobij. V prvem (ki predstavlja zgodnje otroštvo) 

je bralca poimenoval igrivi bralec. Takrat je otrok bolj poslušalec književnih besedil kot bralec 

v pravem pomenu. Ima pa to razvojno obdobje pomembno motivacijsko vlogo (Mileva Blažić, 

2011, str. 22). 

Običajno je odvisno od staršev, kdaj se bo otrok prvič srečal s prvimi knjigami in na kakšen 

način. Zato je nujno njihovo izkazovanje svojega pozitivnega odnosa do knjige in branja, s 

čimer spodbujajo otroka (Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006, str. 32). 

Grginič (2006, str. 15–16) pravi, da naj bi otrokom v družinskem krogu brali že od rojstva dalje. 

To naj bi nadaljevali tudi še v času, ko že samostojno berejo. Otroci do starosti treh mesecev 

kažejo svoje sprejemanje knjige že s tem, da ob našem branju gledajo vanjo in ne jokajo. Tisti, 

ki so stari od tri do šest mesecev, si želijo knjig dotikati in jih nesti v usta. Enoletniki hočejo pri 

branju samostojno listati, petnajst-mesečniki pa že poimenujejo osebe v njej in skupaj z 

odraslimi ubesedijo dogajanje. Raziskave so pokazale, da z glasnim branjem spodbujamo 

otrokov razvoj besedišča.  

Ponavljajoče se prelistavanje slikanice, poimenovanje živali v njej, pripovedovanje o 

nadaljnjem dogajanju … vse to je že branje. »Preveč let smo imeli na branje zelo ozek pogled, 

takega, ki vseživljenjsko učenje branja zamenjuje s preprostim razpoznavanjem, ki se ga 

naučimo nekako pri šestih ali sedmih letih« (Kropp, 2000, str. 57). 

Otrok, ki jezik in zgodbe doživlja skozi knjige, bo pozneje lažje bral sam. Tisti, ki je prikrajšan 

za to, bo prikrajšan tudi v svojem nadaljnjem življenju (prav tam). »Zato morajo otroci začeti 
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"brati" karseda zgodaj, še kot dojenčki« (Kropp, 2000, str. 58). Branje dojenčkom ni dosti 

povezano z dejanskimi besedami, ki so razporejene po straneh, pri tem gre bolj za igro, 

pogovarjanje, petje, smejanje, raziskovanje in skupno razvedrilo (prav tam). 

Obstajajo knjige s plastificiranimi stranmi, ki jih lahko otroku ponudimo v času, ko mi ne 

utegnemo sedeti z njimi in dolgo brati. Lahko jim jih položimo v posteljo ali stajico, tako da jih 

sami pregledujejo (prav tam). 

Otroška bralna motivacija je zelo intenzivna, ampak kratkotrajna, zato mu je treba brati, ko je 

zbran. »Najboljše knjige za dojenčke imajo velike preproste like, ki jih bo vaš otrok pozorno 

preučeval nekaj minut, medtem ko boste govorili ali mu razlagali. Nato se bo obrnil stran, ker 

je ta zgodnja bralna izkušnja zelo intenzivna« (Kropp, 2000, str. 59). 

V nadaljevanju bom predstavila pomembno vlogo staršev, ki jo imajo pri branju otrokom. 

Zapisala bom tudi nekaj »pravil«, ki bi jim lahko pomagala pri tem. 

 

2.2 STOPNJE, PO KATERIH SE OTROK ODZIVA NA SLIKANICO 

 

– Otrok rokuje s knjigo: je pravilno obrnjena, jo lista od začetka do konca, lista strani po 

vrsti, eno za drugo, opazuje slike od leve proti desni in ceni ilustracije ter se nanje 

odziva. 

– Označevanje: otrok se odziva na vprašanja (npr. Kje je pes?) (Haramija, Batič, 2013, 

str. 73). 

– Slike: otrok pokaže na objekt in se odzove s primerno gesto ali zvokom, postavlja 

vprašanja (Kaj je to?) in označuje objekte s pravilnimi besedami. 

– Odrasli otroku zgodbo interpretirajo in jo komentirajo. 

– Otrok interpretacije slik in zgodbe posnema. 

– Izumljanje pripovedi: otrok ustvari zgodbo, ki spremlja ilustracije, otrok zapiše 

besedilo, ki spremlja ilustracije, otrok ustvari originalno slikanico brez besedila (prav 

tam). 
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2.3 VLOGA STARŠEV IN VZGOJITELJEV PRI BRANJU 

 

Otrok mora med četrtim in devetim letom usvojiti bralno tehniko, kar pomeni, da prepozna črke 

in jih poveže v besede in nato v mislih v povedi. Od devetega do petnajstega leta naj bi hitrost 

svojega branja podvojil in poleg tega tudi razumel in cenil prebrano besedilo (Kropp, 2000, str. 

2).  

Otrok vsega tega ne zmore sam in da bi lahko postal dober bralec, potrebuje starše. Ti naj 

(Kropp, 2000, str. 2): 

- jim berejo; 

- jih poslušajo, kako berejo, ko so še majhni; 

- se z njimi pogovarjajo o branju, ko so starejši; 

- jim omogočajo mirne trenutke, primerne za branje; 

- kupujejo ali si izposojajo knjige in drugo gradivo; 

- sodelujejo z njihovimi učitelji in 

- so jim zgled odraslega bralca in zanimanja za knjige.  

Kropp (2000, str. 6) ponudi tri temeljna pravila, ki naj bi staršem pomagala pri bralnem razvoju 

njihovih otrok:  

1. Vsak dan berite svojim otrokom. 

2. Kupujte raznolike knjige in revije za svojega otroka in zase. 

3. Razumno omejite gledanje televizije, videa in igranje računalniških videoiger. 

»Interakcija med odraslim in otrokom, ki omogoča otroku, da aktivno oblikuje pomen zgodbe, 

je posebej pomembna za razvoj besednjaka, razumevanje funkcije tiskanega gradiva in 

razumevanje zgodbe« (Bucik, 2003, str. 44). 

Bucik (2003, str. 46–47, po Senechalu s sodelavci, 1996) poudarja, da se z branjem knjig zajema 

veliko značilnosti, ki vplivajo na razvoj besedišča. Prva značilnost je ta, da je v knjigah mnogo 

besed, ki jih mama ne uporablja pri pogovoru z otrokom o vsakdanjih opravilih in med igro, pri 

branju pa. Druga pa je, da odrasli lahko otroka aktivno vključuje in se med branjem pogovarja 

z njim. Tako lahko pogovor preide tudi preko meja zgodbe in s tem širi otrokov besednjak. 

