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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

 

Opismenjevanje je proces, ki kot ţe samo ime pove, traja dalj časa. V njem se posameznik 

nauči brati in pisati. Na začetku poteka nesistematično, z vstopom v šolo pa sistematično. V šoli 

se učitelji posluţujejo različnih postopkov in metod opismenjevanja. Ena izmed metod, ki se 

najpogosteje uporablja v osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojeni program z niţjim izobrazbenim 

standardom, je tako imenovana fonomimična metoda. Pri tej metodi se izhaja iz celote (npr. 

zgodbe, pesmi ali pripovedi), iz katere učenci izločijo obravnavani glas. Temu pripadajočo črko 

otrok spoznava multisenzorno: s sliko, zvokom in gibom.  Prav zaradi multisenzornega pristopa 

je fonomimična metodo primerna za različne skupine učencev. Še posebej primerna pa je za 

učence, ki imajo teţave na področju mišljenja in zaznavanja.  

V diplomski nalogi sem obstoječe gradivo o fonomimični metodi zbrala, ga analizirala in 

dopolnila s pesmimi ter uglasbenimi pesmimi za vsak posamezen fonem oziroma grafem. 

 

KLJUČNE BESEDE: opismenjevanje, razvoj branja in pisanja, metode opismenjevanja, 

fonomimična metoda.  
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SUMMARY 

 

Literacy is a process that takes a longer period of time. During this process, an individual learns 

how to read and write. At the beginning, this process is unsystematic and becomes systematic 

upon entering school. School teachers apply different procedures and methods to teach literacy. 

One of such methods that are the most frequently used in special schools with programme for 

mentally retarded children is the so-called phonomimic literacy development method. This 

method derives from a whole (for example, a story or song) from which students learn to 

extract the sound in focus. A letter, associated with it, is learnt multisensory: with a picture, 

sound or gesture. Due to its multisensory approach, the phonomimic literacy development 

method is appropriate for various groups of students.  It is especially suitable for students with 

difficulties in the area of thinking and perceiving.   

In my dissertation I gathered the existing material on phonomimic literacy development 

method, analysed it, and complemented with songs and composed songs for each phoneme or 

grapheme.   

 

KEY WORDS: literacy, developing reading and writing skills, literacy methods, phonomimic 

literacy development method.  
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UVOD

 

V današnjem času se vsakodnevno srečujemo s pisnim jezikom. Najprej se z njim srečamo v 

druţini in bliţnjem okolju, nato v širši okolici; znake vidimo na cesti, v izloţbah, na embalaţi in 

televiziji. Da pa te znake pravilno prepoznamo in razumemo, moramo znati brati in pisati – biti 

moramo pismeni. 

Pismenost se razvija dalj časa v procesu opismenjevanja, poteka preko različnih metod, na 

različne načine in je nujno potrebna za samostojno ţivljenje vsakega posameznika. Da sedemo 

na pravi avtobus, moramo poznati številke in črke, napis prebrati in prebrano razumeti. Če 

ţelimo nekomu napisati kratko sporočilo, elektronsko pošto, obvestilo… pa moramo znati pisati. 

To je le nekaj primerov, iz katerih vidimo kako zelo pomembno je, da je posameznik pismen. 

Posamezniku njegova pismenost namreč prinaša dostop do informacij, te pa so ključ do 

demokracije in svobode. 

Kaj pravzaprav pomeni, da je posameznik pismen? Kaj je opismenjevanje? Oba termina (in še 

nekatere druge, ki so z njima povezani) sem razloţila v teoretičnem uvodu. Poleg tega sem 

opisala metode opismenjevanja in jih preko različnih teorij razloţila. Raziskovala sem potek 

razvoja branja in pisanja. Podrobneje sem predstavila fonomimično metodo opismenjevanja, ki 

je pogosto uporabljena v osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojeni program z niţjim izobrazbenim 

standardom. Za omenjeno metodo je malo literature (npr. Fajfar, K. (1996). Pridobivajmo  

izgovarjamo glasove, Jeršan Kojek, H.; Škof Pavlinec D. (2008). Pajkec Piko posluša, govori, 

bere, piše, Kotar, A. (1993). Ţe pišem in berem,  interno gradivo – oralna metoda).  Poleg tega 

pa posamezni avtorji obravnavajo metodo le z določenega vidika (npr. za posamezno črko 

uporabljajo le zgodbo). Med posameznimi avtorji pa se razlikujejo tudi drugi elementi (npr. gib 

za posamezen glas oziroma črko).  Zaradi vseh zgoraj naštetih razlik sem menila, da bi bilo 

potrebno obstoječe gradivo zdruţiti in dopolniti. Prav to sem tudi poskušala storiti v diplomski 

nalogi. 

Posamezno črko oziroma glas sem predstavila z zgodbo, pesmijo, uglasbeno pesmijo, gibom 

(fonomimičnim znakom), sliko, v kateri se nahajajo poteze črke, in pripovedjo škratka Črkca. 

Škratka Črkca sem v fonomimično metodo vpeljala sama, in sicer iz naslednjih razlogov: 

 Metoda je bolj povezana v neko smiselno celoto. 

 Otroci prihod škratka poveţejo z obravnavo nove črke. 

 Lutka otroke motivira za delo, lutkina pripoved pa jih asociira na določen glas oziroma 

črko. 

Pri posamezni črki (glasu) sem navedla tudi vaje za slušno diskriminacijo, zapis posamezne 
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črke, branje in kazanje besed s fonomimičnimi gibi. 

 

Temo sem izbrala, ker se je fonomimična metoda v praksi izkazala kot uspešna. Otrokom je 

blizu, saj vsebuje elemente, ki jih v igri spontano uporabljajo (npr. onomatopoijo, 

pripovedovanje zgodb, petje pesmi …). Pri obravnavi posamezne črke oziroma glasu se izhaja 

iz celote – zgodbe (pesmi, pripovedi). Učenci iz zgodbe izluščijo glas, njemu pripadajočo črko 

pa spoznajo multisenzorno preko slike, giba, zvoka. Tako se pri otrocih laţje vzpostavi 

povezava med glasom in črko preko asociacije (gib, zgodba, pesem in uglasbena pesem) ali na 

osnovi preferenčnega kanala (vid, tip, sluh). 

Teţava pri omenjeni metodi pa je, da naravni glasovi – onomatopoija zvenijo drugače kot 

glasovi v besedah, kar nekatere otroke lahko zmede. 
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TEORETIČNI DEL 

1. OPISMENJEVANJE 

1.1 OPREDELITEV POJMOV: PISMENOST IN OPISMENJEVANJE 

1.1.1 OPREDELITEV PISMENOSTI 
 

Psiholingvisti so pismenost definirali na več načinov. »V oţjem pomenu je najpogosteje 

definirana kot človekova sposobnost branja in pisanja« (Grginič, 2005, 8). Cenčičeva (1999, 4) 

jo opredeljuje kot »zapleteno, sestavljeno ter povezano dejanje in proces, ki ne obsega le 

branja in pisanja, ampak tudi govor in poslušanje"  

 

»Funkcionalna pismenost  je sposobnost razumeti/tvoriti ter uporabiti tiste jezikovne oblike, ki 

jih zahteva delovanje v druţbi in/ali so pomembne za posameznika« (Gray, 1925, V: Golli s 

sod., 1996, 9). Prav funkcionalna pismenost je tista, ki se jo v procesu vzgoje in izobraţevanja 

skuša pri otrocih doseči.  

 

Pismenost so raziskovali iz različnih zornih kotov, in sicer (Grginič, 2005, 8 – 9): 

 Razvojni vidik daje prednost otroškemu dozorevanju (ko je otrok dovolj star, se lahko 

opismeni). 

 Razvojne teorije  dajejo prednost otrokovemu predznanju in ga sistematično razvijajo. 

Branje in pisanje sta samostojni dejavnosti. 

 Teorije porajajoče se pismenosti  (v 70. letih) pojmujejo branje in pisanje kot 

kompleksen proces, ki se začne z rojstvom otroka in ne kot samostojni dejavnosti. 

Sporazumevalne dejavnosti se razvijejo skupaj ob otrokovi udeleţbi v pisnih dogodkih.  

 Sociološko-kulturološki pogled  (v zgodnjih 90. letih) sloni na trdnih temeljih teorije 

porajajoče pismenosti in teorije P. Bordieua; sposobnosti otroka so določene z 

druţbenimi in kulturnim kontekstom, v katerem poteka poučevanje.  

 

V  nadaljevanju bo posvečenega več prostora razvojnim teorijam, saj so se na osnovi teh teorij 

razvile metode opismenjevanja. 



Ana Boţič (2011): Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv, diplomsko delo  

 

4 

 

1.1.2 OPREDELITEV OPISMENJEVANJA 
 

Opismenjevanje SSKJ opredeljuje kot učenje branja in pisanja. Ta definicija pa je za pedagoško 

okolje preobseţna in premalo natančna, zato navajam naslednjo. » Opismenjevanje je v 

kulturnem okolju naraven jezikovni pojav, ki se začne v otrokovem sporazumevalnem razvoju 

neformalno ţe v zgodnji predšolski dobi, a ga z všolanjem načrtno in sistematično tudi formalno 

razvijamo. In če proces opismenjevanja razumemo kot naravni jezikovni razvoj, se moramo 

zavedati, da gre le za večletno spreminjanje/dopolnjevanje oblike (prenosnik/kanal) v 

sporazumevalnem razvoju otroka, ko prehaja iz primarnega slušnega 

razumevanja/komunikacije (poslušanja, govorjenja) v drugotno vidno sporazumevanje (branje, 

pisanje)« (Golli s sod., 1996, 5 – 6).   

Iz te definicije je razvidno, da je opismenjevanje dolgotrajen proces. Otrok mora razviti 

določene spretnosti – doseči mora določeno stopnjo v procesu opismenjevanja, da lahko 

nadaljuje na naslednjo stopnjo. Ko se otrok opismenjuje je potrebno najprej odkriti, kakšne so 

njegove razvojne potrebe in le te upoštevati pri delu. 

 

Začetno opismenjevanje » je faza procesa pridobivanja funkcionalne pismenosti, ki se 

neformalno začne v zgodnji predšolski dobi, nadaljuje formalno načrtno in sistematično z 

všolanjem in zaključi z doseganjem minimalnih standardov, ki se preverjajo z nacionalnim 

preizkusom« (prav tam, 9). 

Začetno opismenjevanje se torej začne s prvimi poizkusi branja in pisanja in ne šele v šoli, kot 

so mnogi prepričani. 
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1.2 RAZVOJ PISMENOSTI 

 

Proces pridobivanja pismenosti poteka dalj časa. Posameznik mora v svojem razvoju skozi 

različne razvojne stopnje (tem bom v diplomskem delu več pozornosti namenila v 

nadaljevanju). Najprej pa se osredotočam na dejavnike, ki vplivajo na razvoj pismenosti.  

 

1.2.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ PISMENOSTI 
 

Kot sem ţe omenila, je razvoj pismenosti kontinuiran proces in traja dalj časa. Nanj pa vplivajo 

različni dejavniki: 

 

a) NOTRANJI: 

 kognitivni 

To so otrokove zmoţnosti oziroma specifične sposobnosti za učenje branja in pisanja. V 

bralnem procesu Pečjakova (1999, 25) izpostavi dve temeljni dimenziji:  

o dekodiranje: pri katerem bralec informacije v pisni (grafični) obliki pretvarja v 

glasovno obliko. Na dekodiranje vplivata dva procesa: zaznavanje/prepoznavanje – 

identifikacija grafičnih simbolov (črk) in fonemski proces: slušno razčlenjevanje in razločevanje.  

Hitrost in natančnost identifikacije je odvisna od zaznavnih dejavnikov pri branju. Zaznavne 

sposobnosti bralca so: 

 vidno razločevanje, 

 slušno razčlenjevanje in razločevanje, 

 konstantnost velikosti (predmet ostaja nespremenjen, ne glede na 

njegovo oddaljenost) in oblike (predmeti ohranjajo svojo obliko),  

 vzorec gibanja oči,  

 znane in neznane besede, 

 tipografske značilnosti besedila. 

o razumevanje: je odvisno od bralčevega predznanja, izkušenj, spomina  

(pomnjenje besedila) in besednega zaklada. 

 

 čustveno–motivacijski 

Pri branju so pomembni naslednji čustveno–motivacijski dejavniki: stališče oziroma odnos do 

branja (občutja do branja, pripravljenost za branje in vrednotenje branja), interes in motivacija 

za branje (nanjo vplivajo stališča, razpoloţenje in zunanji dejavniki) (povzeto po Pečjak, 1999, 
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49 – 57). 

 

b) ZUNANJI 

Zunanji dejavniki izvirajo iz socialnega okolja: 

 druţina: vrednote, socialno-ekonomski status, izobrazba staršev, 

 šola: odnos učitelja do branja, mnenje vrstnikov, 

 širše okolje.  

 

Na podlagi zgoraj opisanih dejavnikov so se razvile metode opismenjevanja, ki bodo natančneje 

opisane v nadaljevanju. 

 

1.2.2 RAZVOJ BRANJA IN PISANJA 

 

Branje in pisanje sta procesa, ki ju teţko ločimo. Zato je pri opismenjevanju bistvenega 

pomena, da se otroci branja in pisanja učijo istočasno. Poleg istočasnosti je pomembna tudi 

postopnost. Otrok postopoma prehaja preko razvojnih stopenj. Tem stopnjam se pri 

opismenjevanju sledi, sam proces pa se prilagaja otrokovim razvojnim potrebam. 

 

1.2.2.1 RAZVOJ BRANJA 

 

Porajajoče se branje se kaţe pri predšolskih otrocih kot razumevanje abecedne narave pisnega 

jezika in začetki črkovanja na domiseln način. Za uspešno razvijanje bralnih sposobnosti je 

potrebno upoštevati: 

 otrokov interes za branje, 

 da se pripravljenost za branje ne pojavi v danem trenutku, 

 pogoje za uspešno branje lahko iščemo v zgodnjih izkušnjah otrok z besedili, 

 da se pripravljenost otroka za branje povezuje z njihovim prostovoljnim pristopom k 

branju (po Grginič, 2005, 9 – 10). 

 

RAZVOJNE TEORIJE BRANJA 

 Grayeve bralne stopnje  

Gray (Gray, 1925, po Pečjak, 1999, 62 – 63) upošteva bralni interes otrok ter govorne in slušne 

sposobnosti. Meni, da je natančen in pravilen izgovor bistven za začetno učenje branja. Vsak 

zrel bralec naj bi šel v svojem bralnem razvoju preko petih stopenj. Gray je poudaril, da je na 

vsaki stopnji potreben ustrezni bralni trening. Nasprotoval pa je mentalni starosti 6,5 leta kot 
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kriteriju pripravljenosti za branje, ki so jo zagovarjali številni raziskovalci. Zanj je bilo bistveno 

vprašanje, kaj je otrok pripravljen brati in kako. 

Grayeve bralne stopnje (po Pečjak, 1999, 62 – 63): 

1. Stopnja: priprava na branje (predšolsko obdobje in začetek 1. razreda) 

Otrok pridobiva izkušnje, ki mu kasneje omogočajo smiselno branje, razvije sposobnosti  

pripovedovanja in govornega razumevanja, bogati govorni zaklad in posledično zanimanje za  

branje. Cilj te stopnje je natančna in pravilna izgovarjava ter vidno in slušno 

zaznavanje. 

2. Stopnja: začetno obdobje bralnega pouka (1. razred devetletne osnovne šole) 

Učenci razvijejo interes za branje in so sposobni pomnjenja enostavnih besedil. Razvijajo 

sposobnost branja od leve proti desni. Otroci naj bi bili na koncu te stopnje sposobni tiho brati 

brez premikanja ustnic in glasno brati smiselne enote kot besedo za besedo. Znali naj bi 

spraševati o prebrani vsebini in se o njej smiselno pogovarjati. 

3. Stopnja: razvijanje bralnih spretnosti in sposobnosti  (2. in 3. razred devetletne  

osnovne šole) Učenci razvijajo sposobnost hitrega in samostojnega branja, berejo z 

razumevanjem; hitreje berejo tiho kot pa glasno. Izbirajo med umetnostnimi in neumetnostnimi 

besedili. Cilj 3. stopnje je branje.  

4. Stopnja: razvijanje pomembnih bralnih spretnosti in strategij  (od 4. do 6 razreda  

devetletne osnovne šole) To je obdobje intenzivnega branja z razvijanjem pomembnih 

bralnih spretnosti in strategij. Cilj te stopnje je razširitev branja na vse zvrsti besedil. 

5. Stopnja: obdobje ţlahtnega branja (7. in 8. devetletne osnovne šole ter srednja šola)  

Učenec ima jasna in specifična bralna stališča, spretnosti in sposobnosti. Cilj te stopnje je 

učinkovito branje in učenje iz različnih besedil – uporaba branja. 

 

 Bralne stopnje po J. Chall  

J. Chall (1983) zagovarja zgoden in sistematičen pouk glasovnega zavedanja, ki pripelje do 

boljših bralnih doseţkov kot poznejše in manj sistematične vaje. Teorija ima pet stopenj s 

predstopnjo. 

0. Predstopnja: predbralno obdobje - priprava na branje  (od rojstva do 6. leta)  

Otroci pred vstopom v šolo v okolju kopičijo znanje o govorjenem in pisnem jeziku, znanje o 

črkah, besedah in knjigah. Večina otrok ţe razlikuje in poimenuje skoraj vse črke abecede, 

napiše svoje ime ali napiše posamezne črke po nareku. Spoznavajo različne vidike jezika: 

skladnjo in besede ter pridobivajo vpogled v notranjo zgradbo besed kot so rime, aliteracije, 

začetni in končni glasovi, besedo lahko razčlenijo na glasove oziroma glasove povezujejo v 
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besedo. Nekateri otroci prepoznajo pogoste znake na cesti ali napise na embalaţi ali znajo 

prebrati besede v svojih najljubših knjigah, veliko triletnikov se "pretvarja" da bere. Otroci 

odkrivajo osnovni koncept branja, ki obsega: 

o pravilno drţanje knjige pri branju, 

o branje besede ob kazanju s prstom v knjigi,  

o obnavljanje pripovedi po spominu in ob slikah, ki jih uporablja za demonstracijo, 

o pravočasno obračanje strani.  

Različno znanje in sposobnosti na tej stopnji so odločilno povezani z bralnim uspehom na 1. 

stopnji. 

1. Stopnja: obdobje začetnega branja – dekodiranja (6. – 7. leta) 

Pri prehodu na to stopnjo otrok vzpostavi povezavo glas - črka ter spozna vse črke in glasove, 

ki jim pripadajo. Ob koncu te stopnje naj bi učenci razvili sposobnost vidnega in delno slušnega 

razločevanja. Pri slušnem razločevanju otrok potrebuje še dodatno stopnjo abstrakcije. Razvoj 

branja poteka v treh fazah, skozi katere gredo vsi otroci: 

o v prvi je bolj pozoren na pomen kot na obliko,  

o v drugi je bolj pozoren na grafično podobo,  

o v tretji bere tekoče in natančno (pozoren je na grafično podobo in hkrati na 

pomen besed).         

2. Stopnja: utrjevanje spretnosti branja – tekoče branje (7. – 8. leta) 

Stopnja je namenjena utrjevanju bralne tehnike, zato bralec z vajo in ponavljanjem ţe dosega 

avtomatizacijo tehnike branja. Bralec doseţe večjo hitrost in natančnost branja, kar mu 

omogoča tudi boljše razumevanje. 

3. Stopnja: branje za učenje – odkrivanje pomena (9. – 14. leta) 

Na tej stopnji učenec z branjem pridobiva znanje in nove informacije. Branje postane temeljno 

sredstvo za pridobivanje znanja, učenec se z branjem začne učiti. 

4. Stopnja: večstranski pogled na prebrano (14. – 18. leta) 

Učenec je sposoben sprejemati, presojati in vrednotiti besedilo z več zornih kotov, zavedati se 

začne lastnih dejavnosti med branjem in se zna spopasti s problemi, ki se pojavljajo med 

branjem. 

5. Stopnja: konstrukcija in rekonstrukcija – pogled na svet (od 18. leta dalje)  

Prevladuje kakovost branja, bralec si sam gradi svoj sistem znanja s pomočjo višjih miselnih 

procesov: kot so analiza, sinteza in vrednotenje. Sposoben je selektivnega branja, kar mu 

omogoča široko splošno in specifično znanje. 
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 Razvojna teorija U. Frith  

Razvojna teorija Frith-ove (1986) obravnava začetno obdobje usvajanje pisnega jezika, za to 

obdobje značilne razvojne strategije in kvalitativne razlike med strategijami. Frith-ova branja ne 

pojmuje kot kontinuiranega napredovanja, ampak trdi, da se pri otrokovem prehajanju na novo 

strategijo pojavijo zastoji, nenadna izboljšanja in nihanja v motivaciji. 

 

Otrok po Frith-ovi v svojem bralnem razvoju uporablja naslednje strategije: 

1. Slikopisna ali logografska strategija: Otrok celostno prepoznava besede, pozoren je  

na izstopajoče grafične poteze. Ideja, da ima posebna tiskana beseda poseben pomen, 

označuje pravi začetek pismenosti in začetek zgodnje slikovne faze. Otrok v svojem okolju 

prepoznava celotne sheme napisov, vrstni red črk ni pomemben, pri pa prepoznavanju mu 

pomagajo okoliščine. V tem obdobju otrok spozna nekaj bistvenih značilnosti (sistema) pisnega 

jezika. Celostno prepoznavanje otroku pri razlikovanju črkovno podobnih besed ne pomaga. 

2. Abecedna ali alfabetska strategija: omogoča otroku razčlenjevanje besed na  

grafeme in foneme ter sintezo glasov v besede. Pri iskanju glasov, pripadajočim črkam in 

nasprotno, otrok odkriva pravila pisnega jezika. Abeceden princip pisnega jezika najbolje 

spoznava s pisanjem, poučevanje pa je tu odločilnega pomena. Z vajo bo to strategijo izboljšal 

in jo nato prav tako dobro prenesel na branje. Ta stopnja branja je počasna in manj učinkovita, 

zato mora otrok branje avtomatizirati. 

3. Pravopisna ali otografska strategija:  Otrok takoj prepoznava dele besed (morfeme) in  

ne le posameznih črk v besedi, kar je značilno za abecedno stopnjo. V delih besed otrok 

prepozna pomen, kar mu omogoča hitro in učinkovito branje. 

Otrok prehaja od ene strategije k drugi, pri čemer se pojavljajo nihanja, dokler mu ne uspe 

predhodnega znanja povezati z novim in stare strategije zamenjati z novimi. Otroku moramo 

ponuditi moţnost, da posamezno strategijo razvija ločeno in jo uporablja v posebnih 

okoliščinah, ko so druge poti zaprte. 

 

 Ehrijeve bralne stopnje  

Razvoj učenja branja besed Ehrijev (1991, 1995)  deli na 4.faze: 

1. Predabecedna faza (vidna faza): Otroci si zapomnijo vidne slike napisov, pomagajo  

si z okoliščinami, v katerih so napise odkrili, ali pa si besede zapomnijo po grafičnih 

značilnostih. Ne pomagajo si še z glasovno-črkovno povezavo. To je obdobje porajajoče se 

pismenosti. 

2. Začetna abecedna faza oziroma fonetična bralna faza: Faza nastopi, ko začne otrok 

poimenovati posamezne črke, spoznavati črkovno-glasovno zvezo ter razčlenjevati prve glasove 



Ana Boţič (2011): Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv, diplomsko delo  

 

10 

 

v besedah. Pri celostnem branju začne prepoznavati začetno/končno črko.  