Tretja značilnost branja, ki vpliva na razvoj besedišča, je, da eno knjigo otroku berejo večkrat 

in tako on nove besede večkrat ponovi in si jih lažje zapomni.  
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Vzgojiteljice imajo nekoliko drugačno vlogo kakor starši, saj z branjem knjige povežejo še 

druge dejavnosti. Na primer preberejo knjigo o glasbenih instrumentih in potem te instrumente 

še izdelajo, igrajo nanje in jih uporabljajo pri igri. Tako otroci novo usvojene besede spoznajo 

še skozi bolj praktičen vidik in si jih bolje zapomnijo ter kasneje znajo tudi uporabiti v svojem 

pripovedovanju (Bucik, 2003, str. 52).  

V Kurikulumu za vrtce (2008, str. 35) avtorji navajajo, da je branje v vrtcu pomembno tudi 

zato, ker ima skozi dejavnosti branja in pripovedovanja otrok, poleg narečnega in pogovornega 

jezika, priložnost spoznavati tudi knjižno zvrst jezika (tako govorno kot zborno). Vloga 

vzgojiteljev je tudi ta, da se z otrokom pogovarjajo v »neotroškem jeziku« in ga spodbujajo pri 

komunikaciji ter mu pokažejo, da je pri njih verbalna komunikacija cenjena. 

Naloge vzgojiteljev so še, da poznajo otrokov razvoj in glede na to prilagodijo pričakovanja o 

otrokovih jezikovnih zmožnostih. Otrokom omogočijo, da se igra s knjigami in je v stiku s 

pisano besedo, črkami in številkami. Spodbujajo jih k pripovedovanju in razpravljanju o 

prebranem ter mu nudijo možnost biti ustvarjalen v jeziku. Trudijo se ustvariti možnost, da 

otrok ustvari svojo knjigo ali strip (Bahovec idr., 2008, str. 36). 

 

2.4 DIALOŠKO BRANJE 

 

Ključnega pomena pri tem, kako bo odrasli slikanico posredoval otroku, je njegov odnos do 

nje, zato se zelo poudarja t. i. branje v dialogu. Slikanica ponuja možnost interakcije med 

otrokom in odraslim. V primeru, da se tudi odrasli vživijo v zgodbo, jo doživljajo in to pokažejo 

otroku, bodo s tem ustvarili medsebojni dialog (Dolinšek, 2004, str. 56). 

Program dialoškega branja temelji na (Bucik, 2003, str. 50): 

a) tem, da se otroka spodbuja k pogostejšemu postavljanju vprašanj odprtega tipa in 

»zakaj« vprašanj; 

b) prilagajanju branja otrokovi starosti in preoblikovanju, širjenju in ponavljanju 

otrokovega govora; 

c) dajanju pohval in povratnih informacij, ki otroku povečata motivacijo za branje in ga 

dodatno informirajo.  

Pri dialoškem branju odrasli in otroci zamenjajo svoje vloge tako, da otrok postane 

pripovedovalec, starši pa poslušalci. Njihova naloga je, da otroka sprašujejo, dopolnjujejo 
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njegovo zgodbo z informacijami in ga opozorijo ob napačnih sklepanjih. Pomembno je, da 

delijo tudi pohvale, saj se otrokovi odgovori »s ponavljanjem in pohvalo izboljšujejo in 

bogatijo. V dialoškem branju se ob spreminjajočih vprašanjih odraslega bralca razvija otrokovo 

izražanje, njegova jezikovna zmožnost. Pri mlajših otrocih odrasli postavljajo vprašanja ob 

slikah na posamezni strani, kjer otrok opiše osebe, živali, predmete (npr. Kaj je to?, Kako se 

oglaša koza?), pri štiri- in petletnih otrocih pa že lahko z vprašanji preverjajo otrokovo 

doživljanje dogajanja v knjigi« (Grginič, 2006, str. 16–17, po G. J. Whitehurst in Ch. J. 

Lonigan, 1998, 2001). 

Branje v dialogu združuje pogovor, spraševanje, spodbujanje govornega izražanja otroka, 

poimenovanje stvari, ki so na sliki. Slikanica pa nam ob vsem tem omogoča še, da sledimo 

govorici občutkov (Dolinšek Bubnič, 2003, str. 100). 

Slikanica ponuja številne možnosti interakcij med starši in otrokom, če jo le prebiramo »in se 

z njo igramo v aktivnem dialogu. Otroku daje možnost, da si ob tem ustvari svoje slike in 

predstave in jih ponovno, v tem skupnem druženju ob knjigi, tudi izrazi« (Dolinšek Bubnič, 

2003, str. 102). 

Dialoško branje omogoča različne možnosti medsebojnega vplivanja in sodelovanja. Za to 

skupno doživljanje občutkov ob slikanici je značilno, da se ne pozabijo tako hitro in jih lahko 

obudimo ob vsakem poznejšem pregledovanju. Prav tako pa jih lahko uporabimo pri skupnem 

ustvarjanju in igri (prav tam). 

Tovrstno branje je kompleksna dejavnost in zato je zelo pomembno, da se odrasli vživijo v 

zgodbo, uporabljajo tudi mimiko in telesne gibe. Vanjo so aktivno in čustveno vključeni tako 

odrasli kot otroci, kar vsem prinaša zadovoljstvo (prav tam). 

Takšno branje pride v poštev tudi pri branju otrokom, ki še ne govorijo. Pri njih je zelo 

pomembno, da uporabljamo govorico celega telesa, saj otrok posluša z vsemi čuti in ob tem 

zaznava osebo, ki mu bere kot celoto. Odrasli se poveže z malčkom tako, da se giblje v istem 

ritmu kakor otrok. To pomeni, da se mora odrasla oseba vživeti in empatično brati slikanico, 

saj se tako bolj vživi v junake in dogajanje in otrok lahko zgodbo celostno doživlja (Dolinšek 

– Bubnič, 1999). 

Drugo poglavje je posvečeno branju otrokom, pomenu branja in vlogi odraslega pri tem dejanju. 

Ena izmed najpomembnejših nalog branja pa je razvijanje otrokove pismenosti, zato v 
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naslednjem poglavju spregovorim o porajajoči se pismenosti, ki se začne razvijati že takoj po 

rojstvu, in pa družinski pismenosti, ki je zelo povezana z razvojem zgodnje pismenosti.  

 

3 PISMENOST 

Predšolsko obdobje je zelo pomembno za razvoj pismenosti. V tem obdobju se ponuja povezava 

družinske in porajajoče se pismenosti. »Dejavnosti, ki jih izvajajo vzgojitelji v sodelovanju s 

starši, naj bi bile za otroka predvsem vznemirljiva izkušnja: ob skupnem prebiranju 

raznovrstnih besedil (tako pravljic kot zafrkljivk in izštevank, stvarnih besedil) naj otroci čim 

več govorijo, se o prebranem pogovarjajo, nato pa spoznavajo »besedilne prvine«, npr. sestavo 

besedila (besede, podobe, začetek, konec); skupaj z odraslimi naj obiščejo knjižnico, poskusijo 

»pisati«, govorno nastopati, opazovati okolje, v katerem kar mrgoli (pisanih) sporočil …« 

(Saksida, 2011, str. 17). 

 

3.1 DRUŽINSKA PISMENOST 

 

Družinska pismenost ima pomembno vlogo za otrokov razvoj predšolske pismenosti. Starši in 

člani družine so otrokov prvi zgled, kako in za kaj uporabljati pismenost, saj so skupaj z 

otrokom v dogodkih, povezanih s pismenostjo (Grginič, 2008, str. 18, po Morrow, 2001). 

Družinska pismenost »je najpogosteje definirana kot koncept, ki vključuje naravno nastajajoče 

izobraževalne dejavnosti v okviru doma in družine« (Grginič, 2006, str. 12). 

»V družinsko pismenost so zajeti vsi načini in situacije, v katerih družinski člani rabijo bralne, 

pisne ali računske spretnosti v družinski skupnosti v vsakodnevnem življenju« (Knaflič, 2014, 

str. 38). 

To področje pismenosti je zelo kompleksno. Pojavlja se v družinskem okolju, ko starši in otroci 

komunicirajo o vsakdanjih dogodkih, se dogovarjajo o zadolžitvah ali pa ko gredo po opravkih. 

V družini se s pisanjem, risanjem in branjem izražajo in prenašajo zmožnosti. To se največkrat 

dogaja spontano, ob pisanju seznamov ali v pogovoru o prebrani knjigi. Družina naj bi otroka 

z dejavnostmi, ki jih izvajajo vsakodnevno, spodbujala k raziskovanju in odkrivanju pismenosti 

(prav tam). 
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»Z vidika predšolskega otroka zajema družinska pismenost dejavnosti, ki so pred formalnim 

opismenjevanjem in predstavljajo pripravo na učenje branja in pisanja« (Knaflič, Družinska 

pismenost v predšolskem obdobju, 2009, str. 7). 

Domače okolje ima pomemben vpliv, to pa je povezano s tem, ali odrasli ponujajo otroku 

pogoste in kakovostne dejavnosti na področju pismenosti, v takšnih okoliščinah je otrok 

uspešnejši v poznejšem procesu opismenjevanja. Ob tem pa avtorica poudarja, da ne govori o 

neposrednem učenju pisanja in branja, ampak o dejavnostih, ki so posredno povezane s 

pismenostjo (prav tam). 

L. Knaflič (2009, str. 7) opiše tudi nekaj dejavnosti, ki posredno vplivajo na pismenost otroka. 

Ves čas je prisotna televizija, kjer se otrok srečuje z logotipi, ki lahko vsebujejo črke in številke 

in se jih posledično začne učiti. Prav tako je vsak dan v nabiralniku polno reklam, časopisov in 

pisem, na katerih se otrok zopet srečuje z zapisi črk, številk. Ob različnih praznovanjih otroci 

skupaj s starši prebirajo voščilnice, vsakodnevno pa jih opazujejo pri branju navodil ali receptov 

in pri delu z računalnikom in spletom. Vse to posredno vpliva na pismenost.  

J. Foy in V. Mann (2003, v Pečjak, Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2012, str. 15) razlikujeta 

»med tremi vidiki družinske pismenosti, ki imajo pomemben učinek na govor otrok, in sicer 

skupno branje otroka in staršev, prepričanja staršev o pomenu skupnega branja in otroških knjig 

za otrokov govorni razvoj ter koliko so starši izpostavljeni knjigam«. Na razvoj govora pa v 

družinskem okolju vplivajo še spodbujanje otrokovega govornega izražanja in pojasnjevanje, 

obiski gledališča in knjižnice in pogovor o vsakdanjih dejavnostih.  

 

3.2 PORAJAJOČA SE PISMENOST 

 

»Zgodnja pismenost je proces, v katerem se med seboj tesno prepletajo vse sporazumevalne 

dejavnosti (tj. poslušanje, govorjenje, branje in pisanje), a je hkrati v tem procesu težko 

razmejiti različne stopnje pismenosti« (Skubic, 2013, str. 47, po Pečjak in Potočnik, 2011, str. 

62). 

Deli se na tri stopnje. Prva je porajajoča se pismenost, druga začetna pismenost in tretja 

prehodna pismenost (Skubic, 2013, str. 47, po Marone, Mallette in Xu, 2005). 
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Teorije o porajajoči se pismenosti so se pojavile v sedemdesetih letih. Strokovnjaki so začeli 

trditi, da branje in pisanje nista samostojni dejavnosti, ampak bi jih bilo treba poučevati skupaj. 

Gre za zapleten in kompleksen proces, ki se začne že ob rojstvu (Grginič, 2006, str. 9). 

Za obdobje porajajoče se pismenosti je najbolj značilno, da se otrok pretvarja, da bere in piše. 

Pismenost spoznava na globalen način. Knjigo ima med branjem lahko obrnjeno na glavo in 

najbolj ga zanimata sredina in konec zgodbe (Pečjak, 2010, str. 47). 

Porajajoča se pismenost ni povezana s formalnim učenjem pisanja in branja, ampak se pojavi v 

obdobju pred tem. Obdobje zgodnjega otroštva je ključnega pomena pri razvoju porajajoče se 

pismenosti. Pomembno vlogo pa ima tudi okolje (npr. stik s pisano besedo doma, v vrtcu, 

opazovanje staršev pri branju, skupno branje staršev in otrok) (Pečjak, Marjanovič Umek, 

Fekonja Peklaj, 2012, str. 11). 