3. Zrela abecedna faza: Otroci ţe bolje razumejo, kako abecedni sistem (črke)  

simbolizira govor.  Postajajo spretni pri izgovoru in zdruţevanju neznanih besed. K besednjaku 

vidnih podob besed dodajajo besede, v katerih dešifrirajo vse črke in glasove. Z dešifriranjem 

in zapomnitvijo črk, ki so jih poimenovali pri črkovanju, črkam prirejajo glasove, ki jih poznajo 

iz odkrivanja glasov v izgovorjenih besedah. 

 

 Razvojne stopnje besednega branja in črkovanja pri M. Rohl  

Na osnovi različnih razvojnih teorij je Rohlova (2000) oblikovala razvojne stopnje besednega 

branja in črkovanja, posebno pozornost je namenila razvoju glasovnega zavedanja. 

1. Logografska ali predfonemska faza: Sestavlja jo vidno dojemanje. Črke in besede še  

niso razčlenjene na dele. Otroci znake iz okolja vidno prepoznavajo in jih še ne znajo prebrati. 

Prepoznajo pa predmet (npr. izdelek) po spominu. Povezave med črko in glasom še ni. 

2. Začetna abecedna ali delno fonemska faza: Otroci najprej prepoznajo prvo črko  

besede, kasneje tudi zadnjo. Besed, ki so podobno dolge in imajo prvo in zadnjo črko enako, 

otroci na tej stopnji pogosto preberejo enako. Pri zapisovanju si pomagajo z nekaj črkami iz 

besede. Tako si "izmišljujejo" besede, ki imajo le malo skupnega s pravilno besedo, a to 

nakazuje na začetek dojemanja in uporabe abecednega principa. Pri pisanju z domiselnim 

črkovanjem uporabijo "skeletni" zapis, brez samoglasnikov. 

3. Abecedna ali fonemska faza: Otrokovo znanje abecede je tu razširjeno. Začne se  

razumevanje odnosa med glasom in črko. Pogosto otroci prepoznavajo vse glasove/črke v 

besedi in jih kot take tudi zapišejo in berejo. Ne preberejo še povezane besede, ampak skačejo 

s črke na črko. Počasi začnejo brati besede bolj pravilno, kot glasove in ne le kot črke. Razvija 

se tudi osnovni besedni zaklad.  

4. Ortografska ali pravopisna faza: Bralci uporabljajo kompleksno znanje o odnosu med  

črko in glasom ter branju in izgovarjanju besed. Uporabljajo širok spekter strategij za 

prepoznavanje in uporabo novih besed. Gre za avtomatiziran proces, ki ne zahteva veliko truda. 

 

Rohlova (2000) trdi, da je otrokov razvoj branja individualen. Otrok prehaja skozi stopnje 

razvoja  branja v lastnem tempu; določeno stopnjo lahko tudi preskoči. 
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 Salingerjeve faze razvoja otrokovih strategij od zavedanja do branja  

Salinger (2001)  je razvoj otrokovih strategij o zavedanju pomena tiska razvrstil v 6 faz: 

1. Zgodnje pojavljanje razumevanja tiska: "Bralec" nakazuje zavedanje določenih  

lastnosti pisnega jezika (sprednja in zadnja stran knjige, razločevanje slika – tisk). Čeprav 

otroka zanima vsebina knjige, ga raznoliki pisni znaki v besedilu še ne zanimajo. Počasi začenja 

opaţati napise (tisk) v okolju. 

2. Kompleksno razumevanje tiska: Otrok začne sodelovati v pretvarjanju branja in  

pisanja. Pri predstavljanju "branja" se pribliţuje knjiţnemu jeziku. Demonstrira pomen prebrane 

zgodbe, pri tem so mu opora slike in spominja se osnutka zgodbe. Poskuša uporabiti črke v 

pisanju, včasih naključno ali v obliki čačk. 

3. Zgodnji začetni bralec: Otrok poskuša "resnično brati", kaţe začetni smisel za  

zapisovanje posamezne črke, odkriva koncept tiska. Aktivno napoveduje v novih gradivih 

(snovi), pri tem uporablja skladnjo in rdečo nit zgodbe. Ima majhen, stabilen vidni slovar. 

Dokazuje začetno glasovno zavedanje prvih in zadnjih glasov, zlasti pri domiselnem črkovanju. 

4. Začetni bralec zahtevnejših besedil: Bralec se začne zanašati na oporne točke,  

besede razpoznava prek uporabe črkovnih vzorcev, z občutkom za zgodbo ali skladnjo. Branje 

je teţavno, še zlasti novih besed, ki zahtevajo veliko napora in nekaj pomoči odraslih. Pravilno 

pisanje razkriva zavedanje glasov/črk povezavam črkovnih vzorcev in odnosnih pravil (velika 

začetnica, pravilni presledki). 

5. Zgodnji samostojni bralec: Bralec se v znanem gradivu dobro znajde, pri neznanih  

besedilih pa potrebuje še veliko pomoči. Ugotovi pomen besed, sam izpelje in preverja 

asociativno zvezo med glasovi in črkami, vrednoti (analizira) strukturo (zgradbo) besede, 

povzetek zgodbe in skladnjo. Strategije predbranja ali ugibanja večjih delov besedila postajajo 

dobro utrjene. Ima velik, stabilen vidni slovar in razume dogovorjena pravila pisnega jezika. 

6. Samostojni bralec zahtevnejših besedil: Otrok bere samostojno. Pri branju fleksibilno  

uporablja kompleksne strategije. Preverja in sam vrednoti pomen besed in besedila. Lahko bere 

in razume večino gradiv s primerno vsebino. Večina otrok razume in obvlada pravila pisnega 

jezika. 

 

G 
R 

A 
Y 

Priprava na 
branje (do 6. 

leta):  
pravilna 

izgovarjava, 

razvoj 
vidnega in 

slušnega 
zaznavanje 

Začetno 
obdobje 

bralnega pouka 
(1. razred  

OŠ*; 6.–7. 

leta):  
tiho in glasno 

branje 

Razvijanje 
bralnih 

sposobnosti (2., 
3. razred; 7. – 

9. leta):          

razvije se 
branje z 

razumevanjem 

Razvijanje 
pomembnih 

bralnih strategij 
(4. -6. razred; 

9. - 12. leta ):  

branje vseh 
zvrsti besedil 

Obdobje 
ţlahtnega 

branja (7., 8. 
razred in 

SŠ**; 12. – 

18. leta):  
uporaba 

branja 
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C 

H 
A 

L 

L 

Predstopnja: 

Priprava na 
branje  (do 6. 

leta): 
pridobivanje 

znanja o 

govorjenem 
in pisnem 

jeziku 

Začetno branje 

– dekodiranje 
(6. – 7. leta): 

Povezava glas-
črka, razvoj 

vidnega in 

delno slušnega 
razločevanja 

Utrjevanje  

spretnosti 
branja – tekoče 

branje (7. – 8. 
leta): 

avtomatizacija 

tehnike branja 
– boljše 

razumevanje 

Branje za 

učenje (9. – 14. 
leta):  

Učenje z 
branjem 

Večstranski 

pogled na 
prebrano (14. 

– 18. leta): 
presojanje in 

vrednotenje 

prebranega z 
več zornih 

kotov 

Konstrukcija 

in 
rekonstrukcija 

(od 18. leta 
dalje):  

gradnja 

sistema 
znanja s 

pomočjo 
analize, 

sinteze in 
vrednotenja 

 

F 
R 

I 
T 

H 

Slikopisna/ 

logograska 
strategija: 

celostna 
prepozna 

besed 

Abecedna – 

alfabetska 
strategija: 

razčlenjevanje 
besed na 

grafeme in 
foneme ter 

sinteza glasov v 

besedo 

Pravipisna – 

ortografska 
strategija: 

takojšnje 
prepoznavanje 

delov besed – 
hitro in 

učinkovito 

branje 

   

E 

H 
R 

I 

Predabecedna 

faza:  
pomnjenje 

vidne slike 

napisov – 
celostna 

prepoznava 
besed 

Začetna 

abecedna / 
fonetična 

bralna faza: 

poimenovanje 
posameznih 

črk, začne se 
vzpostavljanje 

povezave črka-
glas ter 

prepoznavanje 
začetne/končne 

črke v besedi 

Zrela abecedna 

faza: 
dešifriranje 

vseh črk in 

glasov ter 
vzpostavitev 

povezave glas 
črka. 

   

R 
O 

H 
L 

Logografska/ 
predfonemska 

faza:     
celostna – 

vidno 
prepoznava 

besed/znakov 

iz okolja 

Začetna 
abecedna/ 

delno fonemska 
faza: 

prepoznavanje 
začetne, nato 

končne črke v 

besedi 

Abecedna/ 
fonemska faza:  

vzpostavljena 
povezava črka 

– glas, branje s 
črkovanjem 

Ortografska-
pravopisna 

faza: branje je 
avtomatizirano 

  

S 
A 
L 
I 
N 
G 
E 
R 

Zgodnje 

pojavljanje 
razumevanja 

tiska:  

zavedanje 
lastnosti 

pisnega jezika 
(razlikovanje 

slik in teksta, 
…) in 

opaţanje tiska 
v okolju 

Kompleksno 

razumevanje 
tiska:  

demonstracija 

branja in 
pisanja 

Zgodnji začetni 

bralec: 
glasovno 

zavedanje 

začetnih/končni
h glasov v 

besedi 

Začetni bralec 

zahtevnejših 
besedil: 

razpoznavanje 

besed prek 
črkovnih 

vzorcev 

Zgodnji 

samostojni 
bralec: dobro 

branje v 

znanih 
gradivih, 

preverjanje in 
izpeljevanje 

zveze glas- 
črka, 

razumevanje 
dogovorjenih 

pravil pisnega 

jezika 

Samostojni 

bralec 
zahtevnejših 

besedil: 

samostojno 
branje in 

razumevanje 
ter 

obvladanje 
pravil pisnega 

jezika 

*  OŠ – osnovna šola       **  SŠ – srednja šola 

Slika 1: Tabela razvojnih teorij branja 
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Razvojne teorije branja se od avtorja do avtorja razlikujejo. Challova in Gray, ki imata precej 

podobni razvojni teoriji in otrokov razvoj branja kronološko omejita, sta kot začetno fazo v 

otrokovem razvoju branja navedla otrokove priprave na branje. Njuni razvojni teoriji branja se 

od drugih (poleg kronološke omejitve) razlikujeta tudi po tem, da razvoj branja opišeta do 

zrelega obdobja. V svoji teoriji pa sta vključila tudi kakovost in uporabo branja. 

Ehrijeva teorija in teorija Rohlove,  se med seboj razlikujeta le po tem, da se Ehrijeva zaključi 

pri vzpostavitvi povezave glas-črka, Rohlova pa navede še eno stopnjo v razvoju otrokovega 

branja, to je avtomatizacija branja. Z avtomatizirano tehniko branja svoji razvojni teoriji 

zaključita tudi Frithova in Sallinger. 

Frithova se v svoji teoriji osredotoča predvsem na strategije, ki jih otrok na določeni razvojni 

stopnji uporablja pri branju. 

Salinger, za razliko od ostalih avtorjev, vzporedno z razvojem branja opisuje tudi razvoj 

otrokovega pisanja. 

 

1.2.3 RAZVOJ PISANJA 

Razvoj pisanja je proces otrokovega pomikanja od igrivega označevanja znakov na papirju do 

zapisa komunikacijskega sporočila in oblikovanja besedil. 

 

Pred pisanjem mora otrok osvojiti analizo govora, razviti grafomotorične spretnosti, poznati 

mora črke, povezavo črka–glas in dogovorjena pravila (smer pisanja…). 

Analiza govora je za otroke v predšolskem obdobju teţavna, saj so v govoru besede povezane 

v nepretrganem nizu, glasovi pa hitro beţijo. Predšolski otroci slišijo glasove v besedah in jih 

napišejo, vendar na začetku zapišejo le eno črko (za izrazit glas). S pomočjo odraslega, ki 

ploska pri zlogovanju, z gibanjem, analiziranjem ritma glasbe ... se otrok zave, da so besede 

sestavljene iz več delov – glasov in zlogov.  

 

M. Clay (1975) je pri otrocih, starih od 4. leta in 7 mesecev do 7. leta, ovrednotila spontane 

poskuse pisanja otrok. Prepoznala je najpomembnejša načela, ki se uporabljajo pri pisanju: 

 načelo ponavljanja: otroci ponavljajo osnovne oblike pri risanju npr. oseb in simbolov,  

ki jih uporabljajo pri pisanju. Z verigo simbolov lahko otrok napiše dolgo sporočilo ali zgodbo. 

 načelo uporabe smeri pisanja: otroci osvojijo smer pisanja po stopnjah: najprej  

začnejo pisati levo zgoraj, nato se pri pisanju pomikajo od leve proti desni, potem  začnejo v 

naslednji vrsti znova pisati na levi strani, preden osvojijo pisanje v vrsticah si označijo naslednjo 

začetno točko. Smer pisanja levičarjev pa je od desne proti levi. 



Ana Boţič (2011): Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv, diplomsko delo  

 

14 

 

 načelo fleksibilnosti:  otrok uporablja črkam podobne znake v ţelji, da bi ustvaril nove  

vzorce. 

 generativno načelo: pri pisanju otrok uporablja omejeno število znanih znakov z  

namenom, da bi ustvaril vedno nove besede in daljše sporočilo. 

 inventarni princip: otrok napiše vse, kar zna samostojno napisati. 

 princip kontrasta: otrok pri pisanju zamenjuje črke v besedi. 

 načelo krajšanja: pojavlja se pri 5-letnikih, ki krajšajo besede. 

 

RAZVOJNE TEORIJE PISANJA 

 E. Sulzby 

E. Sulzby (1990) je opisala oblike pisanja otrok v zaporedju njegovega razvoja pisanja. 

1. Čačke: Če je otroku dana moţnost in ustrezen material, se prve oblike pisanja v podobi  

čačk pojavijo pri starosti od 12 do 18 mesecev v druţinskem okolju. Te oblike so še 

nedefinirane, a se z razvojem postopoma spreminjajo v čačke za pisanje in čačke za risanje. 

Čačke so otrokove prve oblike pisanja, kasneje nastanejo risbe in poskusi pisanja, v katerih 

otrok posnema odraslega. 

2. Posnemanje napisanih besed:  V otrokovem pisanju in risanju se pri 3 letih začnejo  

pojavljati znaki z značilnostmi črk. Učenje črk, njihovo poimenovanje in prepoznavanje oblik 

zahteva daljše razvojno obdobje. 

3. Uporaba nefonetične črkovne verige: Otroci pri zapisovanju zgodb in sporočil pogosto  

uporabljajo verigo črk, pri kateri zvočna podoba ni povezana s pomenom. Tak način avtorica 

imenuje nefonetična veriga črk. Loči več vrst nefonetičnih črkovnih verig: naključne črkovne 

verige, vzorčaste črkovne verige, verige črk iz otrokovega imena. V slednjih otrok uporabi črke 

svojega imena, ki jih kombinira na številne načine. 

4. Domiselno črkovanje: Otroci stari 3- 4 leta poleg verige črk pogosteje uporabljajo še  

mešanico čačk in črkovanja. Poznamo dve pomembni kategoriji črkovanja: zlogovno domiselno 

črkovanje (otrok uporablja črko za zlog) in polno domiselno črkovanje (otrok uporablja eno črko 

za posamezni glas). Na tej stopnji so posamezne črke, ki jih otrok uporablja v zapisih le delno 

ujemajo z glasovi v besedah. 

5. Formalno (konvencionalno) pisanje: Od tretjega ali četrtega leta začne otrok določene  

besede ţe konvencionalno črkovati in tako postopoma upoštevati značilnosti formalnega pisanja 

ter uporabljati še druge strategije. 
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 J. W. Beers in E. H. Henderson 

 J. W. Beers in E. H. Henderson (1977) sta razvojno naravo domiselnega črkovanja opisala 

skozi 3 stopnje:  

1. Otrokovo črkovanje: otrok si sam pomaga s poimenovanjem črk.  

2. Otrokovo večje zavedanje samoglasnikov:  otrok poskuša pri črkovanju predstaviti 

samoglasnik v vsakdanjem zlogu. Teţko pa odkrije črko za glas.  

3. Pozornost, ki jo otrok namenja drugim podatkom, ne le glasovnim: otrok uporabi črke za 

glasove, ki jih sliši, a se zapišejo drugače. 

 

 Gentryjeve pisalne stopnje  

Gentry (1982) je na analizi predhodne študije primera, razvoj pisanja razdelil na 5 stopenj: 

1. Otrokovi prvi poskusi na predkomunikativni stopnji – predsporazumevalna stopnja: 

Obsegajo le posamezne znake (ali črke), s katerimi izraţa sporočilo. Črke še ne zna povezati z 

ustreznimi glasovi. Zaveda se ţe, da simboli tvorijo sporočilo in imajo pomen. 

2. Delno fonetična stopnja: otrok pričenja razumeti, da grafični znaki predstavljajo  

določene glasove v izgovorjenih besedah. Posamezne črke, ki jih uporablja v zapisih, se delno 

ujemajo z glasovi v besedah. Namesto cele besede napiše le nekaj črk (dvoglasniški skelet 

besede), skrajšane besede kombinira s slikami in jih piše fonetično. 

3. Fonetična stopnja: otrok zapisuje vse glasove tako, kot jih sliši. Ujemanje med črkami  

in glasovi je popolno. Glasov, ki jih v govoru ne sliši, ne zapiše, prav tako še ne upošteva pravil 

pravilnega zapisa. 

4. Prehodna stopnja:  otrok začne upoštevati običajna pravila dogovorjenega zapisovanja 

besed. 

5. Pravopisna stopnja (konec 2. razreda ali začetek 3. razreda devetletne osnovne šole): 

otrokov zapis kaţe na to, da je osvojil ţe nekaj abstraktnega znanja o besedah. 

 

 Sistem pisanja po E. Ferreiro in A. Teberosky 

Ferreiro in Teberosky (Magajna, 1993, 119) sta v 5-tih stopnjah klasificirali razvoj razumevanja 

narave pisnega jezika. Vsaka stopnja vsebuje določeno hipotezo, ki jo otroci poskušajo preveriti 

s poskušanjem. 

1. Počasi razločujejo med risbo in zapisom. V raziskovanju sistema pisanja otroci spoznajo, da  

je vrsta simbolov poljubna, da črke nimajo zveze z obliko predmeta, ki ga zapisujejo ter da so 

urejene na linearen način. Otroci v svojih predstavah povezujejo dolţino besede z velikostjo 

predmeta (npr. krokodil, uš). Verige grafičnih znakov še ne analizirajo, pač pa poskušajo 

primerjati pisanje s svojim znanjem o ostalem svetu. 
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2. Otroci se začnejo zavedati, da obstajajo različne pisne oblike za različne predmete. 

Uporabljati začnejo konvencionalne znake pisnega jezika, tako da napišejo verige črk, števil in 

jih preberejo tako kot da pripovedujejo svoje zgodbe. 

3. Zlogovna hipoteza. Pojavi se zlogovna hipoteza, kar pomeni, da vsak grafični znak  

otroku predstavlja besedo ali zlog, s črkami poimenujejo predmete, ţivali, osebe… Otroci 

začenjajo členiti celotno predstavo na posamezne dele in iskati ujemanja med glasom in 

znakom. spopadajo se s protislovjem med zlogovno hipotezo in učenjem specifičnih besed, kot 

je njihovo lastno ime, ki ima več kot eno ali dve črki. Otrok ugotovi, da se razlikujeta pisanje 

zloga in npr. besede s 4 črkami, da pri tem ne potrebuje vseh črk. To ga vodi k upoštevanju 

abecednega principa pisanja 

4. Otroci usklajujejo abecedno in zlogovno hipotezo:  Pri otrokovem zapisu nekatere črke  

predstavljajo zloge, druge pa glasove.  

5. Izgradnja otrokovega znanja: Posledica otrokovih notranjih konfliktov je izgradnja  

znanja ob delni pomoči odraslih. Odkrivati začnejo sistem pravilnega zapisovanje in razumeti 

notranjo naravo abecednega sistema pisanja. 

 

SULZBY GENTRY FERREIRO IN TEBEROSKY BEERS IN 
HENDERSON 

(razvoj 
domiselnega 

črkovanja) 

ČAČKE (pojavijo se 12. 
– 18. meseca):  

prva oblika pisanja 

OTROKOVI PRVI 
POSKUSI NA 

PREDKOMUNIKATIVNI/ 
PREDSPORAZUMEVALNI 

STOPNJI:   

posameznimi znaki 
(črke) so znaki 

RAZLOČEVANJE MED RISBO 
IN ZAPISOM:           

spoznanje, da črke nimajo 
zveze z obliko predmetov in so 

urejene na linearen način. 

Dolţina besed se povezuje z 
velikostjo predmeta. 

OTROKOVO 
ČRKOVANJE:  

zapisu s pomočjo 
poimenovanjem črk 

POSNEMANJE 

NAPISANIH BESED (3 
leta):  

znaki z značilnostmi 
črk 

DELNO FONETIČNA 

STOPNJA:  
začetek razumevanja, da 

črka predstavlja glas.  
Sporočilo je sestavljeno 

iz skrajšanih besed  in 

slik. 

OBSTOJ RAZLIČNIH PISNIH 

OBLIK ZA RAZLIČNE 
PREDMETE:  

verige črk in številk predstavlja 
zgodbe 

OTROKOVO VEČJE 

ZAVEDANJE 
SAMOGLASNIKOV:  

pri črkovanju otrok 
predstavlja 

samoglasnik v zlogu 

NEFONETIČNA 

ČRKOVNA VERIGA (3 - 
4 leta):  

veriga črk, kjer zvočna 

podoba ni povezana s 
pomenom 

FONETIČNA STOPNJA: 

zapisovanje glasov kot 
se slišijo 

ZLOGOVNA HIPOTEZA: 

grafični znak predstavlja 
besedo (predmet) ali zlog. 

Začetek iskanje povezave glas 

– znak in upoštevanja 
abecednega principa pisanja. 

POZORNOST 

NAMENJENA 
DRUGIM 

PODATKOM, NE LE 

GLASOVOM:  
zapis glasov kot se 

slišijo. 

DOMISELNO 
ČRKOVANJE (3 – 4 

leta):  
mešanica čačk in 

črkovanja 

PREHODNA STOPNJA:  
upoštevanje 

dogovorjenih pravil 
zapisovanja 

USKLAJEVANJE ABECEDNE IN 
ZLOGOVNE HIPOTEZE: 

črke predstavljajo zlog ali glas. 
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FORMALNO PISANJE 

(3 – 4 leta):  
postopno upoštevanje 

značilnosti formalnega 

pisanja 

PRAVOPISNA STOPNJA 

(začetek 3. razreda OŠ):  
upošteva abstraktnega 

znanje o besedah pri 

zapisu 

IZGRADNJA OTROKOVEGA 

ZNANJA:  
odkrivanje sistema pravilnega 

zapisa in abecednega sistema 

pisanja. 

 

 

Slika 2: Tabela razvojnih teorij pisanja 

 

Pri analiziranju različnih razvojnih teorij pisanja, ki so strnjene v zgornji tabeli, lahko opazimo, 

da so si različni avtorji enotni v opisu otrokovega razumevanja pisnega jezika. Otrok pisni jezik 

v vseh navedenih teorijah namreč razume kot način sporočanja svojih idej. 

Njihove teorije pa se razlikujejo po tem, da sta Sulzby in Gentry posamezne stopnje v razvojni 

teoriji kronološko omejila, česar Ferreiro in Teberosky ne navajata. Avtorji si niso enotni tudi v 

opisu začetkov pisanja. Sulzby kot prvo obliko pisanja navaja čečkanje. Gentry, Ferreiro in 

Teberosky pa kot začetek pisanja opisujejo otrokovo vključevanje znakov (črke) v svoje 

sporočilo. Kasnejši razvoj pisanja Sulzby, Gentry, Ferreiro in Teberosky opisujejo kot otrokov 

prehod od nefonetičnega zapisa črk do pisanja besed. Sulzby razvojno teorijo zaključi v 

predšolskem obdobju, ko naj bi otrok ţe začel upoštevati značilnosti formalnega zapisa. Gentry, 

Ferreiro in Teberosky pa  

svoji teoriji zaključijo z otrokovim upoštevanjem pravopisnih pravil. 

 

Beers in Henderson sta v svoji teoriji večjo pozornosti namenila razvoju domiselnega črkovanja, 

ki obsega le eno izmed stopenj v procesu razvoja pisanja. 
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1.3 PSIHOLOGIJA BRANJA – BRALNI PROCESI 

 

Branje so poskušali raziskovalci razloţiti na različne načine. Eden izmed moţnih je s pomočjo 

bralnih procesov oziroma modelov, ki potekajo v človekovih moţganih med branjem. 

Kljub različnim procesom, lahko med branjem zasledimo dve značilni lastnosti: 

zaporedje/sekvenčnost  besed pri branju in številčna mnoţica različnih dejavnikov, ki so 

vključeni v bralni proces (Pečjak, 1999, 14). 

 

Večina avtorjev razlaga branje s kognitivnega vidika, za katerega je značilno, da se branje 

pojmuje kot sistem procesiranja informacij. Rayner in Pollatsek (1989) sta izdelala uporaben 

model, ki prikazuje bistvene elemente procesiranja informacij. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Sistem procesiranja informacij po Rayner in Pollatsek (1989, V: Pečjak, 

1999, 14) 

 

Najniţja raven v sistemu procesiranja informacij je senzorno skladišče. V njegovem okviru 

ločimo ehoični spomin, ki skladišči slušne informacije in ikonični spomin, ki shranjuje vidne 

informacije. Informacije so v senzornem spominu shranjene le začasno (pribliţno četrtino 

sekunde). Poleg tega ima senzorni spomin veliko zmogljivost, stare informacije pa se 

povezujejo z novimi. Za branje nima bistvenega pomena, saj je draţljaj stalno prisoten. Čas 

zadrţevanja informacije v ikoničnem spominu pa je primerljiv s hitrostjo gibanja oči. Zato je 

potrebno informacijo pri branju prenesti v kratkoročni spomin. Pri prenosu se nekaj informacij 

izgubi. Iz kratkoročnega se informacije prenesejo v dolgoročni spomin. Poznamo dve vrsti 

dolgoročnega spomina: epizodični (pomnjenje zaporedja dogodkov) in semantični (pomnjenje 

pomena) (Pečjak, 1999, 14). 

 

 

 

SENZORNO SKLADIŠČE 

KRATKOROČNO POMNJENJE 

DOLGOROČNO POMNJENJE 

slušno = ehoično pomnjenje 

vidno = ikonično pomnjenje 

delovni spomin 

epizodično pomnjenje 

semantično pomnjenje 



Ana Boţič (2011): Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv, diplomsko delo  

 

19 

 

Kljub podobnostim  pri razlagi branja kot procesiranja informacij naletimo na nekatere razlike. 

Vse te modele lahko razvrstimo v tri večje skupine: 

 Modeli »od zgoraj navzdol« (»top-down«) 

Njihova značilnost je, da »vrh sistema procesiranja, to je del, ki omogoča oblikovanje pomena 

besedila, kontrolira pretok informacij na vseh predhodnih ravneh« (Pečjak, 1999, 15). Ko začne 

bralec brati, mora premagati določene prepreke v procesiranju informacij, da bi lahko predvidel 

vsebino besedila. 

Najbolj znan od modelov od zgoraj navzdol je Goodmanov model  (Goodman, 1970). Proces 

branja se v njegovem modelu pričenja s fiksacijo oči, ki omogoča bralcu dekodiranje grafičnih 

znakov v vidnem polju in skuša na podlagi tega predvideti vsebino besedila. 

 

 Modeli »od spodaj navzgor« (»bottom-up«) 

Po tem modelu naj bi se vzorci vidnih informacij najprej izbrali iz pisnega gradiva, nato pa se 

transformirajo brez vpliva splošnega znanja, informacij sobesedila ter strategije procesiranja. 

Z modelom od spodaj navzgor so se ukvarjali: 

o Gough  (1972):  Vidne informacije v prvi fazi vstopajo v ikonično skladišče, kjer  

ostanejo do naslednje bralčeve fiksacije. Te informacije predstavljajo temelj za prepoznavanje 

črk v besedi. Črke se prepoznavajo s t.i. Gough »skenerjem«. Ta si pri prepoznavanju pomaga 

z uskladiščenimi grafičnimi vzorci iz dolgotrajnega spomina, ki se s pomočjo tako imenovanega 

»dekoderja« pretvarjajo v foneme. Pri identifikaciji besede se uporabljajo fonemske 

predstavitve besede skupaj z besediščem, ki so shranjeni v kratkoročnem spominu, dokler 

besede gramatično ne analiziramo. Po tem procesu uvrstimo besede v dolgoročen spomin. Za 

razumevanje stavkov uporabljamo pomenska in skladenjska pravila, ki so shranjena v 

mehanizmu za razumevanje. 

 

o Laberg in Samuels (1974): Avtomatsko procesiranje informacij vključuje pet 

glavnih  

dejavnikov: pozornost, vidno, fonološko, pomensko in epizodično pomnjenje. Model poudarja, 

da je pozornost, ki je omejena, potrebna za dekodiranje in razumevanje pri branju. Vidni 

draţljaji se procesirajo v vidnem spominu (velikost enote procesiranja, npr. črka, zlog, beseda 

…, je odvisna od bralčeve izurjenosti). Vse te informacije se shranjujejo v fonološkem spominu 

kot enote, povezane s slušnimi in govornimi izhodi. Fonološke informacije se nato prenesejo v 

pomensko pomnjenje. Tam dobijo pomen in se poveţejo s predznanjem. 

Epizodično pomnjenje ni nujno pomembno za tekoče branje, saj vključuje priklic določenih 

dogodkov, ki jih je posameznik doţivel.  
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 Interaktivni modeli 

Interaktivni modeli vključujejo modele od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Te modele so 

utemeljevali naslednji avtorji: 

o Rummelhart (1976):  Bralec iz teksta dobi vidne informacije in jih vnese v vidno  

skladišče – Ikon, iz katerega izvleče temeljne vidne značilnosti. Te poveţe s svojim 

ortografskim (pravilno pisanje) in leksičnem (poznavanje besed) znanjem v t.i. model strnitve. 

Model strnitve se nato poveţe s sobesedilom, tako potem bralec  predvidi najverjetnejšo 

razlago besedila. 

 
 

GRAFEMSKI VNOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

Slika 4: Shema Rummelhartovega modela (1976, V: Pečjak, 1999, 18-19) 

 

o Just in P. Carpenter (1987): Po  njunem modelu se procesiranje informacij  

prične s fiksacijo oči na besedo, ki se kodira, na osnovi znakov pa se aktivira pojem. Prvi 

proces, ki razčlenjuje zahtevnejše povedi  je opredelitev skladenjske funkcije besede. 

Integracijski proces pa nam pomaga povezati povedi in tako razumeti besedilo. Pri branju se 

zgodita dve integraciji in sicer: prva, ko prebrano besedo poveţemo s predhodnimi 

informacijami, pri tem v delovnem spominu primerjamo nove in trenutne informacije ter iščemo 

eksplicitno označene stare informacije. Druga se udejanji, ko vse besede poveţemo v povedi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLADIŠČE VIDNIH INFORMACIJ – IKON  

ZNAČILNOSTI VIDNIH INFORMACIJ --- IZVLEČEK --- NAČRT 

POMENSKO ZNANJE 

SKLADENJSKO ZNANJE 

ZNANJE BESED 

PRAVILNO PISANJE 

MODEL STRNITVE 
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Slika 5: Shema Justovega modela in modela P. Carpenterja (1987, V: Pečjak, 1999, 

19) 

  

o Carrov in Levyjev model  (Carr in Levy, 1990) vključuje tako procese kot tudi  

sposobnosti, ki sodelujejo pri branju. Je klasični interakcijski model, ki trdi, da pri branju 

sodelujejo trije procesi: vidno in fonološko procesiranje ter spominsko skladiščenje. 

Vidno procesiranje se začne z identifikacijo grafičnega zapisa, temu sledi pomensko 

procesiranje, ko besedi določimo pomen. Nadaljuje se z integrativnim procesiranjem, ki 

vključuje analitične procese (skladenjska analiza in analiza predlogov) in proces spominskega 

skladiščenja. 

Poleg vidnega lahko vzporedno poteka tudi fonološko procesiranje. 

Vse zbrane informacije se nato obravnavajo v delovnem spominu. Izbirajo se tudi posamezne 

kontrolne strategije, ki omogočajo skladiščenje informacij v dolgoročni spomin. 

 

 

 

 

Nova informacija: premik oči 

Izloči fizične lastnosti 

Kodiranje besede, vstop 
v besedišče 

 

Oznaka vloge besede 

Povezava s predhodnim 
besedilom 

Konec 

stavka 

Končaj stavek 

Aktivira prikaz: 
1. fizičnih značilnosti, 
2. besed, 
3. pomenov, 
4. vloge besed, 
5. povedi, 

6. delov besedila, 
7. pomnjenje povezanosti 

spremenljivk. 

 
 

Produkcijski sistem: 
1. pravopis, 
2. glasoslovje, 
3. skladnja, 
4. pomenoslovje, 
5. uporaba, 

6. struktura besedila, 
7. shema vsebine. 

DELOVNI SPOMIN DOLGOROČNI SPOMIN 

Da 

Ne 



Ana Boţič (2011): Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv, diplomsko delo  

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Slika 6: Shema Carrovega in Levyjevega modela (Pečjak, 1999, 19) 

 

 

Modeli branja, ki poskušajo pojasniti procese med bralčevim branjem, so osnova za nastanek 

različnih metod opismenjevanja. Tako na primer razumevanje procesov branja kot zdruţevanja 

manjših enot v večje (modeli od »spodaj navzgor« - »bottom up«) vodi k nastanku sintetičnih 

metod. Razumevanje prepletanja različnih procesov med samim branjem (interaktivni model), 

pa k analitično – sintetičnim metodam. 

 

VIDNO PROCESIRANJE 

FONOLOŠKO PROCESIRANJE 
PROCESIRANJE POMENA 

BESED 

SKLADENJSKA ANALIZA IN 

INTEGRACIJA 

 

UPORABA SOBESEDILA IN 

ZAKLJUČEVANJA 

 

DELOVNI SPOMIN 

PREDSTAVITEV BESEDILA 
KONTROLNI PROCESI 
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1.4 METODE OPISMENJEVANJA 

Opismenjevanje je proces, v katerem skušamo otroka (učenca) naučiti pisati in brati. Pri tem se 

lahko posluţujemo različnih načinov poučevanja; v grobem jih lahko razdelimo na (Golli, 1991, 

14):  

 sintetične metode, 

 analitične metode in 

 globalne metode. 

 

1.4.1 SINTETIČNE METODE 

 

Sintetična metoda je najstarejša metoda opismenjevanja. Zanjo je značilno, da otrok najprej 

osvoji elemente (črke) in jih nato povezuje v večje enote (besede) (Ţagar, 1996, 38). 

 

Za črkovalno metodo, ki so jo uporabljali ţe Grki in Rimljani, je značilno, da so se otroci na 

začetku naučili imena črk v abecedi na pamet (npr. a, be, ce, …). Ker se imena črk razlikujejo 

od posameznih glasov, so imeli otroci pri branju velike teţave z vezavo. Otroci so morali črko 

najprej prepoznati, izgovoriti njeno ime in nato še drugo, nato so za učiteljem ponovili zlog 

(brez imen črk, le glasove). Po istem postopku so morali »prebrati« še naslednji zlog in na 

koncu povedali celotno besedo. Na tak (mehanski) način, kot so se naučili branja, so se učili 

tudi pisanja; ločeno od branja, po vzorcih. Ker so se morali učenci najprej naučiti abecedo na 

pamet, spada črkovalna metoda med alfabetske metode (Golli, 1991, 15). 

Ker je bilo opismenjevanje po črkovalni metodi zamudno, za otroke pa zelo zahtevno in  

mehansko, se je razvila glaskovalna metoda. Pri tej metodi se posamezne glasove vleče in jih 

nato zdruţuje v besede (npr. aaa ttt aaa – ata) (Ţagar, 1996, 40). 

 

Iz glaskovalne metode so se razvile nove, ki so še danes uporabne: 

 Metoda prirodnih - naravnih glasov 

Za to metodo je značilno, da v primerni zgodbi poiščemo glas, ki izraţa človekovo razpoloţenje 

ali priroden glas ţivali ali šum (npr. vetra). Glas lahko predstavlja cel stavek, misel in doţivetje 

(npr. »Mmm!«  pomeni »Dobro je!«). Ta  metoda naj bi otroka veselila in ustrezala njegovi 

potrebi po igri. Še posebej je to izraţeno, če jo poveţemo s fonografskim principom, pri 

katerem je v risbi, ki ponazarja vsebino zgodbe,  skrita oblika črke. Tak način pomaga otrokom 

vzpostaviti asociativno zvezo med glasom v zgodbi in obliko črke (Golli, 1991, 16). 

Nasprotniki te metode trdijo, da se glasovi ţivali in šumi predmetov razlikujejo od glasov v 
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besedah (npr. naš š in šumenje vetra), in da je za otroka izoliran glas abstrakcija (prav tam, 

16). 

 

Posebni različici metode prirodnih glasov sta interjekcijska in fonomimična metoda. 

 Interjekcijska – vzklična metoda opismenjevanje začenja s posameznimi vzkliki človeka 

v različnih ţivljenjskih situacijah (npr. ooo – začudenje), z oglašanjem ţivali (npr. sss – 

sikanje) ali s posnetki naravnih glasov (npr. ššš - šumenje) (Ţagar, 1996, 40). 

 Fonomimična metoda  ima v različnih kontekstih različne razlage. Gollijeva (1991, 

16), pedagoginja, jo opredeljuje kot zmes interjekcijske metode, metode prirodnih glasov ter 

mimike obraza in pantomime celega telesa.  

V specialno – pedagoškem kontekstu jo obrazloţijo Fajfarjeva in Ţerdinova. Uporabljena pa je 

tudi v učbeniku Jeršan Kojekove in Škof Pavlinčeve, v delovnem zvezku Antona Kotarja ter v 

oralni metodi1. 

Fajfarjeva (1996, 7 – 12) navaja, da se pri fonomimični metodi uporablja onomatopoijo, torej 

metodo prirodnih glasov in vzklično metodo, fonomimične gibe2, s katerimi poudarjamo 

ozaveščeno artikulacijo glasu, torej fonetično metodo, sliko za glas3  in uglasbeno pesem. Cilj 

fonomimične metode je, po Fajfarjevi, da otrok pridobi slikovno -  glasovno asociacijo z gibom 

in mimiko obraza oziroma se fonološko zave glasov, ob slikah in s pomočjo gibov. 

Ţerdinova navaja, da učenci prek fonomimične metode sočasno dojemajo »sliko, zvok in gib, 

torej črko, glas in gibalno znamenje za glas in črko« (Ţerdin, 2003, 206). 

Jeršan Kojek, H. in Škof Pavlinec, D. sta fonomimično metodo uporabili v učbeniku Pajkec Piko 

posluša, govori, bere, piše. Posamezno črko sta predstavili z zgodbo, sliko zgodbe in 

fonomimičnim znakom. K predstavitvi črke sta dodali tudi vaje za slušno diskriminacijo, ki 

vključujejo elemente principa normalnih besed4. 

Kotar v delovnem zvezku Ţe pišem in berem (Kotar, 1993) uporabi le naslednji element 

fonomimične metode: sliko, ki ponazarja vsebino zgodbe, ki si jo učitelj ali učenci lahko prosto 

izmislijo. Na podlagi te zgodbe in identifikacije glasu, si vsak učenec lahko sam izbere gib za 

posamezen glas oziroma črko. 

Oralna metoda, ki je zapisana v neobjavljenem gradivu z naslovom »Primeri za pridobivanje 

glasov, gibov in črk«, v fonomimično metodo vključi glas ali uglasbene pesmi, v kateri je slišen 

                                           
1 Oralna metoda je zapisana v neobjavljenem gradivu z naslovom »Primeri za pridobivanje glasov, gibov 
in črk« 
2 Fonomimični gibi so: »gib z roko, s prsti, z roko in s prsti, ki ga spremlja jasno poudarjena mimika« 
(Fajfar, 1996, 8). 
3 Na slikah je dogajanje, ki ga otrok opiše s pomočjo učiteljevih vprašanj. Učitelj lahko tudi sam pove 

zgodbo, demonstrira dogajanje in/ali zapoje pesem. 
4 Metoda naravnih besed sodi med analitične metode. Opisana je na naslednji strani. 
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obravnavani glas (metoda naravnih glasov), gib ter črko – sliko predmeta, v katerem lahko 

najdemo linijo črke, to je t.i. fonografski princip. 

 

Iz povedanega vidimo, da fonomimična metoda v specialno – pedagoškem kontekstu ni le 

sintetična, pač pa je kombinacija analitične in sintetične metode. V tem primeru bi bilo mogoče 

primerneje, če jo poimenujemo glasovno – gibalna analitično sintetična metoda.5  

 

 Fonetična metoda  močno poudarja pravilen izgovor posameznih glasov. Včasih 

so otroke pred pričetkom opismenjevanja učili fiziologijo govornih aparatov in funkcijo dihanja 

ter vse ponazorili s slikami. Kasneje so to opustili, ohranila pa se je skrb za glas, ki ga morajo 

učenci natančno slišati. Zato je pomembno, da glas učiteljica pravilno izgovarja. Učenci glas 

ponovijo za učiteljico, pri tem opazujejo učiteljeva usta in slike, ki kaţejo poloţaj ust in ustnic 

pri določenem glasu, ter to tudi prerisujejo. Učiteljica pozorno pogleda v usta vsakega učenca, 

ali pravilno tvori glas, nato isto počnejo učenci drug drugemu (Golli, 1991, 17).   

 

Obravnava glasu in črke po sintetični metodi je na začetku poučevanja sintetičen, pozneje pa 

nastopi tudi analiza besed. V uvodu učenci iz določene vsebine izluščijo obravnavan glas, ki ga 

vsi skupaj in vsak posameznik izgovori. Temu sledi slušna analiza, risanje oziroma prikaz slike 

vsebine ter učiteljev zapis in opis obravnavane črke. Po učiteljevemu zapisovanju, črko z 

različnimi materiali zapišejo tudi učenci (prav tam, 18 – 19). 

 

Prednosti sintetične metode so, da je delo sistematično (glasovi in črke so razvrščene po 

fonetično- fonološkem ali grafičnem načelu), za vse učence veljajo enaki cilji in pričakovanja. 

Sintetična metoda ima poleg naštetih prednosti tudi to, da je v načinu mišljenja enaka branju, 

saj je začetno branje sintetiziranje (prav tam, 49). 

Osnovna teţava pa je v tem, da se pouk začne z izoliranim glasom, ki je za otroke velika 

neznanka; za otroka so besede celote kot npr. beseda ata, za otroka ni sestavljena iz 

posameznih glasov /a/ in /t/, ampak je celota. Zaradi izolacije glasov, imajo otroci teţave pri 

vezavi črk v besede, predvsem, če se črke obravnava po vzklični metodi ali metodi naravnih 

glasov. Vzkliki ali naravni glasovi niso fonemi določene besede in zato pri vezavi v besedo 

zvenijo umetno, kar lahko oteţi razumevanje besede (prav tam, 49). 

 

                                           
5 V diplomski nalogi ohranjam poimenovanje fonomimična metoda, ker se je v našem šolskem prostoru 
to poimenovanje vkoreninilo. 
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1.4.2 ANALITIČNE METODE 

 

Začetnik analitične metode branja je francoski profesor Jacotot (1770 – 1840), ki je menil, da 

je opismenjevanje otrok najlaţje s pomočjo teksta in stavkov. Otrokom je bral stavek in pri tem 

kazal besede. Otroci so se stavek naučili na pamet, nato so besede analizirali na zloge ter zloge 

na glasove. Stavke, ki jih je uporabljal so bili zelo neotroški in teţki (uporabljali so religiozna 

besedila in besedila za odrasle), zato se je razvila metoda normalnih stavkov, katere avtorji so 

pripravili otroku primerna besedila oziroma stavke, običajno ob ilustracijah (Golli, 1991, 19 – 

20). 

 

K analitičnim metodam sodi tudi metoda normalnih besed, s pomočjo katere analitično 

obravnavamo glas in črko.  Metoda temelji na razgovoru ob sliki, pod katero učitelj zapiše ime 

upodobljenega predmeta, ţivali ali osebe (slika 7). V tej besedi se nahajata glas in črka, ki ju 

obravnavamo. Učiteljica učencem pomaga pri vidni in slušni analizi besede. Novi glas in črko, ki 

se v besedi nahajata med znanima, učiteljica glasno poudari z izgovorom in črko pobarva z 

drugo barvo. Učenci nato besedo sami zapišejo. Zapisu besede sledi branje in pisanje drugih 

besed z novim glasom in črko. S tem se k analitični metodi pridruţi tudi sinteza znanih glasov in 

črk (prav tam, 20 - 22). 

 
 

 

 

 

 

Slika 7: Primer slike  

 

Ker v šolo vstopa vse več otrok, ki znajo napisati in prebrati veliko črk, je zgoraj opisano 

postopnost pri opismenjevanju, teţko izpeljati. Zato se raje obravnava več črk naenkrat. V ta 

namen je Danica Golli vpeljala slikovno-črkovno stavnico. Na njej je pod sliko avta zapisana 

črka A, ob sliki mačke črka M, … S pomočjo stavnice lahko učenec, tudi če ne pozna vseh črk, 

samostojno nastavi in zapiše besede (Ţagar, 1996, 35). 
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Slika 8: Primer nastavljene besede mama s slikovno-črkovno stavnico 

 

Prednosti analitične metode so, da se otrok nauči gledati na besedo kot na celoto in se tako 

zaveda, da jo je potrebno v celoti prebrati z razumevanjem. Pozitivno je tudi to, da učitelj na 

začetku uporablja otroku znane besede in ga  postopoma pelje k neznanim glasovom, črkam. 

Ob tem otroka skrbno uči glasovne in grafične analize besed. Učenec pa vse utrjuje tudi z 

istočasnim pisanjem (Golli, 1991, 50). 

Nasprotniki analitične metode trdijo, da je analiza za nekatere učence preteţka (prav tam, 51). 

 

1.4.3 ANALITIČNO – SINTETIČNA METODA 

 

Kot smo videli, se v procesu opismenjevanja redko uporablja »čista« sintetična ali analitična 

metoda, bolj običajno je, da se uporablja njuna kombinacija. Tako se izkoristi pozitivne strani 

posamezne metode, otroku pa omogoči, da napreduje na njemu najbolj ustrezni način. 

 

Učne ure velikokrat začnejo s slušno analizo besed, z iskanjem ţelenega glasu, temu sledi 

iskanje tega glasu še v drugih besedah. Novi glas se obravnava lahko še po metodi prirodnih, 

t.j. naravnih glasov. Nato učenci spoznajo črko za glas, zapisan v normalni besedi ali v ilustraciji 

(po fonografskem principu) (prav tam, 20). 

 

1.4.4 GLOBALNE METODE 

Bistvo globalne metode je, da učenci takoj berejo nerazčlenjene celote (besede, stavke, kratka 

besedila). Učenci po določenem času sami ugotovijo ponavljanje enakih znakov ob enakih 

glasovih v besedah (Golli, 1991, 22).   

Globalno metodo so utemeljevali s psihološkimi značilnostmi izurjenega bralca, ki besede 

prepoznava kot celoto, po določenih značilnostih (dolţina besede ali obris ali vtis, ki ga dajejo 

dominantne črke). Otrok se tako privadi na pravilne fiksacije in pravilne gibe oči, optično sliko 
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besede pa takoj poveţe s pomenom (prav tam, 23). 