V tej fazi pismenosti ima pomembno vlogo igra. »Skozi simbolno igro otroci razvijajo vedenje 

o pismenosti, odkrivajo njen pomen, njeno rabo pa povezujejo z vsakodnevnimi dogodki v 

realnih okoliščinah (npr. pretvarjanje, da uporabljajo nakupovalni seznam v trgovini, kupovanje 

hrane z izdelanim označenim denarjem, pridobivanje recepta v ambulanti)« (Grginič, 2005, str. 

11). 

Cutting (1989, v Marjanovič Umek, 2007, str. 37) zgodnjo pismenost poimenuje kar celostni 

jezik in izpostavlja nekaj elementov govornega razvoja: 

- primarna funkcija govora je komunikacija; 

- za razvoj otrokove govorne kompetentnosti in zgodnje pismenosti je pomembna 

njegova aktivna vključenost v okolje; 

- okolje mora biti spodbudno za razvoj otrokove govorne kompetentnosti in zgodnje 

pismenosti, kar pomeni, da mora otrok imeti veliko možnosti govoriti in ne zgolj 

poslušati; 

- za razvoj otrokovega govora in zgodnje pismenosti so pomembne socialne interakcije: 

otroci se naučijo govoriti in pisati zato, ker želijo komunicirati s pomembnimi drugimi. 

O govornem razvoju, ki je pomemben dejavnik porajajoče se in zgodnje pismenosti, pišem v 

četrtem poglavju. 
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4 RAZVOJ GOVORA 

Marjanovič Umek (1990, str. 11) pravi, da je govor »zelo pomemben v človekovem razvoju«, 

saj se otrok oblikuje kot posameznik (tu poudari individualno funkcijo govora) in hkrati 

vzpostavi komunikacijo z okoljem, čemur pripisuje družbeno funkcijo govora.  

Razvoj govora je dinamičen in zapleten, v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva, 

tudi zelo intenziven proces (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). Ta se začne z jokom in 

neverbalnim sporazumevanjem. Otrok oblikuje prve glasove, kmalu tudi prvo besedo, nato pa 

hitro preskoči k večanju besednjaka in povezovanju besed v krajše in preproste stavke. Vse to 

pozneje uporabi pri razumevanju besedil in sporazumevanju v različnih položajih. Nato – v 

obdobju srednjega otroštva, mladostništva in odraslosti – človek govor usvoji kot način 

delovanja in mišljenja (prav tam). 

Govor se v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega otroštva razvija hitro zaradi zgodnjega 

razvoja možganov. V njih se skokovito poveča število sinaptičnih povezav. Pripomoreta pa tudi 

količina in kakovost spodbud, ki jih otroci dobijo iz okolja (Fekonja Peklaj, Marjanovič Umek, 

2009, str. 19). 

Dejavnike, ki vplivajo na razvoj govora, delimo na zunanje (socialne) in notranje (sociološke). 

V skupino socialnih štejemo: prirojene predispozicije za motivacijo, razvoj govora in čustveno 

stanje. Zunanji pa so: izobrazba staršev, širše družbeno okolje in socialno stanje družine 

(Kranjc, 1999, str. 20). 

Na razvoj govora in zgodnje pismenosti v obdobju dojenčka in malčka pomembno vpliva tudi 

kakovost družinskega okolja. Govorne interakcije med starši in dojenčki, ki vzpostavijo 

pozornost obema, omogočajo »razvoj dojenčkovih pregovornih sposobnosti in kasneje razvoj 

besednjaka ter rabo govora v različnih funkcijah« (Marjanovič Umek, 2010, str. 36). 

 

4.1 PREDJEZIKOVNO OBDOBJE 

 

»Prvo obdobje v govornem razvoju, ki poleg zgodnjega zaznavanja in razumevanja govora 

vključuje jok, vokalizacijo, bebljanje in naključna posnemanja glasov brez razumevanja 

njihovega pomena, je predjezikovno obdobje« (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006, str. 

15). 
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»Otroški govor že v zgodnjem razvojnem obdobju (to je v obdobju malčka) uresničuje 

zapletene jezikovne strukture, ki otroku popolnoma zadoščajo za opravljanje vseh 

izoblikovanih funkcij v sporazumevalnem procesu« (Kranjc, 2006, str. 7). 

Otrok v tem obdobju s spuščanjem glasov izraža svoja čustva in svojo voljo, poleg tega pa 

razvija še svoj govorni aparat. Njegovi sestavi glasov so vedno bolj podobni besedam, ki jih 

uporabljajo odrasli. To njihovo oglašanje služi za komunikacijo med njimi in odraslimi (prav 

tam). 

Zgodnje razumevanje in zaznavanje govora  

Dojenčki govor prej razumejo, kot ga uporabljajo. Že takoj po rojstvu se obrnejo k človeškemu 

glasu. Prepoznajo glasovne zveze, ki jih pogosteje slišijo, to je na primer njihovo ime, čeprav 

še niso sposobni tej besedi pripisati pomena. Otroci, stari devet do deset mesecev, se pogosteje 

odzivajo na določene besede. To so po navadi imena članov družine ali pa poimenovanje 

vsakodnevnih dejavnosti (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006, str. 15). 

Prvi glasovi  

Prvi mesec je otrok v vokalizaciji omejen na jok in kratke glasove (cviljenje, gruljenje, 

cmokanje). Z jokom izraža bolečino, lakoto ali jezo. Otroci, stari od dveh mesecev do pol leta, 

pogosteje uporabljajo povezan samoglasnik s soglasnikom (pa, ga). V tem obdobju še ne 

zmorejo natančno nadzorovati glasovne artikulacije. Po petem mesecu bebljajo, kar pomeni 

»pogosto in ritmično ponavljanje manjše skupine glasov« (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 

2006, str. 16). Dojenčki, stari deset mesecev, po mnenju strokovnjakov že namenoma 

posnemajo glasove iz pogovora odraslih, vendar še vedno ne razumejo njihovega pomena (prav 

tam). 