 

Na podlagi globalne metode so se v šolah pojavili slikopisi, to so kombinacije napisanih besed 

in sličic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Primer slikopisa  

(Vir: www.kamniskaveronika.net/slikopis.html) 

 

Prednosti globalne metode so, da učenec takoj zajema besedo kot celoto in kasneje 

samostojno spoznava posamezne elemente. Pomanjkljivost globalne metode pa ja, da ne 

upošteva specifičnosti začetnega branja, ampak predpostavlja, da otrok kot odrasel bere 

besede kot celoto. Prav zato se pri otroku velikokrat pojavlja ugibanje na osnovi določenih črk. 

Negativno je tudi to, da učenec ne spozna natančne glasovne in grafične strukture besed niti se 

ne nauči smeri branja, kar nekatere ovira pri branju in pisanju. 

Učni načrt za slovenščino učitelja ne zavezuje k uporabi ene same metode opismenjevanja, saj 

temelji na predpostavkah, da imajo posamezne metode svoje prednosti in slabosti ter da je 

razred sestavljajo učenci z različnimi individualnimi značilnostmi. 

Učitelju se v učnem načrtu svetuje uporabo, t.i. komunikacijskega modela, ki predpostavlja, da 

se v poučevanje enakovredno vključi in razvija vse štiri komunikacijske dejavnosti: govorjenje, 

poslušanje, branje in pisanje. 

 

Z  

NEKOČ SO V KAMNIKU ŽIVELI . IZUČILI SO SE ZA . KAMNIČANI SO GRADILI ZA 

NJIHOVO NOVO MAŠO. ZMANJKALO JE , ZATO SO PROSILI BOGATO GROFICO ZA . 

SE JE RAZJEZILA: "RAJE SE SPREMENIM V , KAKOR DA BI DALA EN SAM ZA VAŠO 

!" KO JE TO REKLA, SE JE SPREMENILA V . VPILA JE IN SE SPLAZILA V  . S JE 

MOČNO UDARILA PO , DA SE JE VTISNILA V . SE  JE ODPRLA IN JO POŽRLA. 
 
ŠE VEDNO LEŽI POD GRADOM IN ČUVA BOGASTVO ZA TISTEGA, KI JO BO REŠIL.
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1.5 POSTOPKI OPISMENJEVANJA 

1.5.1 SISTEMATIČNO IN NESISTEMATIČNO OPISMENJEVANJE 

 

Opismenjevanje je kontinuiran proces. Kmalu po rojstvu, ko starši otroku prebirajo pravljice, 

zgodbe, pesmi, se z njim pogovarjajo ... se začnejo razvijati predopismenjevalne spretnosti. To 

obdobje se imenuje nesistematično opismenjevanje, v katerem, za razliko od sistematičnega, 

črke, otrokovo samostojno branje in pisanje nimajo prednostne vloge. Nesistematično 

opismenjevanje Grginičeva (2005, 64) poimenuje tudi porajajoča se pismenost.  

 

Porajajočo se pismenost so v razvojnih korakih avtorji (npr. J. M. Mason, R. G. Lomax in L. M. 

McGee, Jurišič) različno opisali.  

J. M. Mason (1980) je izdelala tristopenjsko lestvico učenja besednega branja. Otrok na prvi 

stopnji bere znake in označbe v kontekstu, bere izolirane besede ter zamenja ali napačno ugiba 

črke. Na drugi stopnji se nauči črk, na tretji pa vzpostavi povezavo med glasom in črko. 

R. G. Lomax in L. M. McGee (1987) pa sta porajajočo pismenost razdelila na pet stopenj: 

1. Stopnja – koncept o tisku:  otrok se zaveda govorjenih in pisnih jezikovnih enot, 

razume splošne zveze med temi enotami in njihovim pomenom (prepoznava tisk v okoljskem 

kontekstu), pozna pravila branja (npr. smer branja). Poleg omenjenega se otrok zaveda, da 

imata tisk in branje smisel in pomen v vsakdanjem ţivljenju, da tisk predstavlja premete in 

govor. Otrok razvija sposobnost ločevanja tiska in slik ter zna to izraziti oziroma opisati z 

besedami (npr. črke, besede). 

2. Stopnja – grafično zavedanje: otrokova pozornost je usmerjena h grafičnim  

značilnostim tiskanih črk in besed, k razločevanju podobnih črk in besed ter njihovi orientaciji. 

Sposobnost vidnega razločevanja otrok razvije pred poimenovanjem črk in znanjem abecede 

kot tudi pred komponento glasovnega zavedanja. Otrok besede prepozna kot enkratne vidne 

vzorce. 

3. Stopnja – glasovno zavedanje:  Glasovno zavedanje je sposobnost razločevati  

glasovne elemente v besedah ter ločevati podrobnosti in razlike med temi elementi. Zavedanje, 

da lahko govorjeno besedo primerjamo z njenimi glasovnimi komponentami, je izhodišče za 

otrokovo pridobivanje fonološke zavesti.  

Lomax, McGee in drugi  raziskovalci porajajoče se pismenosti so ugotovili, da morajo biti vaje 

slušnega razločevanja vključno z znanjem glasovno - črkovne asociacijske zveze pred črkovnim 

poimenovanjem. Če otroci razvijejo fonološko zavedanje, kasneje razumejo tudi abecedni 

princip, kar pomeni, da obstaja sistematična zveza med glasovi v govoru in črkami abecede. 
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4. Stopnja – otrokovo znanje o črkovno - glasovni skladnosti:  otrok ima znanje o  

usklajevanju črk z glasovnimi enotami. To znanje je sposoben usmeriti v nove besede oziroma 

odkrivati asociativne zveze med glasom in črko v neznanih besedah. 

5. Stopnja – besedno branje: otrok je sposoben brati izolirane besede. 

 

Ta petkomponentni model predstavlja zdruţeno celoto znanja o pisnem jeziku in bralnih 

procesih, ki jih otrok pridobiva od tretjega do šestega leta starosti. 

 

Branka Jurišič (2001) je porajajočo pismenost razdelila na pet stopenj. Te stopnje so: 

1. Stopnja – tisk iz oţjega okolja: otrok prepozna tisk iz oţjega okolja kot nosilec 

sporočila in si pri tem pomaga z barvo in značilnostmi tipom črk. Ne ve, da so črke simboli za 

glasove. 

2. Stopnja – tisk iz širšega okolja: otrok loči tisk od drugih slik in grafičnih simbolov,  

razume, da je tisk nosilec sporočila in ne le slika, loči črke od drugih znakov, razume besedo 

»črke« in je sposoben razumeti ter izpolniti preprosta govorna navodila. 

3. Stopnja – pojmovanje tiska: otrok razume pravila tiska, pomen dogovorov v tisku in 

funkcijo tiska. 

4. Stopnja – poznavanje črk: otrok pozna večino velikih tiskanih črk in jih poimenuje, 

začenja spoznavati povezavo glas-črka, globalno prepoznava besede, spoznava dolţino besede, 

zadnjo črko besede in prebere napis iz okolja. 

5. Stopnja – začetno branje z dekodiranjem: obvlada začetno branje z dekodiranjem,  

ima utrjeno povezavo med glasom in črko, sposoben je zdruţevanja glasov v zloge, besede, 

ima razvite sposobnosti obvladovanja jezika in njegove strukture, obvlada zahtevane naloge 

fonološkega zavedanja, razume zahtevana navodila in nima teţav na področju delovnega 

spomina. 

 

Na podlagi teh stopenj je izdelala tudi preizkus za predšolske otroke – test zgodnjih bralnih 

moţnosti. Test ima visoko stopnjo objektivnosti, zanesljivosti in diskriminativnosti. Na podlagi 

testa lahko otroke razdelimo v dve skupini: v skupino otrok s tveganjem za poznejše teţave pri 

učenju branja in v skupino otrok brez tega tveganja. Test izvajamo na predšolskih otrocih, 

starih od 5 do 6 let. Preverja pa zgornjih pet faktorjev porajajoče se pismenosti. 

Če povzamemo, porajajočo se pismenost so avtorji različno opisovali. Kljub temu pa v zgoraj 

omenjenih modelih lahko opazimo podobnost. In sicer se v vseh treh kot prvo stopnjo 

otrokovega razvoja porajajoče se pismenosti navaja otrokovo prepoznavanje tiska v oţjem 

okolju oziroma prepoznavanje znakov v kontekstu. Lomax in McGee sta na prvo stopnjo uvrstila 
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tudi otrokovo poznavanje pravil branja in ločevanje slik od teksta. Jurišičeva ti spoznanji uvršča 

na drugo (ločevanje slik od teksta) in tretjo (razumevanje dogovorjenih pravil branja) stopnjo. 

Medtem ko Masonova omenjenih elementov v svoji teoriji ne omenja.  

Naslednja stopnja v razvoju (pri Masonovi in Lomax ter McGeeju druga, pri Jurišičevi pa četrta) 

je otrokovo poznavanje črk. Lomax in McGee pravita, da otrok črke vidno razločuje ter globalno 

prepozna besedo. Jurišičeva navaja, da otrok pozna večino črk in besede celostno prepoznava. 

Masonova pa, da pozna vse črke.  

Lomax in McGee na naslednjo (tretjo) stopnjo umestita otrokovo glasovno zavedanje, ki ga 

ostali avtorici ne omenjata.  

Kot zadnja veščina, ki jo otrok razvije v obdobju porajajoče se pismenosti, se pri Masonovi (na 

tretji stopnji) in Jurišičevi (na peti stopnji), navaja črkovno – glasovna povezava. Tej po 

Lomaxovem in McGeejevem modelu sledi še branje izoliranih besed (to je tudi zadnja stopnja v 

njunem modelu porajajoče se pismenosti).  
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2. FONOMIMIČNA METODA 

 

Kot je bilo mogoče prebrati v poglavju, ki opisuje metode opismenjevanja (glej stran 25), se 

fonomimično metodo v različnih kontekstih (strokah) različno umešča. V diplomski nalogi se 

izraz fonomimična metoda nanaša na specialno-pedagoški kontekst, v katerem fonomimična 

metoda vključuje naslednje elemente: zgodbo, pesem, uglasbeno pesem6, gib, sliko (zgodbe 

oziroma linije črke) in črko, ki jo je mogoče otipati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Elementi fonomimične metode 

                                           
6 Uglasbena pesem je preprosta, kratka, ritmizirana pesem. 
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2.1 OPIS FONOMIMIČNE METODE 

 

Fonomimično metodo opismenjevanja se uporablja v osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojeni 

programom z niţjim izobrazbenim standardom. Izhodišče za razvoj metode so spoznanja 

strokovnjakov, da si nekateri otroci teţko pridobijo neko spretnost ali znanje s pomočjo vida in 

sluha, ki se preteţno uporabljata v slovenskih šolah. Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

odstopajo od povprečja v intelektualnem funkcioniranju in adaptivnem  vedenju. V procesu 

poučevanja je zato pomembno, da se jim omogoči pridobivanje informacij po čim več senzornih 

poteh. Kot bistvene so se pri teh otrocih pokazale tipne izkušnje in gibalno – mišični občutki, ki 

pripomorejo k boljšemu vidnemu in slušnemu dojemanju ter pomnjenju (Ţerdin, 2003, 206 – 

208). 

 

Poleg tega spoznanja se pri fonomimični metodi upošteva dejstvo, da otroci v predšolskem 

obdobju pri igrah veliko uporabljajo onomatopojijo (npr. ob potiskanju avta, oponašajo njegov 

zven). Tako urijo artikulacijo, poslušanje in razločevanje glasov. 

Otroci prav tako radi poslušajo in sami pripovedujejo zgodbe ob slikah, rimajo besede ter 

tvorijo verze. Vsa ta otrokova zanimanja so v fonomimični metodi upoštevana (Fajfar, 1996, 7). 

 

Po fonomimični metodi otrok sočasno spoznava posamezno črko – glas multisenzorno; s sliko, 

zvokom in gibom. Gibi, ki se uporabljajo pri posamezni črki so:  

 vzeti iz oblik predmetov, ki spominjajo na črko: npr. gib za črko I, ponazorimo z 

dvignjenim kazalcem (ostali prsti so pokrčeni) - kot bi hotel nekoga okarati oziroma 

mahati z bičem pri konjičku,  

 spominjajo na zvok: 

o ki ga otrok spontano izgovori, ko se mu kaj zgodi pri igri s predmetom: npr. 

palec in kazalec sklenemo v krog in s tem ponazorimo balonček; glas o pa 

nastane kot obţalovanje, ker je balonček počil, 

o ki ga spontano izgovorimo zaradi posebnega razloga (npr. glas h ponazorimo kot 

gretje dlani pozimi in ob teh pihamo na h), 

o gibov pri neki dejavnosti (npr. za glas z ponazarjamo ţaganje).  

 

Uporabljajo se gibi rok, prstov, dlani in pesti. Gibe spremlja poudarjena mimika na obrazu in 

izgovarjava prikazanega glasu  

Prednosti fonomimični metode so: 

 Otrok spoznava črke multisenzorno; preko treh čutil: vida, sluha in tipa. Na ta  
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način sprejme informacijo preko svojega dominantnega čutnega kanala. 

 Elementi fonomimične metode predstavljajo miselno oporo za učence, ki počasneje  

osvajajo znanje, in tiste, ki si teţje zapomnijo obliko črk. 

 Ta metoda je otrokom blizu, saj temelji na ugotovitvah, da otroci pri svoji igri 

uporabljajo  

onomatopojijo, si med seboj pripovedujejo zgodbe in jih poslušajo, pojejo pesmice … (Fajfar, 

1999, 7). 

 Otrok obravnavani glas sam prepozna v zgodbi/pripovedi oziroma kontekstu.  

 

Fonomimična metoda ima, tako kot vse druge metode, tudi slabosti: 

 otrokom, pri katerih ne prevladuje kinestetični način spoznavanja informacij, lahko  

učenje gibov povzroča dodatno obremenitev7 (Ţerdin 2003, 208), 

 Ţerdin (2003, 208) navaja, da imajo nekateri starši predsodke do fonomimične  

metode, ker menijo, da je to govorica gluhih, 

 naravni glasovi – onomatopoija zveni drugače kot glasovi v besedah, kar otroka  

lahko zmede. 

 

                                           
7 Ta slabost naj bi bila danes odpravljena, saj naj bi bil proces poučevanja prilagojen otrokovim 
individualnim značilnostim. 
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2.2 OBRAVNAVA ČRK PO FONOMIMIČNI METODI 

 

Učne ure se običajno začnejo s slušno analizo, kateri sledi zgodba in/ali uglasbena pesem in/ali 

pesem o črki. Učitelj učencem nato predstavi gib za črko in glas izgovori. Otroke spodbudi, da 

ponovijo za njim. Črko nato zapiše na tablo, učence pa spodbudi, da jo »napišejo s prstom« po 

zraku, hodijo po narisani črki, jo »zapišejo« s prstom na mizo in/ali v sipek material (mivko, 

polento), črko sestavijo s ploščicami, kockami, papirjem in jo nato prilepijo na list, pobarvajo 

napisano veliko črko z različnimi barvami … 

Učence nazadnje posamezno zapišejo črko na tablo, zatem še v zvezek - najprej čez celo stran, 

potem čez dve vrstici in šele nato čez eno vrstico. 

 

Pri vajah zapisovanja črke mora učitelj učence opozoriti na pravilno zaporedje zapisa linij črk 

(npr. črko B, zapišemo  tako, da narišemo najprej navpično črto od zgoraj navzdol (ne obratno) 

in šele nato naredimo »trebuščka«). Učitelj učence pri izvajanju vaj opazuje in po potrebi 

korigira nepravilno zaporedje zapisa linij črke.   

 

Pri zapisovanju črke je pomembno, da učenci najprej pridobijo občutek zapisa z veliki mišicami 

(gibi s celo roko, hoja po črki …), nato pa z drobnimi (s prstom), tem občutkom pa sledi 

občutek pisanja s pisalom. 

 

Fonomimične gibe lahko utrjujemo na različne načine, najpogosteje preko igre: z otroci igramo 

igro; npr. pari ali domine (narisan gib, ki prikazuje črko/glas – črka). Igro si lahko prilagodimo, 

in sicer tako, da otrok karto odkrije in sam pokaţe gib ali zapiše črko. Otrok napisane zloge 

pokaţe z gibi ali pove/zapiše zloge (kasneje lahko tudi stavke). 

 

Pri obravnavi in utrjevanju fonomimičnih gibov upoštevamo naslednja načela: »individualizacije, 

zavestne aktivnosti, sistematičnosti, postopnosti, nazornosti in učiteljeve glavne vloge« (Fajfar, 

1996, 7).  

 



Ana Boţič (2011): Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv, diplomsko delo  

 

36 

 

2.3 OPIS OSEB, KI SE OPISMENJUJEJO PO FONOMIMIČNI 

METODI 

 

Fonomimično metodo opismenjevanja se pogosto uporablja v osnovni šoli s prilagojenim 

izobraţevalnim programom, z niţjim izobrazbenim standardom. 

Ta program obiskujejo otroci, ki imajo oziroma funkcionirajo na stopnji laţjih motenj v 

duševnem razvoju. Otroke z laţjimi motnjami duševnem razvoju (orientacijski IQ je od 51 – 70) 

lahko prepoznamo ţe v predšolske obdobju (motnje se pojavijo pred osemnajstim letom 

starosti), in sicer po upočasnjenem in zakasnelem psihomotoričnem razvoju. Ta se kaţe pri 

učenju gibalnih veščin (hoja, prijemanje, gibanje, oblačenje ...), privajanju na higieno, 

osvajanju govora (izgovor glasov, besed, stavkov in prepoznavanje njihovega pomena) in 

razumevanju ter prepoznavanju drugih duševnih lastnosti (mišljenje, sklepanje ...). Otroci z 

laţjimi motnjami v duševnem razvoju imajo zniţane sposobnosti za učenje.  V prilagojenih 

pogojih učenja lahko doseţe temeljna šolska znanja, ki pa ne zagotavljajo pridobitve 

minimalnih standardov znanja, določenih z izobraţevalnimi programi. Ob ustreznem šolanju se 

praviloma usposobi za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno ţivljenje (Ţerovnik, 

2004, 91). 

 

Fonomimična metoda je uporabna tudi za učence, vključene v program osnovne šole z dodatno 

strokovno pomočjo, ki si teţje zapomnijo oblike črk in pripadajoč glas, saj jih gib asociira na 

glas in črko. Pogled na črko samodejno izzove gibe, ta pa sproţi glas. Pri pisanju zaporedij 

glasov izzove gibe, gibi pa sproţijo asociacijo na črko. 

 

Učinkovita je tudi pri učencih, ki znanje osvajajo s pomočjo tipa (kinestetični tipi). 

 

Za učence, ki počasneje osvajajo znanje, pa omenjena metoda predstavlja miselno podporo. 
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3. PROBLEM 

 

Obstoječe gradivo o fonomimični metodi v Sloveniji je naslednje: 

 Fajfar, K. (1996). Pridobivajmo  izgovarjamo glasove.  

 Jeršan Kojek, H.; Škof Pavlinec D. (2008). Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše. 

 Kotar, A. (1993). Ţe pišem in berem. 

 Interno gradivo – oralna metoda. 

 

Posamezni avtorji so fonomimično metodo osvetlili le z določenega vidika (npr. Jeršan Kojekova 

in Škof Pavlinčeva, 2008, sta jo obravnavali prek fonomimičnega giba, zgodbe in slike zgodbe;  

Fajfarjeva, 1996, je vanjo vključila fonomimični gib, pesem  in sliko; Kotar pa le sliko zgodbe.).  

Med posameznimi avtorji pa se razlikujejo tudi drugi elementi (npr. gib za posamezen glas 

oziroma črko).    

V Sloveniji torej ni enotnega zapisanega pristopa opismenjevanje po fonomimični metodi. 

 

4. CILJI 

 

Cilji diplomske naloge so sledeči: 

 zbrati obstoječe gradivo o fonomimični metodi, 

 analizirati gradivo o fonomimični metodi, 

 dopolniti gradivo o fonomimični metodi s pesmimi in uglasbenimi pesmimi. 

 

5. METODE 

 

Obstoječe gradivo (na slovenskem trţišču) o fonomimični metodi sem zbrala, ga pregledala in 

dopolnila s pesmimi in uglasbenimi pesmimi. 

 

Pri pregledu zbranega gradiva sem uporabila naslednje kriterije: 

 kateri elementi fonomimične metode (zgodba, pesem, uglasbena pesem, gib, slika 

zgodbe/linije črke) so vključeni v gradivo, 

 kakšen je gib, ki predstavlja glas/črko in  

 na kakšen način je vsebina zgodbe/slike povezana z drugimi elementi omenjene metode 

(z gibom, obliko črke, …). 
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Zbrano gradivo sem dopolnila s pesmimi na dan grafem8 in z uglasbenimi pesmimi na temo 

glasu, asociacij črke in vsebine zgodbe/pripovedi. 

 

 

                                           
8 V pesmih je opisano, kako se posamezen grafem napiše. 
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6. REZULTATI 

6.1 FONOMIMIČNA METODA PO POSAMEZNIH ČRKAH 

 

Posamezne črke so pri fonomimični metodi obravnavane preko zgodbe (ki sovpada s 

fonomimičnim gibom, nekatere pa tudi s predmetom iz katerega izpeljemo obliko črke), 

izgovora glasu ob sočasnem prikazovanju fonomimičnega giba, nekatere pa preko pesmi. V 

diplomski nalogi ţelim vse našteto: zgodbo, fonomimični gib, glas, obliko črke, pesem in 

uglasbeno pesem zdruţiti. Zato sem v omenjeno metodo dodala motivacijski element; in sicer 

škratka Črkca. Škrat Črkec je lutka, ki o svojih dogodivščinah in na novo spoznanih črkah 

poroča otrokom. Posamezno črko škratek prinese v razred, on in črka prijezdita na konju, se 

pripeljeta z vlakom … (prihod škratka specialni in rehabilitacijski pedagog prilagaja glede na 

zgodbo, ki pripada posamezni črki)9. 

Otroci sam prihod škratka povezujejo z obravnavo nove črke. Lutka otroke za delo motivira in 

jih spodbuja, da prikličejo svoje izkušnje. Njena pripoved otrokom pomaga tudi pri asociaciji na 

določen glas oziroma črko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Škratek Črkec 

 

Črke sem razvrstila tako kot bi se jih praviloma obravnavalo pri pouku, in sicer tako, da otrok 

lahko čim prej zapiše, izgovori in pokaţe zlog oziroma besedo. Poleg omenjenega sem skušala 

upoštevati tudi čas, v katerem naj bi se črka obravnavala (predvidevala sem, da se na teden 

obravnava po eno). Npr. črko A na začetku, v jeseni, ko zorijo jabolka. 
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Pri vseh črkah so dodane fotografije, ki predstavljajo zgodbo in/ali predmete, v katerih se 

skriva posamezna črka in fotografije fonomimičnega giba.  

Poleg fotografij, so pri posamezni črki, zapisane tudi vaje, ki se jih lahko uporablja pri uvodu ali 

zaključku obravnave posamezne črke. Vaje so namenjene urjenju slušne diskriminacije10, zapisa 

posamezne črke, branja zlogov/besed ter prikazovanju zlogov/besed, s pomočjo fonomimičnih 

gibov. 

Za vajami je dodana razlaga izgovora obravnavanega fonema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Shema predstavitve posamezne črke 

 

                                                                                                                                       
9 Pri vsaki črki so navedeni predlogi za pripravo učne ure. 
10 Pri vajah slušne diskriminacije sem navedla besede, ki vsebujejo glas na začetku, sredini in na koncu 

besede ter večkrat v besedi. Dane besede lahko izgovarjamo, zapišemo, zanje poiščemo sliko …, učenci 
pa povedo oziroma označijo, kje se zahtevani glas nahaja. 