Geste in neverbalne reakcije  

Po šestem mesecu dojenček že vzbuja pozornost s kazanjem na določen predmet in pri tem 

vzpostavi očesni stik z odraslim. Poleg tega pa uporabi tudi vokalizacijo. Po prvem letu geste 

uporabi za posnemanje predmetov ali dejavnosti. Avtorice navajajo, da Goodwin in Acredolo 

(1993) ugotavljata pomembno povezanost med razvojem simbolnih gest in govorno 

kompetentnostjo. Pomembno pa je tudi, da se tisti, ki so mu geste namenjene, nanje odzove in 

jih poimenuje (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006, str. 17). 
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4.2 JEZIKOVNO OBDOBJE 

 

Prve besede 

Marjanovič Umek (1990, str. 21) prvo besedo definira »kot skupino glasov, ki jih otrok 

izgovarja in imajo pomen«. Otrok jo bo spregovoril enkrat v obdobju od osmega do petnajstega 

meseca. Razumel pa jo bo že tri mesece, preden jo bo sposoben sam uporabljati. Običajno prve 

besede poimenujejo osebe, vozila, hrano, predmete v domačem okolju in obleko (prav tam).  

Po osemnajstem mesecu otroški besedni zaklad hitro raste in obsega do petdeset besed. V 

starosti od štiriindvajsetega do tridesetega meseca se otrokov besednjak lahko poveča kar za 

nekaj besed dnevno. Največ uporablja tiste, ki jih najlažje izgovori (Marjanovič Umek, Kranjc, 

Fekonja, 2006, str. 18–21). 

Od besede k stavku 

Med osemnajstim in dvajsetim mesecem začne otrok združevati po dve besedi, da bi s tem 

izrazil misel. Otrok, star eno leto in pol, začne povezovati dve besedi, uporablja pa tudi še 

enobesedne izjave. Prvi dvobesedni stavki vsebujejo večinoma »polne« besede, kot so 

samostalniki in glagoli, medtem ko veznike, predloge, zaimke kot funkcionalne besede izpušča. 

Takemu govoru rečemo telegrafski govor (Marjanovič Umek, 1990, str. 28). 

Otroci, stari med štiriindvajsetim in tridesetim mesecem, v stavek že povežejo tri ali štiri 

besede. Zelo hitro se učijo slovničnih pravil jezika, zato se njihova skladnja hitro razvija. Tako 

pri svojih izjavah uporabljajo pravilen vrstni red besed in jih posledično odrasli razumejo, ker 

pa še vedno izpuščajo funkcionalne besede, je dobro, da jih odrasli pohvalijo in pri tem ponovijo 

njihov stavek, v katerem uporabijo še manjkajoče besede. To pomaga otroku, da jih tudi on 

postopoma vključi v svoje izjave (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006, str. 26).  

Med tretjim in šestim letom se otrokov govor na slovničnem, pragmatičnem in 

sporazumevalnem področju razvija hitro in v medsebojni povezanosti. Nadaljuje pa se tudi v 

obdobju srednjega otroštva, to je od šestega do enajstega leta (prav tam). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Razvijanje otrokovega besedišča, govora in pismenosti je pomembna vloga odraslih. Ti otroku 

berejo, razlagajo in se pogovarjajo z njim. Poleg tega pa lahko uporabijo tudi slikanico, ki jim 

predstavlja podlago za pogovor. Če bo otrok rad poslušal in bral slikanice, bo te spretnosti 

razvijal tudi v naslednjih obdobjih življenja. Vse to pa se bo pokazalo predvsem v šoli, kjer bo 

imel manj težav in se bo lažje spoprijemal z danimi nalogami, tudi s pisanjem. To pa je 

posledica dobrega zgleda odraslih, ki berejo z njimi in sami.  

V empiričnem delu sem raziskovala, kako starši pojmujejo razvijanje otrokovega besedišča, po 

katerih merilih izbirajo slikanice in kako pogosto berejo otrokom.  

 

2 CILJI RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V skladu s predmetom in problemom raziskovanja sem si postavila naslednje cilje: 

- ugotoviti, ali starši redno berejo otrokom in s tem razvijajo besedišče svojega otroka; 

- ugotoviti, ali se starši z otrokom pogovarjajo ob listanju slikanic in popravljajo njegovo 

izreko; 

- ugotoviti, po katerih merilih starši izbirajo slikanice za svoje otroke; 

- ugotoviti, ali se zdi staršem pomembno, da otroci pripovedujejo ob slikanicah tudi 

doma, ali menijo, da je dovolj, če jim takšne naloge postavljajo le vzgojitelji in 

pomočniki vzgojitelja v vrtcu. 
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE  

 

V skladu z navedenimi cilji raziskave sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

R V 1: Ali starši redno berejo otrokom in s tem razvijajo njihovo besedišče? 

R V 2: Ali se starši ob branju slikanice z otrokom vedno pogovarjajo? 

R V 3: Ali starši vedno popravljajo otrokovo izreko? 

R V 4: Ali starši izberejo tisto slikanico, ki jim v knjižnici pride prva pod roke? 

R V 5: Ali starši menijo, da je pomembno, da otrok pripoveduje tudi doma, in ni dovolj, da to 

počnejo le z vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja v vrtcu. 

 

4 METODOLOGIJA 

 

4.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

V empiričnem delu sem uporabila kavzalno metodo, s katero sem želela pridobiti zanesljive, 

preverljive in objektivne podatke o tem, na kakšen način starši otrokom predstavljajo slikanice, 

kako jih izbirajo in ali jih pogosto uporabljajo. 

 

4.2 VZOREC 

 

Vzorec raziskave je neslučajnostni, in sicer priložnostni. 

Raziskava zajema odgovore staršev otrok Antonovega vrtca (42 staršev), Vrtca pri Osnovni šoli 

Železniki (44 staršev) in Vrtca Selca (34 staršev) v šolskem letu 2012/2013. 

Razdelila sem 120 anketnih vprašalnikov, vrnjenih pa sem dobila 94, kar je 78,33 %. To 

pomeni, da končni vzorec zajema odgovore 94 staršev. 
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4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke sem zbirala s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki je bil namenjen 

preverjanju strategij staršev za razvoj otrokovega besedišča s slikanico. Anketni vprašalnik je 

vseboval štirinajst vprašanj, od tega trinajst zaprtega in eno odprtega tipa. V navedene vrtce je 

bil poslan v aprilu 2013. Tam so jih vzgojiteljice razdelile staršem, vračali pa so jih v označene 

zaprte škatle, ki so bile postavljene na hodniku vrtca.  