ČRKA IN NASLOV ZGODBE        

 

Slika 

zgodbe/ 

predmeta z 

linijo črke. 

Slika 

fonomimičnega 

giba z opisom. 

Uglasbena pesem na dan glas/zgodbo. 

ZGODBI 
PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 
VAJE: 

- slušne diskriminacije, 

- zapisovanja posamezne črke, 

- branja  in prikazovanje (s 

fonomimičnim znakom) 

zlogov/besed. 

 

IZGOVOR OBRAVNAVANEGA 
FONEMA 

 
Pesem na grafem ali fonem. 

ŠKRATEK PRIPOVEDUJE 
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– A, A, A, SO ZRELA JABOLKA! 
 

ZGODBI 

»Jabolka so zrela. Ana in Andrej pomagata očetu obirati jablano. Jablana je visoka. Oče je 

prinesel lestev. Ana in Andrej nosita košare, polne zdravih jabolk« (Jeršan Kojek; Škof 

Pavlinec,2008, 13). 

 

»Anka stoji na lestvi in obira zrela jabolka. 

A, A, A, so zrela jabolka.  

Anka vsa vesela, na lestvi jih obira.  

A, A, A, so zrela jabolka« (Fajfar, 1996, 27). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»V vas je prišla tetka jesen in odpravil sem se na sprehod. Na poti sem srečal prijatelja Andraţa 

in Anko, ki sta v sadovnjaku pomagala očetu pobirati zrela, rdeča jabolka. Oče je veselo nabiral 

sočne plodove in si prepeval pesmico: »A, A, A  so zrela jabolka…«. Pesmico sem se hitro 

naučil, na lestvi, na kateri je stal Ankin in Andraţev ata, pa sem odkril črko. Črko A.« 

 

LINIJA ČRKE IN SLIKA ZGODBE         FONOMIMIČNA GIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

Slika 13: Fonomimični 

gib za črko A 

(Vir: Fajfar, 1996, 27) 

»Z dotikom konic prstov 

obeh rok pokaţemo obliko 

A- lestve v višini prsi« 

(Fajfar, 1996, 27). 

 

Slika 15: Nabiranje jabolk 

 (Vir: Jeršan Kojek; Škof 

Pavlinec, 2008, 13) 

Črka A se skriva v obliki 

lestve.  

 

 

 

 

 

Slika 14: 

Fonomimični gib za 

črko A 

(Vir: Jeršan Kojek; Škof 

Pavlinec, 2008, 13) 

Roki sta poševno 

iztegnjeni, palca se 

drţita skupaj. 
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UGLASBENA PESEM 

 

 
PESMI 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek Črkec se pri prvem prihodu v razred predstavi. Njegov prvi prihod lahko sovpada z 

obravnavo prve črke, lahko pa pride ţe prej.        

 Škratek pove, da velikokrat pohajkuje po zanimivi deţeli Črkariji, kjer spoznava črke. Otroke 

lahko vpraša, če oni poznajo črke in jim nato pove, da jim jih bo on predstavil. 

 Škratek Črkec pride v razred s košem polnih jabolk. V njem se nahaja tudi črka A. Na poti v 

razred lahko prepeva »A, a, a, so zrela jabolka.« 

 Črkec nato otroke vpraša po letnem času in jim pove svojo zgodbo. Pokaţe jim zgornjo sliko 

(sliko 10) ali pa vsebino zgodbe skicira na tablo. (Pri lestvi poudari črko A.) Učitelj nato črko 

zapiše na tablo in pokaţe fonomimični gib. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM A NA ZAČETKU: avtomobil, avtobus, angel, arhitekt, arhiv, argon, atom, 

atol, aktivist, avion … 

»Če narišeš streho hiše,  

skoraj a ţe piše, 

nariši črtico vmes, 

pa si napisal a zares« 

(www.otroci.org). 

»Je A, vodnik vseh črk,  

in prav zlahka se nariše,  

traja le en kratek smrk,  

gor in dol, kot streha hiše … 

Da pa v hišo piš ne seţe,  

črti tretja naj poveţe« 

(Vošnjak, 2008, 6). 

»Če močno deţuje, 

ali brije sapa,  

A nas zavaruje 

s streho na dva kapa« 

(Grafenauer, 1991, 2). 
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BESEDE Z GLASOM A NA SREDINI: pas, las, rak, drsalke, šal, zajec, oblak, balon, vlak, vagon, 

grah, škarje, copati, časopis, barvice, hlače, kladivo, labod, čarovnik … 

BESEDE Z GLASOM A NA KONCU: miza, muca, pica, hiša, nota, veja, ţoga, ura, muha, ţelva, 

čebula, čebela, roka, pika, limona, riba, hruška, zebra, sova, smreka … 

BESEDE Z VEČ A-JI: ara, antena, antilopa, ananas, omara, kitara, banana, raca, nogavica, 

jagoda, pikapolonica, očala, ţaba, kapa, pomaranča, majica, paprika … 

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 16: Zapis črke A 

(Vir: www.zupca.net/klet/crke/male/a.gif) 

 

IZGOVOR GLASU A 

»Glas A izgovarjamo s široko odprtimi usti. Jezik pomaknemo iz njegove nevtralne lege malo 

nazaj in rahlo izbočimo njegov hrbet. Mehko nebo je dvignjeno. Glasilki nihata« (Fajfar, 1996, 

15). 
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    – MMM! JE DOBRO 
 

 

ZGODBI 

»Metka je bila lačna. Mama ji je namazala kos kruha z marmelado. Mmm, kako je dobro!« 

(Jeršan Kojek; Škof Pavlinec,2008, 16). 

 

»Maja rada je med. Med je sladek.  

M …, M …, M … 

Med čebela je nabrala,  

da se Maja bo sladkala:  

M …, M …, M …« (Fajfar, 1996, 34). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Bil sem na počitnicah pri prijateljicah Martini in Maji. Ko sta se zbudili, ju je na mizi ţe čakal 

zajtrk. Mama jima je na kruh namazala med, ki ga imata zelo radi. Ko sta ugriznili v kruh, sta 

obe v en glas zavpili: » Mmm, je dobro!«. Tudi sam sem poskusil. Med je zares slasten!« 

 

SLIKA ZGODBE IN LINIJA ČRKE                FONOMIMIČNI GIB 

 

Slika 19: »Mmmm, je  

dobro!«  

(Vir: www.bodieko.si/tg/med)  

 

 

 

 

 

 

 

M 

  

Slika 17: Fonomimični gib  

za glas M  

(Vir: Fajfar, 1996, 34) 

 »Z dlanjo ene roke se 

pogladimo po prsih.  

Kretnja naj traja toliko časa  

kot izgovor glasu M« (Fajfar, 

1996, 34). 

 

 
Slika 18: Linija črke M 

(Vir: interno gradivo –  

oralna metoda) 

Črko M sestavljajo linija     

nog mize in vogala prta. 
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UGLASBENA PESEM 

   

(Vir: Nograšek; Virant Iršič, 2005, 126) 

PESMI  

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek Črkec pride v razred z nahrbtnikom, v katerem ima med, pismo, majico in črko M. 

Otroke pozdravi in vpraša, kako se počutijo. Nato jim pokaţe predmete, ki jih je prinesel s 

seboj (razen črke). Pove jim svojo dogodivščino (medtem riše mizo in med na njej). Potem 

jim pokaţe črko M v mizi in črko M, ki jo ima v torbi. Otroci črko potipajo.  

 Škratek otrokom lahko nato predlaga, da pove, kje v besedah predmetov (ki jih je imel v 

torbi) se nahaja črka M. 

 Za konec jim zapoje pesmico in odide. 

 Uvodu sledi zapis črke in prikaz fonomimičnega giba. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM M NA ZAČETKU: miza, med, muha, moka, mesto, most, meter, miš, metla, 

medved, metulj, morje, motor, muca, mravlja, majica, muha, mak, mroţ … 

BESEDE Z GLASOM M NA SREDINI: omara, pismo, smuči, smeti, pomaranča, smreka, limona, 

formula, dimnik, salama, vreme, bombon … 

»Črka M potrebuje prostora veliko,  

ima res posebno obliko, 

kar dvakrat je v besedi mama, 

in ker jo veliko ponavljaš, 

nikoli ni sama« 

(www.otroci.org). 

»Na pismu uloviš! 

Uspešen bo tvoj lov, 

če pismo predse poloţiš,  

da je navzdol naslov. 

Samo – pravilno ga postavi, 

da ne stoji na glavi« 

(Vošnjak, 2008, 32). 

»Le kako naj vas pozdravi   

M s predolgimi rokavi? 

Le kako naj v tej opravi 

se popraska kdaj po glavi?« 

(Grafenauer, 1991, 29). 
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BESEDE Z GLASOM M NA KONCU: dim, dom, sedem, osem, eskim, grom, gram, sezam, 

seznam … 

BESEDE Z VEČ M-JI: marmelada, mama, miligram, Mima … 

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 20: Zapis črke M 

(Vir: www.zupca.net/klet/crke/male/m.gif) 

 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besedo navedeno spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje  

  AM  MA  MAMA   

IZGOVOR GLASU M 

»Glas M izrekamo na enak način kakor P in B /…/, le da usmerimo izdišni zrak zadaj skozi nos. 

Ustnici sta stisnjeni /…/. Jezik leţi v nevtralni legi. Mehko nebo visi in prepušča zračni tok skozi 

nos. /…/ Glasilki nihata. Glas M je zveneč in trajajoč« (Fajfar, 1996, 17). 
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    – OOO, BALON LETI V NEBO 

 
ZGODBI 

»Oliver se je igral z balonom. Za trenutek ga je spustil in balon je poletel visoko v nebo. Oliver 

je bil ţalosten« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec,2008, 19). 

 

»Po zraku letijo pisani baloni. 

O, O, O, balon leti v nebo. 

Dvigne k soncu se v višine, 

tak polet prehitro mine. 

O,O,O balon leti v nebo« (Fajfar, 1996, 25). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

Škratek pove zgodbo o prijatelju Oliverju. 

 

SLIKA ZGODBE IN LINIJA ČRKE                                      FONOMIMIČNI GIB 

 

Slika 22: Ooo, balon je zletel v nebo   

(Vir: Jeršan Kojek; Škof Pavlinec, 

2008, 19) 

Črko O dobimo tako, da obrišemo balon. 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

Slika 21: Fonomimični 

gib za črko O 

(Vir: Fajfar, 1996, 25)  

 »S stikom palca in kazalca 

ene roke pokaţemo okroglo   

obliko v višini prsi« (Fajfar, 

1996, 25). 
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UGLASBENI PESMI 

 

 

 

(Vir besedila: Fajfar, 1996, 25) 

 
PESMI 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE                                                                                 

 Škratek prinese v razred balon (na katerem je s semeni izoblikovana črka O). Učencem 

pove zgodbo o prijatelju Oliverju, ki je izgubil balon. Zapoje jim tudi pesem. Otroke nato 

spodbudi, da balon pogledajo in ugibajo, kaj je na njem narisano.  

 Uvodu sledi zapis črke U in prikaz fonomimičnega giba.  

»O, se začudiš, ko si kroţec narisal,  

a v resnici si o napisal. 

Abeceda je lahka, se ti ne zdi? 

Kogar zanima, se prej nauči« 

(www.otroci.org). 

»Je krog in ţoga, glava, 

sonce rišeš pa je o, 

je obroč, ki v vodi plava 

in volan ter kolo. 

Ga narišeš brez teţave, 

saj si umne glave« 

(Vošnjak, 2008, 36). 

»O ima široka usta –  

dom za vsakršen bombon.   

Če pa poje, vam pohrusta     

za priboljšek še kak zvon!« 

(Grafenauer, 1991, 33). 
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VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM O NA ZAČETKU: oblak, očala, omara, ovca, oven, osem, osel, oči, obleka, 

ovčar, oreh, obed, obhod, obraz, osa, opanke, ogenj, opica, ogrlica, obešalnik … 

BESEDE Z GLASOM O NA SREDINI: sonce, ţoga, copati, zob, koza, noţ, grozdje, polţ, most, 

sova, koš, noga, časopis, balon, lonec, rokavice, pomaranča, boben … 

BESEDE Z GLASOM O NA KONCU: pismo, vedro, uho, drevo, skiro, pero, darilo, kadilo, mamilo 

… 

BESEDE Z VEČ O-JI: otok, okno, kolo, oko, motor, avtomobil, kokoš, robot, pikapolonica, 

omelo, otrok, Oton, krokodil, kosilo, ogledalo …  

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 23: Zapis črke O 

(Vir: www.zupca.net/klet/crke/male/o.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje 

MO  AO  MAO  MOA  OMA 

 

IZGOVOR GLASU O 

»Široki o izgovarjamo z rahlo zaokroţenima ustnicama. Zadnji del jezika rahlo dvignemo proti 

mehkemu nebu (roka, kosa, oče). Mehko nebo je dvignjeno. Glasilki nihata. 

Ozki o pa z močno zaokroţenima ustnicama. Zadnji del jezika je dvignjen proti mehkemu nebu 

(bos, pot). Mehko nebo je dvignjeno. Glasilki nihata« (Fajfar, 1999, 14). 
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    – EE … KONJ USTAVI SE!  ali EMA NA IGRIŠČU 

 

ZGODBI  

»Ema se je igrala na igrišču. Sonce je zašlo in mama je Emo poklicala: »Ema, pridi domov!« 

(Jeršan Kojek; Škof Pavlinec,2008, 22). 

 

 »Konja ustavimo, ko pridemo domov. 

  E, E, E konjički zdaj stoje. 

  Daleč smo se popeljali 

  na Gorenjsko in nazaj. 

  E, E, E konec voţnje je« (Fajfar, 1996, 23). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Moj prijatelj Emiljan ima konja. Z njim sem danes prijezdil k vam. Vam je všeč? Kaj pa konji 

jedo? Da seno. In veste, ko Emiljan pride domov glasno zakliče: »Eee, eee, eee!« in konja 

takole potegne. Konj se takoj ustavil. Nato prime v roke vile in da konju jesti.« 

 

SLIKA ZGODBE          FONOMIMIČNA GIBA 

 

 

 

 

 

 

LINIJA ČRKE 

 

 

                                           

Slika 27: Linija črke E  

(Vir: interno gradivo – oralna metoda) 

Črko E dobimo, če obrišemo vile. 

 

 

E 

 
Slika 24: Slika 

fonomimičnega znaka  

(Vir: Fajfar, 1996, 23) 

 »Eno ali obe roki 

potegnemo nazaj v višini prsi 

(ustavimo konja)« Fajfar, 

1996, 23). 

 

 

Slika 26: "Eee, konj ustavi 

se!" 

(Vir: Fajfar, 1996, 23) 

 

Slika 25: Slika 

fonomimičnega znaka  

(Vir: Jeršan Kojek; Škof 

Pavlinec, 2008, 22)  

Dlani prislonimo na lica, k 

nosu, kot bi nekoga klicali. 

 

 

 



Ana Boţič (2011): Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv, diplomsko delo  

 

51 

 

UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Bitenc, 2004, 107) 

PESMI  

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek Črkec v razred prijezdi na konju in ga ustavi s pesmico. Učence nato vpraša, s 

katerim glasom je ustavil konja in kako. Pove jim, da je to (ustavljanje konja) fonomimični 

gib za črko E. Konj nato zarezgeta, škratek pa pripomni, da je verjetno lačen in da bosta 

zato odšla v hlev, kjer mu bo z vilami dal seno. Ko se škratek poslovi, učitelj učencem 

pokaţe vile in jim pove, da se v njih skriva črka E. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM E NA ZAČETKU: encijan, eskim, ekran, ena, evkaliptus, etapa, elipsa, 

ekonomist, ekologija … 

BESEDE Z GLASOM E NA SREDINI: vedro, ţelva, cesta, cekar, čebula, zebra, ţemlja, smeti, 

boben, smreka, metla, angel, veja, repa, zajec, delfin, bober, drevo, odeja … 

»Kdor narisati grablje zna,  

ta črko e ţe skoraj pozna, 

zamisli si, da je na desni trava, 

in pred teboj bo črka e taprava« 

(www.otroci.org). 

»Podobna je grebljici 

in pa škrba babi, 

včasih črke po gredici 

v abecedo grabi. 

Le tri zobe ji napravi, 

jo na bok postavi« 

(Vošnjak, 2008, 16). 

»E ima le tri zobe –                   

nismo mu še zrasli vsi!               

Ko k zobozdravniku gre,             

z njimi se smeji!« 

(Grafenauer, 1991, 13). 
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BESEDE Z GLASOM E NA KONCU: sonce, grozdje, listje, škarje, vile, hlače, drsalke, rokavice, 

nogavice, morje, igrišče, dvorišče … 

BESEDE Z VEČ E-JI: čevelj, čebela, petelin, televizija, dedek, telefon, tele, zvezde, plesišče, 

elektrika, dojenček, jelen … 

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 28: Zapis črke E 

(Vir: www.zupca.net/klet/crke/male/e.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje 

EA   EO   AE  OE  EMA  OME 

 

IZGOVOR GLASU E 

»Ozki E izgovarjamo podobno kakor L, le da ustnici nimata tako podolgovate špranje, imata pa 

manj ostre kote. Ustnici nista tako močno pritegnjeni k zobem kakor pri L. Prednji del jezika je 

pa malo manj dvignjen (les, pet). 

Široki E izgovarjamo bolj z odprtimi usti kot ozkega. Prednji del jezikaje še manj dvignjen. 

Špranja je manjša z manj ostrimi koti. Ustnic ne pritegnemo močno k zobem. Konica jezika je 

na spodnjih sekalcih. Stranska robova jezika se naslanjata na kočnike. Mehko nebo je 

dvignjeno. Glasilki nihata (peta, metla)« (Fajfar, 1996, 14). 
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    – VLAK   
 

ZGODBE 

Urban stoji na ţelezniški postaji in čaka na vlak. Ko ga zagleda zavpije Urški: » U, u, u, vlak je 

tu.«. Urška vstopi na vlak in se odpelje.11 

 

 »Na ţelezniško postajo je pripeljal vlak. Potniki so izstopali in vstopali. Sprevodnik je zapiskal. 

Vlak se je začel počasi premikati« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec,2008, 25). 

 

»Vlak zapiska. Ko vozimo mimo postaje. Prometnik dvigne roko. 

U, U, U vlak je tu. 

Vlak takrat s postaje švigne, 

ko prometnik roko dvigne. 

U, U, U vlak je tu« (Fajfar, 1996, 26). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Obiskal sem ţelezniško postajo. Ste ţe bili tam? Vlaki so prihajali in odhajali. Ob vsakem 

odhodu so zapiskali: »U, u, u!« Potem sem se nečesa domislil in skušal enega uloviti. Mislite, 

da mi je uspelo? Ţal mi ni.« 

 

LINIJA ČRKE       FONOMIMIČNI GIB    

 

 

 

                                                       

    

 

 

 

 

 

 

                                           
11 V zgodbo sem vključila del pesmi: »U, u, u vlak je tu. Vlak takrat s postaje švigne, ko prometnik roko 

dvigne. U,U,U vlak je tu« (Fajfar, 1996, 26). Melodija pesmi je enaka kot pri črki A. 

 

U 

Slika 29 (levo): 

Fonomimični gib za črko U  

(Vir: Fajfar, 1996, 26) 

 »S palcem in kazalcem ene 

roke pokaţemo obliko črke U 

in roko pomaknemo navzgor« 

(Fajfar, 1996, 26). 

 

 

Slika 30 (levo): 

Linija črke U  

(Vir: interno gradivo 

– oralna metoda) 

Črko U dobimo, če 

obrišemo dimnik 

lokomotive. 
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UGLASBENA PESEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vir: Bitenc, Reichman, 2003) 

 
PESMI  

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek Črkec se v razred pripelje z vlakom in vriska »U, u, u!« kot vlak. 

 Škratek učencem pove zgodbo in jih spodbudi, da jih naučijo uglasbeno pesem. Nato jih 

povabi v vlak in med petjem drvijo po učilnici. 

Po plesu si ogledajo lokomotivo, kjer jim Škratek pokaţe obliko črke U. Spodbudi jih k temu, 

da potipajo narisano črko U, ki jo je prinesel s seboj. Nato se poslovi, učitelj pa učencem 

pokaţe gib za črko in zapis črke. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM U NA ZAČETKU: uho, ura, uta, uniforma, ulica, učitelj, učenci,  Urška, Uroš, 

Urban … 

BESEDE Z GLASOM U NA SREDINI: smuči, muca, čebula, hruška, kruh, muha, kuhar, nauk, 

formula, metulj, luč, luna, buška, kup, buhtelj, gumb … 

BESEDE Z GLASOM U NA KONCU: iglu, emu, menu, kakadu, didţiridu … 

BESEDE Z VEČ U-JI: kenguru, Urugvaj … 

»Črki u nikoli dolgčas ni,  

sem in tja se ziblje in smeji, 

in če se tudi ti rad smejiš, 

črko u hitro osvojiš!« 

 (www.otroci.org). 

»Je skleda brez ročaja, 

brez pokrovke, ni za kuho, 

v njej ni mleka, juhe, čaja, 

njeno dno je vselej suho. 

Za nevešče previsoko, 

lepa pa za spretno roko« 

(Vošnjak, 2008, 48). 

»U kot turek brke viha,      

svoja dolga brka dva!       

Če pa sapica zapiha,        

si ju brţ spet poravna« 

(Grafenauer, 1991, 45). 
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 Zapisovanje črke 

 

Slika 31: Zapis črke U 

(Vir: www.zupca.net/klet/crke/male/u.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov 

AU  OU  MU  EU  MOU  MAU 

 

IZGOVOR GLASU U 

Glas u izgovarjamo z »zelo zaokroţenima in izbočenima ustnicama. Zadnji del jezika dvignemo 

k mehkemu nebu. Mehko nebo je dvignjeno« (Fajfar, 1996, 14). 
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        – I, I, I KONJIČEK ŢE HITI  ali  IVA ŠIVA 

 

ZGODBI 

»Iva je imela lep plašč. Ţal je z njega odpadel gumb. Prosila je mamo za šivanko. Pri šivanju se 

je zbodla v prst. Pokazala ga je mami. Mama ji je na prst prilepila obliţ« (Jeršan Kojek; Škof 

Pavlinec, 2008, 28). 

 

»Ivo priganja konja z bičem. 

I, I, I konjiček ţe hiti, 

Ivo naš pa z bičem poka, 

da konjiček hitro stopa. 

I, I, I konjiček ţe hiti« (Fajfar,1996, 21). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

» Dober dan! Iščem svojega konja, ki mi je ušel. Tistega lepega črnega vranca, s katerim sem 

bil zadnjič pri vas. Je tukaj? O poglej ga potepuha. Pridi greva domov. I, konjiček, i … (zapoje 

pesmico).« 

 

 LINIJA ČRKE                            FONOMIMIČNI GIB 

                                               

Slika 33: Linija črke I 

(Vir: interno gradivo – oralna  

metoda) 

Obliko črke I ima iztegnjen bič, igla  

in iztegnjen palec. 