Celoten proces zbiranja podatkov je bil izveden v skladu z zahtevami Zakona o varovanju 

osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/1999). 

Pri statistični obdelavi podatkov, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom, sem si 

pomagala s programoma Microsoft Word in Microsoft Excel. Pridobljene podatke sem 

prikazala z diagrami in jih interpretirala. 

 

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

5.1 REZULTATI ANKETE IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 

 

Spraševala sem po spolu in stopnji izobrazbe anketirancev. 

 

Diagram 1: Spol staršev 

Na 94 vrnjenih vprašalnikov je odgovorilo 89 žensk (95 %) in 5 moških (5 %). 

5 %

95 %

Spol staršev

Moški Ženske
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Z anketnim vprašalnikom sem želela izvedeti tudi, kakšno izobrazbo imajo starši.  

 

Diagram 2: Stopnja izobrazbe anketirancev 

Pri tem vprašanju me je zanimala stopnja izobrazbe anketiranih staršev. Največ, 32, jih ima 

zaključeno VII. stopnjo izobrazbe (34 %). Sledijo jim tisti s V. stopnjo, kamor spada 24 staršev 

(26 %). IV. in VI. stopnjo ima 16 staršev (17 %). Ostane pa še 6 tistih z VIII. stopnjo (6 %). 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, ali starši veliko berejo svojim otrokom. 

 

Diagram 3: Pogostost branja staršev otrokom 
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Na vprašanje, ali otrokom veliko berejo, je 62 oziroma 66 % staršev odgovorilo, da skoraj vsak 

dan. Dosti manj, 22 (23 %), jih je odgovorilo, da berejo trikrat tedensko, le 10 staršev (11 %) 

svojim otrokom bere le občasno.  

 

Zanimalo me je, ali otroci radi poslušajo zgodbe, ki jim jih starši berejo. 

 

Diagram 4: Zgodbe, ki jih otroci radi poslušajo 

Na to vprašanje je zelo velik del vprašanih, kar 66 (70 %), odgovorilo, da otroci radi poslušajo 

zgodbe, ne glede na to, katera je. Ostalih 28 (30 %) je odgovorilo, da jih otroci radi poslušajo 

le, kadar si zgodbo izberejo sami. Odgovora, da otrok ne mara poslušati zgodb, pa ni izbral 

nihče.  

 

V nadaljevanju sem želela izvedeti, ali se starši ob listanju slikanic pogovarjajo z otrokom. 

70%

30%

0%

Da, ni pomembno, katera
je.

Da, če si jo izbere sam. Ne, ne mara poslušati
zgodb.

O
d

st
o

te
k 

st
ar

še
v

Ali otrok rad posluša zgodbe, ki mu jih berete?
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Diagram 5: Pogostost pogovarjanja staršev z otrokom ob listanju slikanice 

Največ staršev, 61 (65 %), je odgovorilo, da se ob branju slikanic vedno pogovarjajo z otrokom, 

32 (34 %) pa jih pravi, da je to odvisno od dneva. Le eden od staršev (1 %) se z otrokom ob 

branju slikanice ne pogovarja.  

 

Zanimalo me je, ali so otroci ob slikah tiho ali pripovedujejo in ali ob tem potrebujejo veliko 

spodbude. 

 

Diagram 6: Okoliščine otrokovega pripovedovanja ob slikah v slikanici 
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Starši so se največkrat, 69 (73 %), odločili za odgovor, da njihov otrok vedno pripoveduje ob 

slikah, 23 (24 %) jih pravi, da morajo otroka ves čas spodbujati, da pripoveduje, 2 % otrok pa 

v takih okoliščinah utihne. 

 

Z anketnim vprašalnikom sem želela izvedeti, kaj menijo starši o trditvi, da njihov pogovor z 

otrokom ob slikah v slikanici razvija otrokovo besedišče. 

 

Diagram 7: Mnenje o tem, ali pogovor ob slikah razvija otrokovo besedišče 

Pri tem vprašanju so si bili starši zelo enotni, saj jih je 93 (99 %) odgovorilo, da ga razvija, 1 

(1 %) ni znal odgovoriti na vprašanje, nihče pa ni menil, da pogovor ob slikah besedišča ne 

razvija. 
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Sledilo je vprašanje o tem, ali starši otrokom kdaj popravljajo nepravilno izreko besed. 

 

Diagram 8: Pogostost popravljanja otrokove nepravilne izreke 

Največ, 35 (37 %), staršev pravi, da popravlja otrokovo izreko, nekoliko manj (33 oziroma 35 

%) včasih popravi otrokovo izreko, 23 (24 %) staršev otroke pogosto popravlja, le 3 (3 %) starši 

otrokove nepravilne izreke ne popravljajo. 
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Želela sem izvedeti, ali starši uporabljajo otrokom tuje in nerazumljive besede in jim jih tudi 

razlagajo ali pa se jim raje izogibajo oziroma jih ne uporabljajo. 

 

Diagram 9: Prisotnost besed, ki jih starši uporabljajo in jih otroci ne razumejo, ter 

njihova poznejša razlaga 

Največji odstotek (76 % (71 staršev)) staršev vedno uporablja besede, za katere vedo, da jih 

otrok ne pozna, in jim jih tudi razložijo. Petina vprašanih (20 %) uporablja tuje besede, ampak 

se ne trudi z njihovo razlago (19 staršev), le 4 starši ne uporabljajo takih besed (4 %). 
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Starše sem vprašala, ali poznajo izraz dialoško branje. 

 

Diagram 10: Poznavanje izraza dialoško branje 

Malo več kot polovica (50 (53 %)) staršev ni prepričana, da razume izraz dialoško branje, 20 

(21 %) staršev pravi, da izraz poznajo, 24 (26 %) vprašanih pa izraza ne pozna. 
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Zanimalo me je, po katerih merilih starši izbirajo slikanice, ki jih ponudijo otroku. 

 

Diagram 11: Kriteriji, po katerih starši izbirajo slikanice, ki jih ponudijo otroku 

Nekaj manj kot polovica (48 %) staršev pravi, da izbiro knjige prepustijo otroku, 22 (23 %) je 

takih, ki vzamejo tiste knjige, ki jim prve pridejo pod roko. Sledi 16 (17 %) staršev, ki pri izbiri 

upoštevajo priporočila knjižničarja, 11 (12 %) staršem knjige največkrat priporočijo drugi 

starši. 
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Starše sem spraševala, ali se jim zdi pomembno, da otrok pripoveduje ob slikanicah tudi doma 

in ne le v vrtcu. Svoj odgovor so glede na pomembnost označili na lestvici števil od ena do 

deset. Ena je pomenilo, da je dovolj, da otrok pripoveduje le v vrtcu, deset pa, da se jim zdi 

pomembno, da to počne tudi doma. 

 

Diagram 12: Lestvica, ki prikazuje, kako pomembno se zdi staršem, da otroci 

pripovedujejo tudi doma in ne le v vrtcu 

Deset je obkrožilo 49 (52 %) staršev, saj se jim zdi, da je zelo pomembno, da otrok pripoveduje 

tudi doma, 18 (19 %) se zdi to nekoliko manj pomembno in so obkrožili devet. Še nekoliko 

manj pomembno se pripovedovanje doma zdi 16 (17 %) staršem, ki so obkrožili osem. Druge 

odgovore je izbralo res malo staršev. Števili, ki sta na sredini lestvice (pet in šest) so obkrožili 

3 (3 %) starši, sedem so obkrožili 4 (4 %) starši, 1 od staršev (1 %) pa se skoraj ne zdi 

pomembno pripovedovanje doma in so na lestvici obkrožili dve. Za stopnje ena, tri in štiri pa 

se ni odločil nihče. 

 

Pri trinajstem vprašanju sem starše prosila, naj opredelijo kakovostno slikanico. 
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Diagram 13: Opredelitev staršev glede kakovostne slikanice 
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Navedli so naslednje odgovore:  

- slikanica mora vsebovati veliko slik (5 % staršev);  

- besedilo mora biti napisano razumljivo otroku (4 % staršev); 

- vsebovati mora lepe slike, ki pritegnejo otroka (6 % staršev); 

- besedilo in ilustracija se morata ujemati (1 % staršev); 

- spodbujati mora otrokov vid, tip in sluh (5 % staršev); 

- zgodba mora imeti pomen oziroma nauk (4 % staršev); 

- v njej morajo biti zanimivi junaki (1 % staršev); 

- taka, da pritegne tako otroka kot odraslega (6 % staršev); 

- stvari iz življenja opisuje in prikazuje realno (4 % staršev); 

- naj bo poučna (7 % staršev); 

- otroku mora bogatiti besedišče (3 % staršev); 

- primerna naj bo starosti otroka (če je primerna za šestletnika, še ne pomeni, da je tudi 

za triletnika) (6 % staršev);  

- vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na zgodbo (1 % staršev); 

- tudi na zunaj mora pritegniti otroka, da jo vzame v roke (4 % staršev); 

- taka, da se otrok lahko poistoveti z junakom (3 % staršev); 

- taka, ki otroka motivira za poslušanje, pripovedovanje (7 % staršev);  

- ima oznako zlata hruška (14 % staršev); 

- spodbuja otrokovo domišljijo, ustvarjalnost (9 % staršev); 

- prenašati mora pozitivno sporočilo (6 % staršev). 
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Zanimalo me je tudi, ali starši poznajo oznako za kakovostno slikanico, tj. zlato hruško. 

 

Diagram 13: Poznavanje oznake na knjigah, ki pomeni kakovostno slikanico, tj. zlato 

hruško 

Zelo veliko vprašanih (62 % oziroma 58 staršev) je odgovorilo, da ne poznajo te oznake. Da jo 

poznajo ali pa so vsaj že slišali zanjo, je odgovorilo 18 (19 %) staršev. 
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Na koncu vprašalnika me je zanimalo, ali se starši strinjajo s trditvijo, da je bralna pismenost 

temelj vseh pismenosti in tudi pomemben napovednik otrokovega uspeha v šoli. 

 

Diagram 14: Strinjanje s trditvijo, da je bralna pismenost temelj vseh pismenosti in tudi 

pomemben napovednik otrokovega uspeha v šoli 

Velika večina (83 %) anketirancev, tj. 58, se strinja s trditvijo, da je bralna pismenost temelj 

vseh pismenosti in tudi pomemben napovednik otrokovega uspeha v šoli, sledi 15 (16 %) 

anketirancev, ki se delno strinjajo s to trditvijo, in le 1 (1 %) tak, ki se s trditvijo ne strinja. 
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5.2 PREVERJANJE ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V naslednjem delu bom preverila odgovore na raziskovalna vprašanja, ki sem si jih postavila v 

okviru empiričnega dela. 

R V 1: Ali starši redno berejo otrokom in s tem razvijajo njihovo besedišče? 

Na vprašanje lahko odgovorim trdilno, saj je Diagram 3 pokazal, da 66 % staršev bere svojim 

otrokom vsak dan in s tem razvija njihovo besedišče. Manj (23 %) je takih, ki jim berejo trikrat 

tedensko, tistih, ki berejo le občasno, pa je le 11 %. 

R V 2: Ali se starši ob branju slikanice z otrokom vedno pogovarjajo in popravljajo njihovo 

izreko? 

Na vprašanje lahko odgovorim trdilno, saj je iz rezultatov (Diagram 5) razvidno, da se 65 % 

staršev vedno pogovarja z otrokom. 

R V 3: Ali starši vedno popravljajo otrokovo izreko? 

Na vprašanje lahko odgovorim nikalno, ker je le 37 % staršev odgovorilo, da popravlja otrokovo 

izreko, kar je razvidno iz Diagrama 8. 

R V 4: Ali starši izberejo tisto slikanico, ki jim v knjižnici pride prva pod roke? 

Na vprašanje lahko odgovorim nikalno, saj nekaj manj kot polovica (48 %) staršev slikanico 

izbere tako, da vzame tisto, ki jim pride pod roko. Omenjene rezultate najdemo v Diagramu 11. 

R V 5: Ali starši menijo, da je pomembno, da otrok pripoveduje tudi doma, in ni dovolj, da to 

počne le z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice v vrtcu? 

Na vprašanje lahko odgovorim trdilno, saj Diagram 12 prikazuje, da se je 52 % staršev 

popolnoma strinjalo s trditvijo, da je pripovedovanje doma zelo pomembno. 
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Na osnovi rezultatov in interpretacij odgovorov na anketna vprašanja lahko zaokrožim več 

ugotovitev. 