 

 
 

 

 

I 

Slika 32: Fonomimični gib 

za glas I 

(Vir: Fajfar, 1996, 21)  

 »Z iztegnjenim kazalcem 

roke zamahnemo po zraku v 

višini ramen v smeri naprej 

(poţenemo konja)« (Fajfar, 

1996, 21). 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Bitenc, 2004, 107) 

PESMI  

 

 

  

 

 

 
 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek z bičem priteče v razred in išče konja. Učence vpraša, če so ga videli. Nato zapoje 

pesem »Hi, konjiček« in odjezdi. V razredu pozabi bič, zato se kmalu vrne. Učencem pokaţe 

bič, pove da se v njem skriva črka I. Pokaţe jim fonomimični gib za to črko, nato se poslovi 

in odjezdi. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM I NA ZAČETKU: igla, iskra, iglu, igrače, ideja, internet, igra … 

BESEDE Z GLASOM I NA SREDINI: sliva, slika, riba, list, veverica, pismo, sir, ris, šivanka, miza, 

nogavice, dim, figa, riba, limona, petelin, sito, barvice, delfin, ptič, kladivo, vile … 

BESEDE Z GLASOM I NA KONCU: smeti, kosti, copati, oči, sani, oblaki, orehi, ţivali … 

BESEDE Z VEČ I-JI: lisica, lizika, pingvin, pikapolonica, dimnik, igrišče, televizija, vitrina … 

 

 Zapisovanje črke 

»Kdo je tisti, ki ne prizna,  

da najlaţja črka je ta? 

Vsak, ki kdaj jo je ţe napisal, 

jo zdaj z veseljem bo porisal« 

(www.otroci.org). 

»Je zobotrebec, res, 

le da v zrak štrli, 

ko vrte se črka v ples,  

suhega bolj ni … 

Črtico navzdol postavi, 

v hip z njim odpravi!« 

(Vošnjak, 2008, 24). 

»Kakšna čapljasta lastnosti       

I na eni nogi ţdi!                        

Ena sama tenka kost                     

kvišku ga drţi« 

(Grafenauer, 1991, 21). 



Ana Boţič (2011): Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv, diplomsko delo  

 

58 

 

 

Slika 34: Zapis črke I 

(Vir: www.zupca.net/klet/crke/male/i.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

IA  MI  EI  UI  OI  IME   MIA       AMI       IMAM 

 

IZGOVOR GLASU I 

Glas I »izgovarjamo tako, da z ustnicama oblikujemo podolgovato špranjo z zelo ostrimi koti in 

jo pritegnemo k zobem. Prednji del jezika vbočimo proti prednjemu delu trdega neba. Stranski 

robovi jezika se naslanjajo na kočnike. Konica jezika je na spodnjih sekalcih. Mehko nebo je 

dvignjeno. Glasilki nihata« (Fajfar, 1996, 13). 
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    – VETER SKOZI VEJE VEJE 

 
ZGODBI 

»Jesen je obarvala liste na drevesih. Vid je ugotovil, da je listje rumeno, rdeče, oranţno in 

rjavo. Veter je močno zapihal. Listje je zašumelo in zaplesalo. Veter je zapihal še močneje. 

Listje se je spustilo na tla. Veje so ostale gole« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec,2008, 32). 

 

»Burja brije na morju. Tam dela visoke valove. 

V…, V…, V… 

burja brije okrog vogala,  

vse bo v morje pometala. 

V…, V…, V…« (Fajfar, 1996, 36 – 37). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Včeraj sem bil na sprehodu. Opazoval sem drevje. Kar naenkrat je zapihal veter in iz njega 

odpihnil nekaj listkov. Utrgal sem vejo in vam jo prinesel pokazati, saj sem v njej našel novo 

črko. Preden vam jo razkrijem, pa se igrajmo, da ste vi veter, ki bo odpihnil liste z veje.« 

 

LINIJA ČRKE          FONOMIMIČNI GIB 

 

Slika 36: Linija črke V 

(Vir: interno gradivo –  

oralna metoda) 

Črko v dobimo, če  

obrišemo deblo in veji drevesa. 

 

 

 

 

 

V 

 

Slika 35 (levo): 

Fonomimični gib za črko 

V 

(Vir: Fajfar, 1996, 36 – 37) 

 »S kazalcem in sredincem (v 

obliki črke V) zamahujemo 

po zraku v obliki leţeče 

osmice v višini ramen« 

(Fajfar, 1996, 36 – 37). 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Vogelnik, 2006,  45) 

PESMI 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek prinese v razred vejo z nekaj listki. Pripoveduje zgodbo. Ko odpadejo vsi listki iz 

veje, učencem pove, da se v veji skriva črka, s katero se beseda veja začne. 

Ko ugotovijo, za katero črko gre, jim črko pokaţe v vejah in se s pesmico poslovi. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM V NA ZAČETKU: veja, veter, veslo, vrata, voda, vitrina, vojak, volk, vozel, 

vas, voziček, vreča, vile, vodnjak, vrč, vedro, vrt, vlak, vaza, vrstica … 

BESEDE Z GLASOM V NA SREDINI: ovca, sova, čevelj, krava, ţelva, zastava, šivanka, nogavica, 

pingvin, drevo, flavta, barvice, kladivo, avtomobil, drvar, televizija, sliva … 

BESEDE Z GLASOM V NA KONCU: pav, rokav, lov, črv, brv, obrv, šiv, hlev … 

BESEDE Z VEČ V-JI: vodovod, vrtavka, veverica, vrv, vrtavka, valovi … 

 

 

»Črka v kakor streha hiše,  

le da obratno se napiše, 

in če zunaj zelo deţuje, 

črka v deţnik potrebuje!« 

 (www.otroci.org) 

»Pa … res, ne gre drugače, 

pa takole bom povedal: 

V kot zgornji del je frače, 

če ga dobro boš pogledal. 

Dela spodnjega pa ni, 

da se buška ne rodi …« 

(Vošnjak, 2008, 50) 

»Če bi V nam obloţili                

s kepicami sladoleda,               

ne bi nikdar pozabili,                     

kakšen je, kako izgleda!« 

(Grafenauer, 1991, 47) 
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 Zapisovanje črke 

 

Slika 37: Zapis črke V 

(Vir: www.zupca.net/klet/crke/male/v.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

AV OV VU MAV   EVA   IVA   AVA   IMAVA     VIME  

 

IZGOVOR GLASU V 

»Lega govoril pri izreki glasu V je skoraj enaka kot pri glasu F. Spodnja ustnica se dotika 

zgornjih sekalcev (dotik je rahlejši) in pokriva spodnje zobe. Jezik je v nevtralni legi. Mehko 

nebo je dvignjeno. Glasilki nihata. Pritisk izdišnega zraka je slabši kakor pri glasu F. Glas V je 

zveneč in trajajoč« (Fajfar, 1996, 18). 
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    – NA IZVOLI 

 
ZGODBI 

»Nina je ţalostna. Izgubila je najljubšo knjigo pravljic. Našel jo je njen brat Tine. »Izvoli Nina. 

To je tvoja knjiga« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec,2008, 36). 

 

»Poštar je prinesel Nini pismo. Na pismu je napisan Ninin naslov. 

Pismo v roke naj dobi 

Nace, ker se nanj glasi! 

Na izvoli!« (Fajfar, 1996, 34 – 35). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE 

 »Včeraj je bila pri meni na obisku prijateljica Nina. Igrala sva se različne igre. Čas je hitro tekel 

in po Nino je prišla mama. Ko sta odhajali, ji je mama v roko poloţila pismo. Ne boste verjeli. V 

tistem trenutku sem našel novo črko, črko N. Pa vam kar sliko pokaţem.« 

 

LINIJA ČRKE                        FONOMIMIČNI GIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Slika 39: Fonomimični gib  

(Vir: Fajfar, 1996, 34 – 35) 

 »V višini prsi obrnemo dlan ene roke proč 

od sebe (naravna kretnja, ki pomeni: "na, 

izvoli")« (Fajfar,1996, 34 – 35). 

 

 

 
Slika 38: Linija črke N 

(Vir: interno gradivo – 

oralna metoda 

Črko N tvori mama,  

deklica in njuni roki. 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir besedila: Fajfar, 1996, 34 – 35) 

PESMI 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek prinese v razred sliko, na kateri sta deklica ima mama, ki se drţita za roki (črka N). 

Učencem pove zgodbo.  

 Učiteljica nato pokaţe gib za črko in zapiše le to. 

 Na koncu ure se lahko gib utrjuje, s pomočjo pesmi. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM N NA ZAČETKU: noga, nosorog, nos, nogavice, noţ, nevesta, nagelj, nebo, 

noč, nebotičnik, noj, netopir, novec, november, norček, njiva, napa … 

BESEDE Z GLASOM N NA SREDINI: svinčnik, knjiga, sanke, lonec, sonce, enka, angel, limona, 

dimnik, konj, šivanka, tank, čajnik, dojenček, cena, knjiga … 

BESEDE Z GLASOM N NA KONCU: balon, kamen, telefon, bombon, avion, boben, petelin, fen, 

delfin,  oven, čoln, jelen, on, telefon, zvon, zagon, Oton … 

BESEDE Z VEČ N-JI: bonton, banana, pingvin, encijan, nanos, knjiţnica, Nina, nona, šolnina … 

 

 

»Kako najlaţje napišeš črko to?  

Verjetno najlaţje ti bo tako, 

da boš najprej napisal i-ja dva, 

nato pa s strmo črto povezal oba« 

 (www.otroci.org). 

»Narišeš, hopsasa, 

gori-doli in spet gor, 

prva se v nebo poda, 

druga z nje, desno na tla… 

Tretja spet stoji, za vzor 

ji je ravna smrečica« 

(Vošnjak, 2008, 34). 

»N je pestunja, ki ziba 

zazibalke: nina nana! 

V ravno črto se razgiba,                  

kadar sama je zaspana« 

(Grafenauer, 1991, 31). 
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 Zapisovanje črke 

 

Slika 40: Zapis črke N 

(www.zupca.net/klet/crke/male/n.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

NA   ONA   ENA    UNA    ANA   NINA     NONA     MINA     OVEN     AVION    

 

IZGOVOR GLASU N 

Glas N »izrekamo podobno kakor T ali D, le da pri nosniku usmerimo izdišni zrak zadaj skozi 

nos. Ustnici in zobje so razmaknjeni. Konica jezika je na dlesni zgornjih zob nekoliko višje kot 

pri T in ima slabšo zaporo. Mehko nebo je spuščeno in pušča zračni tok skozi nos. Pritisk 

zračnega toka je slabši kakor pri T. Glasilki nihata. Glas N je zveneč in trajajoč« (Fajfar, 1996, 

17). 
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  – STOL ali OTROŠKO PETJE ali LUČ 

 
ZGODBI 

»Luka je dobil novo mizo in stol. Miza je velika in ima tri predale. Stol je oblazinjen. Na njem so 

narisani levi, sloni, polţi, lastovice in druge ţivali« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec,2008, 41)12. 

 

»Otroci pojejo: la, la, … So še majhni. 

Ringa, ringa, raja, 

la – la la la – la – ja. 

La – la la la – la – la, 

La, la, la, la – la – la« (Fajfar,1996, 46). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Včeraj, ko sem prišel s sprehoda, sem se usedel za mizo, da bi napisal pismo prijateljici Luciji. 

Bila je ţe trdna tema, zato sem priţgal namizno luč. Ko sem razmišljal, kaj naj napišem, sem v 

luči opazil novo črko. Črko L.« Škratek zapoje pesem. 

 

                         LINIJI ČRKE                                         FONOMIMIČNI GIB 

 

Slika 41: Linija črke  

L  

(Vir: interno gradivo  

- oralna metoda) 

Črko L dobimo, če   

obrišemo namizno  

lučko. 

                                           
12 Če uporabimo to zgodbo kot osnovo, se črko L izpelje iz slike stola. 

L 

 

Slika 43: Fonomimični 

gib za črko L 

(Vir: Fajfar,1996, 46) 

 »Roko dvignemo do višine 

rame. Pokaţemo dlan z 

iztegnjenim palcem« 

(Fajfar,1996, 46). 

 

 

 

Slika 42: Linija črke L      

(Vir: Jeršan Kojek; Škof 

Pavlinec , 2008, 41) 

Črka L sestavlja stol. 
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UGLASBENA PESEM 

 

 

PESMI  

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek Črkec v razred prinese sliko mize, na kateri je namizna luč.  

 Otrokom pove zgodbo. Črko L jim pokaţe na sliki in črko (prepoznavno na otip). Poleg tega 

pokaţe tudi fonomimični gib. Nato se poslovi. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM L NA ZAČETKU: ladja, list, labod, lubenica, lev, lutka, lonec, lovec, lisica, 

lokomotiva, limona, lubenica, lizika, lopar, lopata, lovor, las, luţa, lovec … 

BESEDE Z GLASOM L NA SREDINI: mleko, polţ, kolo, petelin, delfin, vile, oblak, očala, ţelva, 

ţemlja, metla, hlače, kladivo, klop, stolp, molj, oljka, obleka, koleno, poleno … 

BESEDE Z GLASOM L NA KONCU: gol, fiţol, šal, stol, mol, angel, atol, tunel, hotel, vozel, kozel, 

azil, pol, sol, gel, sel, vol, pomol, kotel, osel …   

BESEDE Z VEČ L-JI ličila, loščilo, ogledalo, sladoled, daljnogled, dopolnilo, polnilec, letalo …  

 

 

 

 

»Letalo po nebu leti,  

črka l pa se tal drţi. 

Črta navdol in potem na desno, 

vse je strogo, ravno in resno« 

 (www.otroci.org). 

»Pozna vsak otročaj, 

ki človečka riše, 

kakor noga je, pa kaj, 

pač, tako se piše! 

Da ne bo vzrok nereda: 

čevelj z L-ja desno gleda!« 

(Vošnjak, 2008, 30) 

»Če bi L bil v nogo zdrav           

in brez ploskega podplata. 

Samonog bi o poslal                  

v prva nogometna vrata« 

(Grafenauer, 1991, 27). 
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 Zapisovanje črke 

 

Slika 44: Zapis črke L 

(www.zupca.net/klet/crke/male/l.) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

LEV    LOM    LINA    NELI    LAMA    LUNA     VOLAN    LEILA  

 

IZGOVOR GLASU L 

»Glas L izgovarjamo tako, da sta ustnici srednje razmaknjeni. Čeljustni kot je velik (oddaljenost 

zgornjih in spodnjih zob). Razširjena konica jezika se dotika prednjega dela trdega neba 

(oziroma zgornje dlesni) in tvori zaporo. Stranska robova jezika visita. Izdišni zrak prehaja ob 

straneh jezika in zgornjih kočnikov in ko se podrgne ob priporo, nastane glas L. Pri tem ima 

jezik sedlasto obliko« (Fajfar, 1996, 22). 
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  – KAČA ali KOLO 

 

ZGODBI 

»Sonja je dobila kolo. Bila ga je zelo vesela. Z njim se je veliko vozila. Za svoje kolo je lepo 

skrbela. Nekega dne pa je s kolesom zapeljala na steklo, ki je prerezalo zračnico. Sonja je bila 

ţalostna, zato ji je očka zračnico hitro zakrpal« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec, 2008, 62). 

 

»Kača se plazi in tiho sika: S … 

S …, S …, S ... 

Sika in se plazi, 

da jo kdo ne pohodi 

tudi sama pazi« (Fajfar, 1996, 38). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Sprehajal sem se in opazoval drevesa, roţe ob poti. Kar naenkrat mi pot prekriţa kača, ki je 

glasno sikala kss, kss ... Priznati moram, da sem se je pošteno ustrašil. Počakal sem, da je 

odšla in zapel tole pesmico (zapoje pesem). Ko sem prišel domov sem se spomnil, kako kača 

sika in ugotovil, da je podobna črki S.« (pokaţe sliko kače in črko S) 

 

LINIJA ČRKE            FONOMIMIČNA GIBA 

 

Slika 46: Linija  

črke S 

(Vir: interno gradivo  

– oralna metoda) 

Črko S dobimo, če 

obrišemo kačo. 

 
 

 

 

S 

 

Slika 47: Fonomimični gib za 
črko S 
(Vir: Fajfar, 1996, 38) 

Dlan poloţimo pod brado. »Nato 

pokaţemo v smer, kamor kaţejo 

prsti s kretnjo zvijanja kače« 

(Fajfar, 1996, 38). 

 

 
 

Slika 45: Fonomimični gib 

za črko S 

(Vir: Jeršan Kojek; Škof 

Pavlinec, 2008, 62) 

Hrbet dlani z iztegnjenimi 

prsti poloţimo pod ustnico        

in izgovorimo s. 

(Vir: Jeršan Kojek, H.;   Škof 

Pavlinec D., 2008, 62) 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Bitenc, 2006, 11)13 

PESMI  

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek pride v razred s sliko kače in s črko. 

 Otrokom pove zgodbo in se poslovi. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM S NA ZAČETKU: srna, srce, sneg, sneţak, slika, sova, samorog, slon, sraka, 

sončnica, sidro, sekira, srp, sveča, skodelica, sneţinke, sod, steklenica, stojalo, stol, sidro, 

solata, sok, sladkor, srajca … 

BESEDE Z GLASOM S NA SREDINI: lisica, klobasa, deska, pismo, cesta, zastava, osa, most, 

kost, ostriga, mast, rastlina, rosa, kosa, česen, test, jasa, lisa, tisa, pust, pesa … 

BESEDE Z GLASOM S NA KONCU: pes, pas, kos, bos, as, čas, klas, trs, les, los, tros, bes, kres, 

las, potres, ples … 

                                           
13 Na koncu pesmi lahko sikamo kot kača. 

»Najprej v levo drviš,  

nato na desno, da se ne zaletiš, 

nato spet levo naokrog! 

Oh, kako teţko je ţivljenje otrok!« 

 (www.otroci.org). 

»Je zvit kakor kačon. 

Ker narisan je, ne sika, 

ni mu nepoznan bonton,  

pa zato – ne pika. 

Ga nariši, vendar pazi,  

da s papirja se ne splazi!« 

(Vošnjak, 2008, 42). 

»Če bi kdaj z avtomobili            

v tak ovinkast S zavili,               

bi od straha še kolesa                 

cvilila nam skoz ušesa« 

(Grafenauer, 1991, 39). 
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BESEDE Z VEČ S-JI: sesalec, sestra, stevardesa, sosed, časopis, stas, stres, posest, sestrična, 

sekstet … 

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 48: Zapis črke S 

(www.zupca.net/klet/crke/male/s.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

 LU    SOL     LES    NOS   SANI    SOVA    SLIVA    SLON    MISEL   SALAMA 

 

IZGOVOR GLASU S 

»Glas S izgovorimo tako, da se ustnici raztegneta v špranjo. Spodnji zobje so potegnjeni malo 

nazaj za zgornje (navpične razdalje med njimi skoraj ni). Konica jezika je oprta na spodnje 

sekalce oziroma na dlesen. Prednji del jezika je dvignjen in oblikuje z dlesnijo zgornjih sekalcev 

priporo z ţlebičkom v sredi, ki usmerja izdišni zrak k spodnjim sekalcem. Robovo jezika se 

dotikata zgornjih kočnikov. Mehko nebo je dvignjeno. Glasilki mirujeta. Pritisk izdišnega zraka 

je zelo močan. Zračni tok se pomika po ţlebičku jezika do medzobne pripore in se drgne ob njo 

ter povzroča sikanje, ki je značilnost tega pripornika. 

Glas S izgovarjajo nekateri apikalno. Jezična konica je dvignjena in tvori ob zgornjih sekalcih 

oziroma dlesni tesno priporo. Po njej drsi izdišni zrak do medzobne pripore. Glas S je nezveneč 

in trajajoč« (Fajfar, 1996, 18). 
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        – NA KMETIJI 

 
ZGODBI 

»Špela je bila na počitnicah pri dedku in babici na kmetiji. Dedek in babica imata veliko kokoši. 

Špela je babici iz kokošjih gnezd pomagala pobirati jajčka. Ko se je pričelo mračiti, je kokoške 

spodila v kokošnjak. Mahala je z rokami in jih klicala« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec, 2008, 65). 

 

»Kokoši napodimo v kokošnjak: Š … Če jih ujame tema, ne znajo same v kokošnjak, ker ne 

vidijo. 

Š …, Š …, Š … 

Kokoši napodimo. 

Š …! Brţ, 

v gnezda se spravite, 

se ţe temni – spat se mudi« (Fajfar, 1996, 40). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE 

»Bil sem na obisku pri teti Katarini. Doma ima pravo kmetijo. Krave, koze, ovce, psa, mačko in 

kokoši. Med vsemi ţivalmi, so mi bile najbolj všeč kokoši. To pa zato, ker sem jih zvečer kar s 

tole pesmico spodil v kokošnjak (zapoje pesem; pri glasu š – pokaţe fonomimični gib za črko 

š). Na kmetiji sem spoznal tudi novo črko. Črko š.« 

 

LINIJA ČRKE  FONOMIMIČNA GIBA 

 

 

 

 

 

  

Š 

 

Slika 50: Fonomimični gib 

za črko Š (Fajfar,1996, 40) 

 »V višini prsi z roko (ali z 

obema) zamahnemo proč od 

sebe (naravna kretnja, ko kaj 

odganjamo)« 

(Fajfar, 1996, 40). 

 

 

 

 

Slika 49: Fonomimični 

gib za črko Š 

(Vir: Jeršan Kojek, Škof 

Pavlinec, 2008, 65) 

Z roko pomahamo    

stran od sebe.  

 

Slika 51: Linija 

črke Š 

(Vir: interno 

gradivo –  

oralna metoda) 
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UGLASBENA PESEM 

 

 

PESMI  

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Črkec v razred vstopi in si poje pesem (Š, š, š kokoši napodimo). Nato otroke vpraša, kako 

se počutijo in jim pove svojo dogodivščino na kmetiji. 

 Nato pove, da se mu malo mudi, saj odhaja nazaj na kmetijo. Otroke pozdravi, učitelj pa 

nadaljuje z obravnavo črke Š. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM Š NA ZAČETKU: škornji, šerif, škaf, ščuka, šahovnica, šolar, šal, šest, 

škarje, štiri, štorklja, šivanka, šivilja, šotor, šapa, šopek, šipek, školjka, škatla … 

BESEDE Z GLASOM Š NA SREDINI: češnja, mošt, hiša, hruška, buška, poštar, češnja, pršut, 

kuščar, piščanček, voščilnica, rešitev, rešeto, mušica, čaša, zaščita, pošta …   

BESEDE Z GLASOM Š NA KONCU: kokoš, miš, koš, peš, tuš, piš, uš … 

BESEDE Z VEČ Š-JI: Šoštanj, Šiška …  

 

 

   

»Brez fakirjeve piščali                

bi teţko Š prepoznali.  

Le piščal pokonci spravi               

kačo s konico na glavi!« 

(Grafenauer, 1991, 41). 

»Pa je kačonov brat. 

S Č-jem druţi se, šumlja, 

za izgled svoj, bolj moţat, 

kapo tudi on ima. 

Jo s papirja bo pobrisal,  

če mu je ne boš narisal…« 

(Vošnjak, 2008, 44). 

»Če strokovnjak za črko s si postal,  

pri črki š ne boš imel teţav, 

spet malo ovinkaš sem ter tja, 

dodaš še kljukico in to črka je ta!« 

 (www.otroci.org). 
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 Zapisovanje črke 

 

Slika 52: Zapis črke Š 

(www.zupca.net/klet/crke/male/ss.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

ŠUS    ŠIV   ŠAL   ŠOV    MIŠ   ŠEMA   NOŠA   ŠOLA   VIŠINA 

 

IZGOVOR GLASU Š 

»Glas Š izgovorimo tako, da ustnici izbočimo v šobo. Razdalja med zgornjimi in spodnjimi zobmi 

je majhna. Prednji del jezika je dvignjen skoraj do dlesni. Stranska robova jezika se dotikata 

zgornjih kočnikov. V sredini jezika se izoblikuje ploščat ţleb. Pritisk izdišnega zraka je močan. 

Zračni tok se pomika po ţlebu jezika mimo pripore med jezikom in trdim nebom, med jezikom 

in sekalci, med sekalci in ustnicama. Mehko nebo je dvignjeno. Glasilki mirujeta. Tako nastane 

šum, ki je značilen za glas Š. Nekateri ljudje izgovarjajo spodnji Š. Ta se razlikuje od zgornjega 

v tem, da je konica jezika obrnjena navzdol. Hrbet jezika je dvignjen tako, da dela priporo na 

trdem nebu. Glas Š je nezveneč in trajajoč« (Fajfar, 1996, 19). 
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  – PIŠČANČEK – PI, PI ali PIPA 

 
ZGODBI 

»Peter je opozoril očeta: ˝V kopalnici se je pokvarila pipa. Iz nje kar naprej kaplja.˝ Očka jo bo 

popravil« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec, 2008, 53). 

 

»Pepelka zbira zrnje med peskom. Ptič ji pomaga.  

Pi, pi, pi,  

k Pepelki ptiček prileti,  

zrnje med peskom zbirati hiti« (Fajfar, 1996, 28). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE 

»Se spomnite, da se mi je zadnjič zelo mudilo na kmetijo? In veste, zgodilo se je nekaj zelo 

zanimivega. Kokoški so se iz jajca izvalili majhni, rumeni piščančki. Ko so bili lačni, so mamo 

kokoško klicali: »Pi, pi, pi…« Katarina me je naučila tudi to pesmico o piščančkih (pesem 

zapoje).  In to še ni vse. Na kmetiji sem spoznal še eno črko. Črko P, s katero se beseda 

pozdrav začne.« 

 

LINIJA ČRKE                  FONOMIMIČNA GIBA 

 

 

 

 

                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

Slika 55: Fonomimični gib 

za črko P  

(Vir: Fajfar, 1996, 28) 

»Z blazinico kazalca ene roke se 

dotaknemo ustnic le za hip« 

(Fajfar, 1996, 28). 

 

 

 

 Slika 53: Fonomimični 

gib za črko P  

(Vir:Jeršan Kojek, Škof 

Pavlinec, 2008, 53) 

Kazalec krčimo proti palcu 

– oponašamo kapljanje 

kapljic iz pipe.  

 

 

Slika 54: Linija 

črke P in tudi 

ena različica 

fonomimičnega 

giba.  

(Vir: interno 

gradivo –  

oralna metoda) 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Nograšek in Virant Iršič, 2005,  176) 

PESMI  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek pove zgodbo.  

 Ura se lahko nadaljuje s slušno diskriminacijo, ki jo vodi Črkec. Temu sledi obravnava črke 

P. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM P NA ZAČETKU: pingvin, poštar, pismo, potok, prašič, plašč, paradiţnik, 

prstan, prst, prt, ponev, pav, pes, puščica, polţ, puran, piščanec, petelin …  

»Pa imamo spet enega debeluščka!  

Ne? Ker p je kot b brez enega trebuščka, 

mirno stoji na eni noţici, 

zato je podoben črnobeli veliki ptici« 

(www.otroci.org). 

»Je polţ, ki stojo dela. 

Kar tako ga bom opisal. 

Ţeja ivo bi vzela, 

če bi P v neznano zbrisal … 

Da bi polţ se rekreiral? 

Riši, pa ga boš streniral!« 

(Vošnjak, 2008, 38). »Skoz šivankino uho                  

je krdelo slonov šlo:                   

čisto so ga raztegnili,                    

P iz šivanke naredili« 

(Grafenauer, 1991, 35). 
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BESEDE Z GLASOM P NA SREDINI: copat, lopata, kapa, repa, opera, opal, opravičilo, lopa, 

mapa, sipina, sapa, ropar, lopar, sipa, lipa, slepec … 

BESEDE Z GLASOM P NA KONCU: ţep, slap, čop, top, klop, rop, up, kup, obup, čep, rep, otip, 

vamp … 

BESEDE Z VEČ P-JI: pipa, pikapolonica, papiga, popek, pupa, Pepa … 

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 56: Zapis črke P 

(www.zupca.net/klet/crke/male/p.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

PAS    PES    ŠOP    PIŠ    VAMP     SLAP   PIPA     PUPA    MAPA    NAPIS 

 

IZGOVOR GLASU P 

»Ustnici sta stisnjeni in zapirata pot izdišnemu zraku. Izdišni zrak se za zaporo zgoščuje. Ko je 

dovolj zgoščen, s silo ustnici odpre in nastane glas P. Jezik je v nevtralni legi. Mehko nebo je 

dvignjeno. Glasilki sta razmaknjeni« (Fajfar, 1999, 15). 
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   – TOLČEMO S KLADIVOM 

 

ZGODBI 

»Vrata naše stare omare so bila potrebna popravila. Mizar tone je prišel, da bi jih popravil. S 

seboj je prinesel veliko orodja. Potreboval pa je le ţeblje in kladivo. Nekajkrat je udaril po 

ţebljih in omara je bila popravljena« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec, 2008, 58). 

 

»Kovač Tine kuje konja. 

T, T, T … 

Se Tine bahal, 

je konja koval, 

je klešče izgubil 

in kladivo prodal« (Fajfar, 1996, 30). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE:          

»Včeraj se mi je polomil stol. Odšel sem po kladivo in ţebelj. Ţebelj sem takole (zabije s 

kladivom ţebelj v les) zabil v stol in spet sem lahko sedel na njem. Ste slišali, kakšen glas ima 

kladivo, ko tolčemo? Poskusimo ga ponoviti! Kateri glas je na začetku?« (Otroke pripeljemo do 

odgovora T) »Pri kladivu, pa je zanimiva tudi oblika, saj je kladivo pravzaprav ţe črka T 

(pokaţe na kladivu in na sliki). Gib, ko s kladivom tolčemo (pokaţe fonomimični gib), pa je 

fonomimični gib!  Kako zabavna in enostavna je abeceda!  Za konec, pa se naučimo še eno 

pesem, kjer bomo uporabili fonomimični gib (učence naučimo pesmico Igramo se). Sedaj bom 

pa odšel, novo črko ste spoznali, zato grem poiskati novo. Nasvidenje!«                                                        

 

LINIJA ČRKE                 FONOMIMIČNA GIBA 

    

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

T 

 
Slika 57: Fonomimični gib za 

črko T 

(Vir: Fajfar, 1996, 30) 

 »S pestjo ene roke nakaţemo 

udarec navzdol, kot da udarimo s 

kladivom.« 

 

 

 
Slika 58: Fonomimični gib za 

črko T  

(Vir: Jeršan Kojek; Škof Pavlinec, 

2008, 58) 

S pestjo udarimo po mizi dol in 

gor. 

 

 

Slika 59: Linija 

črke T 

(Vir: interno gradivo 

– oralna metoda) 

Črko T dobimo, če 

obrišemo kladivo. 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Voglar, Nograšek, 1996, 143) 

PESMI  

 

 

 

 

 

 
 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek prinese v razred kladivo, ţeblje in kos lesa ter sliko in črko (omogoči otip oblike 

črke) 

 Pove zgodbo. Zgodbi sledi zapis črke – lahko ga izvede tudi škratek in se nato poslovi. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM T NA ZAČETKU: torba, tir, tovornjak, tovor, tuba, telefon, telo, televizija, 

tobogan, trak, tisk, tečaj, trg, tovarna, trobenta, tri, tarča, tulipan,  trava … 

BESEDE Z GLASOM T  NA SREDINI: sito, kitara, stena, otok, potok, stol, motor, lopata, copati, 

leto, smeti, flavta, metulj, stolp, minuta, mesto, cesta, lestev, netopir, črta …  

BESEDE Z GLASOM T NA KONCU: pot, robot, krt, vrt, prt, kot, list, prst, most, kost, čast, 

oblast, kompost, pilot, kompot …    

BESEDE Z VEČ T-JI: tehtnica, teta, tast, toast, teletina,  torta, traktor … 

 

 

  

»T je zase poskrbel,  

teţav z deţjem ne bo imel, 

res je, da je malo togi, 

saj stoji samo na eni nogi!« 

 (www.otroci.org). 

»Kladivu je podoben 

le da ţebljev ne večerja. 

Biti zna zelo hudoben, 

če te kdo s teletom zmerja… 

Črto v papir zapiči, 

drugo nanjo, brţ, pri priči« 

(Vošnjak, 2008, 48). 

»T je suh kot trlica,                    

saj so ga samo kosti. 

A na ramah mu leţi                        

teţa celega neba« 

(Grafenauer, 1991, 43). 
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 Zapisovanje črke 

 

Slika 60: Zapis črke T 

(www.zupca.net/klet/crke/male/t.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

TOM    MIT   TUNA    POLT     LIST     ŠIPA      VEST     LESTEV 

 

IZGOVOR GLASU T 

»Ustnici sta razmaknjeni in zobje tudi. Konica jezika je na dlesni zgornjih zob in tvori tam 

zaporo. Mehko nebo je dvignjeno. Glasilki sta razmaknjeni. Pritisk izdišnega zraka je močan, 

toda manjši kot pri glasu P. Glas T nastane, kadar zgoščen zrak za zaporo le-to podre« (Fajfar, 

1996, 16). 
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  – ZIMSKI DAN ali SOVA SKOVIKA 

 

ZGODBI 

»Bil je mrzel zimski dan. Hana ni imela rokavic. Zeblo jo je v roke. Da bi si jih ogrela, je stisnila 

prste v pest in pihala vanje toplo sapo« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec,2008, 46). 

 

»Sova se oglaša (skovika): hu- hu- hu! Sovice se tiho oglašajo: H …, H …, H … 

Hu-hu-hu! Hu-hu-hu! 

Sova nočna je ujeda, 

uh, kako debelo gleda!« (Fajfar, 1996, 42). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Bil je lep zimski dan. Sneţinke so plesale po nebu. Odločil sem se, da se grem smučat. Oblekel 

sem kombinezon, obul pancerje, nadel sem si kapo, vzel smučke in oddrvel ven. Nekajkrat sem 

popeljal po hribu navzdol in si pel pesmico (zimska). Nato pa me je v roke pošteno zazeblo. 

Doma sem namreč pozabil rokavice. Smuči sem zapičil v sneg, takole, in si pihnil topel zrak v 

pest. Takole H, h, h. Malce so se roke pogrele. Ne boste verjeli, ampak v postavljenih smučeh 

sem načel novo črko. Pa poglejmo si katero.«  

  

LINIJA ČRKE                       FONOMIMIČNA GIBA 

 

Slika 63: Linija  

črke H 

(Vir: interno  

gradivo –  

oralna metoda) 

Črka H se skriva v  

obrisu smuči, ki so 

povezane s palicami. 

 

 

 

H 

 

Slika 62: Fonomimični gib za 

črko H 

(Vir: Fajfar, 1996, 42) 

 »Pest ene roke primaknemo v 

bliţino ust« (kot bi si roke greli 

pozimi) (Fajfar, 1996, 42). 

 

 

 

Slika 61: 

Fonomimični   

gib za črko H  

(Jeršan Kojek, Škof 

Pavlinec, 2008, 46) 

Pest premaknemo v 

bliţino ust in vanjo 

pihnemo H.  
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Bitenc, Reichman, 1996, 10) 

PESMI  

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek pride v razred s kapo na glavi in s smučmi ter palicami na ramah. 

 Otrokom pove svoje doţivetje. Vmes zapoje tudi pesmico.  

 Na zapičenih smučeh pokaţe črko H.  

 Učitelj ali škratek pove, da je pihanje v pest fonomimični gib za črko H. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM H NA ZAČETKU: hrček, hruška, hrenovke, hlače, harmonika, harmonikar, 

hobotnica, hodulje, hiša, hokejist, helikopter, hrošč, hranilnik, hotel … 

»Ha, haha, haha, haha!  

Kot bi lestev to bila, 

dve črti vzporedni v nebesa, 

in ena vmes, da po njej se pleza!« 

 (www.otroci.org). 

»Le delček je priprave, 

lestev se ji pravi,  

ki pogumneţe zvedave 

v višine spravi. 

Jo polomil je fakin, 

ji ostal je le en klin« 

(Vošnjak, 2008, 22). 

»H si je raztrgal hlače,              

zdaj brez njih okoli skače. 

Le naramnice še nosi               

in za nove hlače prosi« 

(Grafenauer, 1991, 19). 
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BESEDE Z GLASOM H NA SREDINI: kuhar, noht, muha, uho, ohladitev, bolha, malha, juha, 

noht, prehrana, kihanje, ploha … 

BESEDE Z GLASOM H NA KONCU: polh, kruh, lenuh, potepuh, grah, mah, prah, dih, šah, meh, 

kelih, smeh, greh, puh …  

BESEDE Z VEČ H-JI:  huh, hoho … 

  

 Zapisovanje črke 

 

Slika 64: Zapis črke H 

(www.zupca.net/klet/crke/male/h.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

MAH    HIŠA    POLH    HLEV     NOHT    SMEH    HOTEL    POTEPUH 

 

IZGOVOR GLASU H 

»Glas H izgovorimo tako, da sta ustnici razmaknjeni. Jezik je pomaknjen nazaj. Hrbet jezika je 

vzbočen in dela priporo na nebu (mehkem ali trdem). Stranska robova jezika se dotikata 

zadnjih zgornjih kočnikov. Na sredi jezika se izoblikuje ploščat in plitev ţleb. Mehko nebo je 

dvignjeno. Glasilki mirujeta. Zračni tok prehaja skozi priporo in povzroča šum, ki je značilen za 

glas H. Glas H je nezveneč in trajajoč« (Fajfar, 1996, 20). 
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  – PIHANJE SVEČKE ali NAGAJIVI VETER 

 

ZGODBI 

»Fani ima rojstni dan. Stara je sedem let. Mama ji je spekla čokoladno torto. To ima Fani 

najrajši. Fani upihne svečke. Mama ji reče: »Vse najboljše Fani!« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec, 

2008, 69). 

   

Slika 65: "Fani piha svečko!"  

(Jeršan Kojek; Škof Pavlinec, 2008, 69) 

 

»Veter lahno piha. Fant spušča zmaja. 

F …, F …, F …, 

nam veter nagaja, 

če ni premočan, 

rad spuščam zmaja« (Fajfar, 1996, 35 – 36). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Danes zjutraj mi je poštar prinesel voščilo za rojstni dan. Čestitka je pela pesem (zapoje 

pesem). Na prvi strani pa je bila narisana svečka in fant, ki jo piha. Zaţelel sem si, da bi bil to 

jaz. V mislih sem pihal svečko F, F, F … Poskusite tudi vi. Kateri glas slišite? Glas F! Če 

pogledamo sliko svečke, pa lahko v njej odkrijemo tudi črko (pokaţe sliko). Tako, črko in gib 

boste spoznali z učiteljico, saj ne bi bil rad predolgo od doma. Verjetno mi bo, kdo prišel 

voščit.« 

 

LINIJA ČRKE                                               FONOMIMIČNA GIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 Slika 67: Linija črke F   

(Vir: interno gradivo – oralna metoda) 

Črko F dobimo, če obrišemo svečo. 

 

Slika 66 (levo): Fonomimični 

gib za črko F 

(Vir: Jeršan Kojek; Škof Pavlinec, 

2008, 69) 

Dlan razprostremo (kot bi ţeleli 

nekaj vanjo) in pihnemo F vanjo. 
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UGLASBENA PESEM14 

 

(Vir: Voglar, 1980, 11) 

 

PESMI 

 

 

 

 

 

 
 
 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek v razred prinese sliko svečke (lahko tudi pravo svečko in voščilnico) in otrokom 

pove zgodbo. 

                                           
14 Pesem »Kdo bo pihal svečico« lahko zamenjate tudi s pesmijo »Vse najboljše«. 

»Kateri črki je črka f podobna?  

Morda je le malo bolj zlobna. 

Če pri črki e spodnjo črto pozabim, 

lahko v zvezku črko f pozdravim« 

 (www.otroci.org). 

»Je domišljav in snob, 

hoče biti nekaj več, 

a le E je, ki mu zob,  

tisti spodnji, šel je preč. 

A nikar se mu ne smej, 

ker ti vpil bo fuj in fej …« 

(Vošnjak, 2008, 18). 

»Kljun odpira na steţaj,             

ni da bi vanj vtikal nos.  

In zato F kdaj pa kdaj                   

sluţi tudi kot francoz« 

(Grafenauer, 1991, 15). 

 

Slika 68 (levo): Fonomimični 

gib za črko F 

(Vir: Fajfar, 1996, 35 – 36) 

»S kazalcem ene roke se 

dotaknemo zgornjih sekalcev in 

proč od ust nakaţemo smer izpiha« 

(Fajfar, 1996, 35 – 36) 



Ana Boţič (2011): Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv, diplomsko delo  

 

85 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM  F NA ZAČETKU: fotoaparat, frizerka, formula, fige, frača, fazan, flavta, fen, 

fant, fagot, frape …     

BESEDE Z GLASOM F NA SREDINI: ksilofon, mikrofon, telefon, semafor, delfin, harfa, kolofon 

… 

BESEDE Z GLASOM F NA KONCU: krof, cof, čof, grof, golf, puf … 

BESEDE Z VEČ F- JI: feferon, fotograf, fajfa, fotografija … 

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 69: Zapis črke F 

(www.zupca.net/klet/crke/male/f.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

FEN        PUF        FANT    FLAVTI  TELEFON 

 

IZGOVOR GLASU F 

»Pri izreki glasu F se spodnja ustnica dotika zgornjih sekalcev in pokriva spodnje zobe. Jezik je 

v nevtralni legi. Mehko nebo je dvignjeno. Glasilki mirujeta. Pritisk izdišnega zraka je zelo 

močan. Zrak prehaja skozi odprtino med spodnjo ustnico in zgornjimi sekalci. Glas F je 

nezveneč in trajajoč« (Fajfar, 1996, 18). 
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  – DENAR 

 

ZGODBI 

»Vsi ljudje nekaj delamo. Otroci hodimo v šolo. Odrasli delajo v sluţbi. Zasluţijo denar. Z njim 

kupijo stvari, ki jih potrebujemo«  (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec,2008, 77). 

 

»Dare šteje denar. 

Darkov Dare iz Ribnice, 

prodaja lonce, piskrce. 

En, dva, tri … 

denarce štejemo zdaj vsi« (Fajfar,1996, 31). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Vam je všeč pesmica? Ste ţe bili na banki? Jaz sem bil včeraj tam. Dvignil sem nekaj denarja. 

Bankirka mi ga je takole preštela (pokaţe štetje – fonomimični gib). Pospravil sem ga v 

denarnico in odšel v trgovino. Ko sem plačeval kupljeno, sem v denarnici opazil črko D. Poglejte 

sliko. Črka D ima eno ravno črto in en trebušček, zapišemo jo tako.« 

 

LINIJA ČRKE                               FONOMIMIČNI GIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

Slika 70 (levo): 

Fonomimični gib za črko 

D. 

(Vir: Fajfar, 1996, 31) 

 »Palec in kazalec ene roke 

podrsamo med seboj« (gib, 

ki prikazuje denar) (Fajfar, 

1996, 31). 

 

 

Slika 71: Linija črke 

D 

(Vir: interno gradivo –  

oralna metoda) 

Črko D dobimo, če 

obrišemo denarnico. 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir besedila: Fajfar, 1996, 31) 

 

PESMI 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Črkec pripoje v razred. Pri en dva tri uporabi gib za štetje denarja (v rokah ima bankovce). 

 Učenci si ogledajo sliko in pokaţejo gib za črko D. Temu sledi zapis črke. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM D NA ZAČETKU: delfin, deţ, deţnik, deklica, deček, deteljica, drevo, drvar, 

drva, debeluh, denarnica, darilo, drsalke, dimnik, drog, dom, dim, duh … 

BESEDE Z GLASOM D NA SREDINI: jagoda, sadje, robida, kladivo, grozdje, zadnjica, odeja, 

ideja, rudar, greda, redar, udarec, lubadar, veda, kreda, predivo, gredica … 

BESEDE Z GLASOM D NA KONCU: med, led, sod, ţelod, hlod, rod, red, gad, sad, gozd, grad, 

pod, porod, sled, plod, labod …  

BESEDE Z VEČ D-JI: medved, sladkosned, sladoled, daljnogled, vodovod, ded, oddaja … 

 

»Črka d res ni od muh,  

ona največji ima trebuh, 

le i in c, ki se i-ja drţi, 

in na papirju se črka d rodi« 

 (www.otroci.org). 

»Je črka sladkosneda, 

debelosti ne prekriva, 

včasih kdo grdo jo gleda, 

ko s trebuhom ga odriva … 

Desna polovica ţoge, 

konec risarske nadloge« 

(Vošnjak, 2008, 14). 

»Med trebušniki gre glas: 

D ima največ čez pas! 

Trebuh od peta do glave – 

redke takšne so postave!« 

(Grafenauer, 1991, 11). 
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 Zapisovanje črke 

 

Slika 72: Zapis črke D 

(www.zupca.net/klet/crke/male/d.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

SOD     DIH    DOTA    PLOD    SLEDI      MEDVED     DIŠAVA      DELFIN 

 

IZGOVOR GLASU D 

Glas D »izgovarjamo podobno kot glas T. Ustnici sta razmaknjeni in zobje tudi. Jezična konica 

pritiska na dlesni zgornjih zob, vendar ne tako močno kot pri glasu T. Mehko nebo je 

dvignjeno. Glasilki nihata in proizvajata zvok. Pritisk izdišnega zraka je manjši kot pri glasu T. 

Tin D sta hipna glasova« (Fajfar, 1996, 16). 
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  – BOBEN ali BALON 

 
ZGODBI 

»Bojan je dobil boben. Udarjal je po njem: bam – bam – bam. Na pustni zabavi je bilo veliko 

otrok. Niso imeli bobna udarjali so po licih« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec,2008, 88). 

 

»Tonček napihuje balon. Balon poči: B! 

Počil je balonček: B! 

Za njim se joče Tonček« (Fajfar, 1996, 29). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Dober dan. Danes sem s seboj prinesel boben. Saj ste me slišali, kako igram? Bi poskusil kdo 

zaigrati na boben? O, lepo igraš! Bi mogoče uganili, katero črko bomo danes spoznali. V besedi 

boben jo slišimo kar dvakrat. (učence vodi do pravilnega odgovora).« 

 

LINIJA ĆRKE                       FONOMIMIČNI GIBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
Slika 74: Fonomimični gib za 

črko B. 

(Vir: Fajfar, 1996, 29) 

»S prstnimi blazinicami ene roke 

se dotaknemo lic le za hip« 

(Fajfar, 1996, 29). 

 

 

 

Slika 73: Fonomimični 

gib za črko B 

(Jeršan Kojek,Škof 

Pavlinec, 2008, 88) 

Napnemo lice in s pestjo 

udarimo po njemu.  

 

 

Za glas B imamo tudi tretjo različico fonomimičnega giba. 

In sicer tako da s kazalcema ponazarjamo udarjanje paličic 

po bobnu. (interno gradivo – oralna metoda) 

Slika 75: Linija 

črke B. 

(Vir: interno 

gradivo –  

oralna metoda) 

Črko B dobimo, 

če  obrišemo 

glavo bobnarja in 

njegov boben. 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Bitenc, 2004, 45) 

PESMI  

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Črkec, pri prihodu v razred, udarja na boben in poje pesem o bobnu. 

 Pove zgodbo.  

 Učenci si nato ogledajo sliko bobnarja, potipajo črko. Učitelj nato pokaţe fonomimični gib in 

zapis črke. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM B NA ZAČETKU: bik, balon, baletka, baretka, branjevka, breskev, banana, 

bršljan, brada, breza, bukev, barvice, buča, biser, baron, bliţnjica, bolezen … 

BESEDE Z GLASOM B NA SREDINI: oblak, klobuk, labod, riba, zabojnik, steber, rebra, obraz, 

tuba, torba, čebula, čebela, goba, zebra, čeber, deblo, obala, hlebec, lubje …   

»Dva trebuščka ima,  

pa ti nobenega ne da, 

če dodaš še črko I, 

ţe črka B se ti smeji« 

 (www.otroci.org). 

»Je črka debeluha,  

komajda vzravnano hodi, 

saj prenaša dva trebuha, 

kamorkoli pot jo vodi. 