Dve tretjini (66 %) anketirancev sta odgovorili, da otrokom berejo skoraj vsak dan, in le 1 % 

staršev manj se ob tem z otrokom tudi pogovarja. Hkrati se več kot polovica (52 %) strinja, da 

je nujno otrokom brati tudi doma in ne le v vrtcu. 

Večina staršev meni, da pogovor ob slikah razvija otrokovo besedišče. 

Tri četrtine staršev je odgovorilo, da njihovi otroci ob slikanicah pripovedujejo. To pomeni, da 

uporabljajo dialoško branje, čeprav tega izraza večina staršev ne pozna.  

37 % staršev svojemu otroku vedno popravi napačno besedo izreke. Zanimivo pri tem je, da 

kar 76 % staršev pri branju in pogovoru uporablja otroku neznane besede in jih tudi razloži. 

Iz raziskave ugotavljam, da se starši zavedajo, kako pomembna je bralna pismenost za nadaljnjo 

uspešnost njihovih otrok v šoli. Predvidevam, da je to povezano tudi s tem, da kar velik odstotek 

staršev redno hodi v knjižnico, otrokom nudi slikanice in jih z njimi bere. 

 

6.1 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE OBSTOJEČEGA STANJA 

 

Razvoj besedišča je zelo pomemben pri razvoju govora in jezika. Začne se z jokom in 

nebesednim sporazumevanjem, nato otrok oblikuje prve glasove in kmalu tudi prvo besedo. 

Ključno vlogo pri tem razvoju imajo odrasli, ki otroka spodbujajo, se z njim pogovarjajo in so 

mu v zgled. V veliko pomoč pri tem delu so odraslim lahko tudi slikanice. 

Na osnovi rezultatov, pridobljenih iz raziskovalnega dela, sklepam, da bi bilo treba starše 

načrtneje in pogosteje ozaveščati o pomenu slikanice pri razvoju otrokovega besedišča. Veliko 

vlogo pri seznanjanju bi lahko imeli vzgojitelji, saj je eden od ciljev tudi sodelovanje med 

vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in domačim okoljem. 

Predlogi za izboljšanje obstoječega stanja: 

- seznanitev staršev z oznako zlata hruška za kakovostno slikanico na roditeljskem 

sestanku; 

- spodbujanje staršev k pogostejšemu obiskovanju knjižnice; 
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- razdelitev letakov s kratkim opisom kakovostne slikanice; 

- povabilo strokovnjakov, ki predavajo tovrstno tematiko (načini izbire kakovostne 

slikanice, družinsko pismenost, bralno pismenost, dialoško branje, slikaniško tematiko 

in podobno), v vrtce. 

Menim, da bi omenjeni predlogi vplivali na starše in povečali obveščenost o tem, kako 

izbirati slikanice, ki so najprimernejše za njihovega otroka, in jih spodbudili k večji uporabi 

slikanice pri pogovoru in igri z otrokom. 
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 PRILOGA 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za starše  

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

STARŠI S SLIKANICO RAZVIJAJO OTROKOVO 

BESEDIŠČE 

Spoštovani starši! 

Sem Kristina Lotrič, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Pišem 

diplomsko delo, zato se obračam na Vas, da bi mi pri tem pomagali. Vesela bi bila, če bi rešili 

vprašalnik, katerega rezultate bom uporabila v empiričnem delu diplomskega dela z naslovom 

S slikanico razvijamo otrokovo besedišče. Prosim, da iskreno odgovarjate na vprašanja. 

Anketa je anonimna. 

Spol:  M Ž (obkroži) 

1. Stopnja Vaše izobrazbe:_______________ 

 

2. Ali otroku veliko berete? 

a) Da, skoraj vsak dan. 

b) Da, trikrat tedensko. 

c) Ne, le občasno. 

 

3. Ali otrok rad posluša zgodbe, ki mu jih berete? 

a) Da, ni pomembno, katera je. 

b) Da, če si jo izbere sam. 

c) Ne, ne mara poslušati zgodb. 

 

4. Ali se ob listanju slikanic pogovarjate z otrokom? 

a) Da, vedno. 

b) Odvisno od dneva. 

c) Nikoli. 
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5. Ali Vaš otrok pripoveduje ob slikah, ki jih vidi v slikanici? 

a) Da, vedno pripoveduje. 

b) Pripoveduje le, če ga ves čas spodbujam. 

c) Ne, v takih situacijah obnemi. 

 

6. Ali menite, da pogovor ob slikah razvija otrokovo besedišče? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

7. Ali popravite otrokovo nepravilno izreko? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Včasih. 

č) Pogosto  

 

8. Ali uporabljate besede, za katere veste, da jih otrok ne pozna, in mu jih razložite? 

a) Da, vedno jih uporabljam in tudi razlagam. 

b) Da, jih uporabljam, ampak se ne trudim z razlago besed. 

c) Ne, ne uporabljam takih besed. 

 

9. Ali poznate izraz dialoško branje? 

a) Da. 

b) Nisem prepričan/a, da vem, kaj pomeni. 

c) Ne poznam. 

 

10. Po kakšnem načelu izbirate slikanice, ki jih ponudite otroku? 

a) Priporočijo mi jih drugi starši. 

b) Priporoči mi jih knjižničar. 

c) Vzamem tiste, ki mi prve pridejo pod roko. 

č) Otrok jih izbere sam. 

 

11. Ali se Vam zdi pomembno, da otrok pripoveduje ob slikanicah tudi doma, ali menite, 

da je dovolj, če to počne le v vrtcu? 
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To ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni, da je dovolj, če to počne samo v 

vrtcu, 10 pa pomeni, da je pomembno, da pripoveduje tudi doma. Obkrožite številko. 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

12. Opredelite kakovostno slikanico. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Ali poznate knjižno oznako zlata hruška, ki pomeni kakovostno slikanico? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Mislim, da sem že slišal/a zanjo. 

 

14. Ali se strinjate s trditvijo, da je bralna pismenost temelj vseh pismenosti in pomemben 

napovednik otrokovega uspeha v šoli? 

a) Da, se popolnoma strinjam. 

b) Delno se strinjam. 

c) Ne, nikakor se ne strinjam. 

  

 

        

 

 

 

 

 

Najlepše se Vam zahvaljujem za sodelovanje in pomoč. 

Lep pozdrav  

Kristina Lotrič 

 