Črto špikni v nebo,  

dva trebuha daj ob njo« 

(Vošnjak, 2008, 8). 

»B je pravi zgled orjaka:                   

z dvema bobnoma koraka!        

Na trebuhu ju prenaša                    

in z obema se oglaša« 

(Grafenauer, 1991, 5). 
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BESEDE Z GLASOM B NA KONCU: golob, zob, grob, rob, grb …  

BESEDE Z VEČ B-JI: bob, bobnar, boben, bober … 

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 76: Zapis črke B 

(www.zupca.net/klet/crke/male/b.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

POBA    ŠOBA    HIBA    TUBA     BIVOL    BESEDA     BOLEZEN     MOBITEL 

 

IZGOVOR GLASU B 

»Pri izreki soglasnika B sta slabša stisk ustnic in eksplozija izdišnega zraka. Ustnici sta mehko 

zaprti. Jezik je v nevtralni legi. Mehko nebo je dvignjeno. Glasilki nihata, dokler zgoščen zrak 

ustnic ne razmakne. P in B sta hipna glasova« (Fajfar, 1996, 15). 
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– KLJUN ali PETELINČEK 

 

ZGODBI 

»Ptice imajo različne kljune. Papiga ima ukrivljenega in debelega, štorklja dolgega in ozkega. S 

kljuni iščejo in drobijo hrano, si čistijo perje in se branijo pred napadalci« (Jeršan Kojek; Škof 

Pavlinec,2008, 92). 

 

»Petelinček glasno kikirika, da vse prebudi. Zaspan petelinček čisto tiho kikirika: K, K, K … 

Ki-ki-ki, ki-ki-ki! 

Petelinček prebudi 

Katko, ki predolgo spi. 

Ki-ki-ki, ki-ki-ki!« (Fajfar, 1996, 32). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Se še spomnite, ko sem bil na obisku na kmetiji? Pred kratkim sem šel spet obiskat Katarino. 

Sprehodil sem se tudi med ţivalmi. Pogledal piščančke, ki so ţe postali velike kokoške in 

petelini. Ena izmed kokoši je ravno takrat valila jajce, zato sem ji zapel pesem (zapoje pesem 

Naša putka). Med petjem sem opazoval kokoškin kljun in v njem odkril črko K. Pa si poglejmo 

sliko in potipajmo črko.«  

 

LINIJA ČRKE      FONOMIMIČNA GIBA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

 

Slika 77 (levo): 

Fonomimični gib za 

črko K 

(Vir: Fajfar, 1996, 32) 

 »Roko z iztegnjenimi 

tremi prsti poloţimo na 

teme glave in takoj 

dvignemo« (Fajfar, 

1996, 32). 

 

 

 
Slika 79: Linija 

črke K 

(Vir: interno gradivo 

– oralna metoda) 

Črko K dobimo, če 

obrišemo kokošji 

kljun. 

 

Slika 78: 

Fonomimični gib za 

črko K  

(Vir: Jeršan Kojek; Škof 

Pavlinec, 2008, 92) 

Iztegnjena palca in 

kazalca se premikata 

kot odpiranje in 

zapiranje kljuna. 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Voglar, 1975, 52) 

PESMI  

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek v razred prinese sliko s kokoško in črko. 

 Otrokom pove svojo dogodivščino. 

 Pripovedi sledi zapis, prikaz fonomimičnega giba in utrjevanje. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM K  NA ZAČETKU: klovn, kolo, klešče, ključ, kladivo, kapuca, klavir, kitara, 

kaktus, kamela, kaplja, konj, kavboj, krava, krog, kriţ, kralj, kraljica, kot … 

BESEDE Z GLASOM K NA SREDINI: oko, motika, roka, moka, šivanka, uganka, hruška, lizika, 

eskim, smreka, rokavice, drsalke, paprika, ţakelj, sanke, plankton … 

»O črki K ti pesmica pove,  

da ima ročici dve. 

Z eno jabolka nabira, 

z drugo se na tleh podpira« 

 (www.otroci.org). 

»Nastane, ko zadane 

puščica v trden zid, 

da le vrh od nje ostane, 

pa še ta trdno zabit. 

Zid nariši, v njem ostrico, 

z njo črko zrišeš polovico!« 

(Vošnjak, 2008, 28). 

»K kaj čudnih je navad,               

rad bi bil od vseh drugačen –             

pa zato kot akrobat                      

hodi predse razkoračen!« 

(Grafenauer, 1991, 25). 
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BESEDE Z GLASOM K NA KONCU: svinčnik, vlak, tajnik. predsednik, lok, sok, tok, tlak, lak, rak, 

klik, krik, oblak, slak, trak, zabojnik, razbojnik, sodnik, politik, čajnik, telovnik… 

BESEDE Z VEČ K-JI: krokodil, krokar, kokoš, kavbojke, korak, komik, skok, kaki,  kopalke, 

pokrovka, pokovka, kakadu, kratkočasnik, sokovnik, Kekec… 

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 80: Zapis črke K 

 (www.zupca.net/klet/crke/male/k.gif)  

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

FIK    VLAK    OBLAK    DOTIK     ESKIM     KOKOŠ    HOKUS   KAKTUS   PLANKTON    

 

IZGOVOR GLASU K 

Glas K »izgovorimo tako, da se usta zmerno odprejo. Konica jezika se pomakne na spodnje 

sekalce. Zadnji del jezika se dvigne in z mehkim nebom tvori zaporo zračnemu toku. Mehko 

nebo se dvigne. V trenutku artikulacije se zadnji del jezika hitro spusti (izdišni zrak podre 

zaporo) in nastane glas K. Glasilki mirujeta. Glas K je nezveneč in hipen« (Fajfar, 1996, 16). 

 

  



Ana Boţič (2011): Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv, diplomsko delo  

 

95 

 

– PRI ZDRAVNIKU 

 
ZGODBI 

»Gregorja boli grlo. Mama ga je peljala k zdravniku. Gregor mu je pokazal, kje ga boli. Zdravnik 

ga je pregledal. Gregor je dobil zdravila. Mama mu je skuhala čaj« (Jeršan Kojek; Škof 

Pavlinec,2008, 95). 

 

»Gos glasno gaga: ga, ga, ga… Ranjena goska se trudi in gaga: G, G, G … 

Ne gleda sem, ne gleda tja, 

po sredi ceste gos caplja. 

Potem pa pok in ga,ga,ga, 

je avto gosko zbil na tla« (Fajfar, 1996, 33). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PIPOVEDUJE: 

»Pozdravljeni! Zadnjič sem vam pozabil povedati, da je dobila Katarina, na svojo kmetijo, še 

eno vrsto ţivali. Račke. Ko sem jih opazoval, kako veselo gagajo in plavajo, si nisem mogel 

pomagati in sem jim zapel pesem (zapoje pesem). Igrajmo se, da smo račke in gagajamo. 

Kateri glas, za katerega črke še ne poznamo, slišite? To je glas G. No, pa si poglejmo, kakšna 

je črka G (pogledajo sliko račke/gosi in potipajo črko G). Fonomimični gib in zapis, pa vam bo 

pokazala učiteljica. Jaz odhajam, lep dan vam ţelim! Nasvidenje!« 

 

LINIJA ČRKE                                         FONOMIMIČNI GIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

  G 

 

Slika 82 (levo) : 

Fonomimični gib za črko G 

(Vir: Fajfar, 1996, 33) 

 »S prsti ene roke se 

dotaknemo vratu (grla) le za 

hip«( Fajfar, 1996, 33). 

 

Slika 81: Linija črke G 

(Vir: interno gradivo –  

oralna metoda) 

Črko G dobimo, č 

obrišemo gos, ki ima 

obrnjeno glavo. 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Voglar, Nograšek, 1996,  20) 

PESMI 

 

 

 

 

 

 

  

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Črkec v razred prinese sliko gosi in črko.  

 Otrokom pove zgodbo. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM G NA ZAČETKU: gusar, grozd, galeb, grad, grb, grm, goska, gumb, gosak, 

gol, glava, guma, glista, golob, glavnik, gledalec, goba, gozd, gniloba … 

BESEDE Z GLASOM G NA SREDINI: ogledalo, ogrlica, ogenj, noga, nogavica, orglice, ograja, 

ţoga, pogled, daljnogled, iglu, jagoda, regrat, fagot, dogodek, jogurt, ligenj … 

BESEDE Z GLASOM G NA KONCU: rog, krog, jug, drog, bog, puding, Ig, Log …   

BESEDE Z VEČ G-JI: glog, glagol, grgranje … 

 

»Črka G je res zapletena,  

njej podobna ni nobena. 

Kaj? Ni res? Da je podobna črki C? 

No, torej ţe poznate črko G!« 

 (www.otroci.org). 

»Res prava je nadloga, 

radoveden in iskriv, 

včasih bil je kakor ţoga, 

a se, reveţ, je pobil … 

To bo risopis štos, 

ko boš ţogi zlomil nos!« 

(Vošnjak, 2008, 20). 

»G ima veliko glavo,                         

trupa nič, le kozjo brado –                      

na to marsovsko postavo                         

pa poveznjeno čelado« 

(Grafenauer, 1991, 17). 
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 Zapisovanje črke 

 

Slika 83: Zapis črke G 

(www.zupca.net/klet/crke/male/g.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

NOGA     VOGAL     PIGMENT   GOSKA    FAGOT  GAMAŠE   HUDOBA   OGLEDALO 

 

IZGOVOR GLASU G 

»Glas G izgovarjamo podobno kot glas K. Usta so zmerno odprta. Mehko nebo je dvignjeno. 

Konica jezika je nekoliko pomaknjena na spodnje sekalce. Zadnji del jezika tvori zaporo med 

trdim in mehkim nebom. V trenutku artikulacije zračni tok podre zaporo (zadnji del jezika se 

spusti) in ves jezik se pomakne nekoliko naprej. Glasilki nihata. Glas G je zveneč in hipen« 

(Fajfar, 1996, 17). 
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            – JOJ, ODNESLO JE DEŢNIK! 

 
ZGODBI 

»Jan in Maja sta šla v trgovino. Zunaj je deţevalo. Jan je odprl deţnik. Zapihal je veter in mu 

obrnil deţnik. Jan je močno prijel za ročaj, da mu ne bi odneslo deţnika« (Jeršan Kojek; Škof 

Pavlinec,2008, 49). 

 

»Zunaj deţuje. Deţnik drţimo nad glavo, da nismo mokri. 

Joj, jej, jaj! 

Pod deţnikom gremo v šolo 

in iz šole spet nazaj … 

Joj, jej, jaj! 

Kdaj bo le deţevja kraj?« (Fajfar, 1996, 43). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE 

»Bil je muhast aprilski dan. Slonel sem na oknu in opazoval deţne kapljice, ki so počasi padale 

z oblakov. Kar naenkrat me je prešinilo in odločil sem se, da odidem skakat po luţah. Oblekel 

sem deţni plašč, obul škornje in deţnik. Skakal sem po luţah in pel pesem o deţju. V veselem 

skakanju sem pozabil na čas, našel pa sem tudi novo črko. Črko J.« 

 

LINIJA ČRKE         FONOMIMIČNI GIB 

 

Slika 85: Linija črke J 

(Vir: interno gradivo –  

oralna metoda) 

Črko J se skriva v 

ročaju deţnika. 

 

 

 

 

 

J 

 

Slika 84: Fonomimični gib 

in njegov  opis za črko J 

(Vir: Fajfar, 1996, 43) 

 »V višini prsi dvignemo roko 

stisnjeno v pest« (Fajfar, 

1996, 43). 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Voglar, Nograšek, 1996, 25) 

PESMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Črkec pride v razred z odprtim deţnikom.  

 Učencem pove svojo zgodbo, nato pa jih povabi, da skupaj poiščejo črko J. Pokaţe jim tudi 

fonomimični gib. Nato pa se poslovi. 

 

 

 

 

»Ali si kdaj ţe ribe lovil?  

Namakal trnek v vodi, kaj dobil? 

Napiši črko I, ki bo spodaj v levo zavita, 

in ţe se ti črka J in trnek smejita« 

 (www.otroci.org). 

»Zvito je priročen, 

če na morje ga vzameš, 

bo zdrţal, dovolj je močen, 

z njim morda še ribo ujameš… 

Kakor trnek ga naslikaš, 

pazi, da se ne našpikaš!« 

(Vošnjak, 2008, 26). »Kam je vzdignilo deţnik,            

da ostal je le ročaj? 

J uganja vik in krik,                           

ker bi rad deţnik nazaj!« 

(Grafenauer, 1991, 23). 
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VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM J NA ZAČETKU:  jelen, jagoda, jezero, jakna, jogurt, jabolko, jata, jurček, 

jeţ, jazbec, jadrnica, jok, junak, juha, jota, jelka, jod, jed, jod, jez, Jupiter …  

BESEDE Z GLASOM J NA SREDINI: sadje, ladja, škarje, pajek, grozdje, ţemlja, listje, morje, 

lijak, oljka, ograja, knjiga, sejem, njoki, krojač, lubje, kapljica, odeja, šoja … 

BESEDE Z GLASOM J NA KONCU: ogenj, konj, zmaj, čevelj, soj, loj, gnoj, čaj, lučaj, lij, kroj, 

tečaj, točaj, ročaj, boj, klekelj, policaj, kij, Ptuj … 

 BESEDE Z VEČ J-JI: jajce, Ljubljana, jelenjad, julij, jurjevanje, junij …  

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 86: Zapis črke J 

(www.zupca.net/klet/crke/male/j.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

TAJ   SOJ  JUHA  ŠOJA   MIJA  JUNAK   ODEJA  VIJAK   POLJE  GOFLJA  JABOLKO 

 

IZGOVOR GLASU J 

»Pri izreki glasu J so govorila podobno oblikovana, kot pri izgovoru glasu H in vokala I. Hrbet 

jezika je vzbočen in dela priporo na trdem nebu. Ta pripora je oţja kot pri I. Zračni tok (ob 

prehodu mimo pripore) povzroča zvok, ki je značilen za glas J. Mehko nebo je dvignjeno. 

Glasilki nihata. Glas J je zveneč in trajajoč« (Fajfar, 1996, 20). 
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            – ZAJEC IN ČEBELA  

 

ZGODBI 

»Zarja je imela zajca. Zanj je lepo skrbela. Nekega dne ji je zajček pobegnil in se skril v visoko 

travo. Zarja ga ni našla. Priletela je čebela. Zajec je dvignil ušesa in poslušal. Tako ga je Zarja 

našla« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec,2008, 82). 

 

»Čebela leti po zraku  in glasno brenči: Z … 

Z …, Z …, Z … 

Čebela brenči,  

ko po zraku leti, 

hitreje leti, 

glasneje brenči. 

Z …, Z …, Z …« (Fajfar, 1996, 39). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE 

»Prelep sončen dan me je zvabil v naravo. Usedel sem se na travnik in opazoval čebelice, ki so 

letale iz cveta na cvet, ter poslušal njihovo brenčanje zzzz, zzzz … Spomnil sem se pesmice o 

čebeli in jo zapel (zapoje pesem). Moje petje je očitno slišal tudi zajček, ki se je za hip ustavil, 

me poslušal, nato pa stekel stran. Tudi sam sem se odpravil proti domu. Tudi sedaj se mi 

malce ţe mudi. Učiteljica mi je obljubila, da vas bo naučila črko, za glas, ki oponaša brenčanje 

čebelic. Katera je ţe? Z, tako je! Nasvidenje!«  

 

LINIJA ČRKE                   FONOMIMIČNA GIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

 

Slika 87 (levo): 

Fonomimični gib 

za črko Z 

(Vir: Fajfar, 1996, 

39)  

»Z roko (s palcem 

in kazalcem) rišemo 

po zraku obliko 

črke Z (pot, kjer leti 

čebela)« (Fajfar, 

1996, 39). 

 

 

 

  

Slika 88: Linija 

črke Z 

(Vir: interno gradivo 

– oralna metoda) 

Črko Z dobimo v 

liniji zajca, ki teče. 

 

Slika 89: Fonomimični 

gib za črko Z 

(Vir: Jeršan Kojek, Škof 

Pavlinec , 2008, 82) 

Z roko pomahamo na 

vrhu glave, kar ponazarja 

zajčja ušesa. 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Voglar, 1975, 37) 

PESMI  

 

 

 

 

 

 

 
PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek pove zgodbo.  

 Učitelj izpelje obravnavo črke Z. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM Z NA ZAČETKU: zebra, zajec, zvonček, zvonec, zima, zibelka, zastava, 

zaboj, zmaj, zid, zidar, zob, zapestnica, zapestje, zobar, zelje, zlatnik … 

BESEDE Z GLASOM Z NA SREDINI: koza, meduza, koruza, kozarec, grozdje, oaza, miza, rezilo, 

breza, ozeblina, steza, voznik, vaza, vezi, sezam, seznam, ozemlje …  

BESEDE Z GLASOM Z NA KONCU: voz, obraz, mraz, rez, ugriz, prerez, uvoz, niz …  

»Tukaj pa pazi na ravne črte,  

ker črka z ni zvita iz trte, 

poševna črta in črtica zgoraj! 

Kaj še manjka? Črtica spodaj« 

(www.otroci.org). 

»Zzzareţe in je krivec, 

da te zzzebe, ko je mrazzz, 

ko ti gre nad zob, vsiljivec, 

zobobol krivi obraz! 

Hitro, daj ga na papir, 

da bo nekaj časa mir …« 

(Vošnjak, 2008, 54). 

»Z se nosi kot labod:           

dolg kljun in tenki vrat              

izteguje celo pot,                          

ko drsi v labodji grad« 

(Grafenauer, 1991, 49). 
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BESEDE Z VEČ Z-JI: zvezda, zvezek, zrezek, zagozda, zimzelena (rastlina), izrez, izraz, 

izobrazba, izvoz … 

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 90: Zapis črke Z 

(www.zupca.net/klet/crke/male/z.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

DIH  NIZ  ZOB  ZID  FIDO  DOLG  UVOZ  ZIMA  ZELJE   ZVEZEK DIŠAVA  ZAPESTJE 

 

IZGOVOR GLASU Z 

»Lega govoril (ustnic, spodnje čeljusti in mehkega neba) je enaka pri izreki glasu Z in S. Prednji 

del jezika je nekoliko bolj dvignjen. Nastane oţja pripora. Glasilki nihata. Glas Z je trajajoč in 

zveneč« (Fajfar, 1996, 19). 
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          – POMLAD V SADOVNJAKU ali ŢIGA ŢIGA 

 

ZGODBI 

»Stric Pavel je spomladi v sadovnjaku obrezoval drevje. Ţan mu je pomagal. Suhe veje sta 

odţagala« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec,2008, 85). 

 

»Mizar Ţiga ţaga les. Na tla pada ţaganje. 

Ţ …, Ţ …, Ţ … 

Ţago vsak mizar ima, 

da preţaga kos lesa. 

Ţ …, Ţ …, Ţ …« (Fajfar, 1996, 41). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Zadnjič sem hitro odšel, saj me je Marko prosil za pomoč. Z očetom sta odšla v gozd, 

pripravljati drva za zimo. Z veseljem sem jima pomagal. Ko smo končali, smo skupaj zapeli še 

pesem (zapoje pesem). V ţagi pa sem našel črko Ţ. Pa si oglejmo sliko ţage in potipajmo črko 

Ţ. Fonomimični gib vam bo pokazala učiteljica, prav tako zapis črke. Nasvidenje!« 

 

LINIJA ČRKE           FONOMIMIČNI GIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţ 

 

Slika 91: Fonomimični 

gib za črko Ţ 

(Vir: Fajfar, 1996, 41) 

 »Roko (prsti so stisnjeni 

v pest) iztegnemo 

predse in nato 

primaknemo (ţagamo z 

ţago)« (Fajfar, 1996, 

41). 

 

 
Slika 92: Linija 

črke Ţ 

(Vir: interno gradivo 

– oralna metoda) 

Črko Ţ dobimo, če 

obrišemo obešeno 

ročno ţago. 
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UGLASBENA PESEM15 

 

(Vir: Voglar, 1975, 37) 

PESMI 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek pove učencem zgodbo. S seboj lahko poleg slike in črke prinese tudi ţago (kjer 

pokaţe črko Ţ). 

 Fonomimični gib in zapis črke pokaţe učiteljica. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM Ţ NA ZAČETKU: ţirafa, ţolna, ţerjav, ţaba, ţelva, ţongler, ţoga, ţebelj, 

ţrebe, ţica, ţaga, ţlica, ţarnica, ţito, ţelod, ţir, ţemlja, ţupan, ţivali, ţvečilka … 

BESEDE Z GLASOM Ţ NA SREDINI: sneţak, kroţnik, fiţol, roţa, reţim, reţa, toţba, poţar, luţa, 

čeţana, garaţa, mreţa, koţa, loţa, leţišče, leţalnik, straţar …   

                                           
15 Namesto pesmi Ţiga Ţaga lahko zapojete tudi tretjo kitico pesmi Naša četica koraka (»Ţiga, ţaga poje 
ţaga …«) 

»Ali črko Z ţe napisati znaš?  

Če ja, potem veliko prednost imaš. 

Le kljukica manjka, jo hitro dodaj, 

zdaj vidiš, da abeceda ni tak zmaj!« 

 (www.otroci.org). 

»Se iz črkovne sklede, 

kakor Č in Š baha, 

je na repu abecede, 

vendar čepico ima! 

Če ti Z-JI ţe letijo, 

kapo le dodaj. Adijo!« 

(Vošnjak, 2008, 56). 

»Ţ krasi lijaček znanja,                   

na temenu mu pozvanja.                

Skozenj v glavo je prišla                   

vsa modrost od Ţ do A!« 

(Grafenauer, 1991, 51). 
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BESEDE Z GLASOM Ţ NA KONCU: moţ, noţ, polţ, storţ, riţ, mroţ, goţ, laţ, čemaţ, deţ, Tomaţ, 

Blaţ, opaţ, vrveţ, golaţ …   

BESEDE Z VEČ Ţ-JI: ţuţelka, Ţuţemberg … 

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 93: Zapis črke Ţ 

(www.zupca.net/klet/crke/male/zz.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

DEŢ   POLŢ   ŢITO   LUŢA    ŢELVA    FIŢOL   GOLAŢ    ŢEMLJA    ŢEBELJ   SNEŢAK 

 

IZGOVOR GLASU Ţ  

»Lega govoril (ustnic, zob, mehkega neba) je enaka pri izreki glasov Ţ in Š. Jezik je malo bolj 

dvignjen, da se oblikuje oţja pripora. Pritisk izdišnega zraka se zmanjša, ker glasilki nihata. Glas 

Ţ je zveneč in trajajoč« (Fajfar, 1996, 20). 
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  - CIRKUS ali ZVONČEK 

     
ZGODBI 

»V mesto je prišel cirkus. Klovn Cveto in opica Cilka zabavata otroke. Klovn Cveto ima velike 

rdeče cokle. Opica Cilka mu sedi na rami. Cilka ima pisane copate« (Jeršan Kojek; Škof 

Pavlinec, 2008, 101). 

 

»Spomladi zvonček pokuka iz zemlje. Pozvoni kot v pravljici, da tudi druge cvetice prebudi: C- 

C, C- C! 

Cin – cin! Pozvonim 

Cvetice budim. 

Cin – cin! Cin – cin!« (Fajfar, 1996, 44). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Posijalo je toplo sonce, zato sem odšel na sprehod. Opazil sem, da so izpod snega ţe pokukali 

prvi zvončki. Nabral sem jih in jih odnesel prijateljici Cilki, ki jih je bila zelo vesela. V zahvalo 

me je naučila naslednjo pesem (zapoje pesem). V pesmi sem našel nov glas, glas C, za 

katerega črko moramo še spoznati. Pa potipajmo črko C in si jo oglejmo na sliki cvetlice.« 

 

LINIJA ČRKE        FONOMIMIČNA GIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

Slika 94: 

Fonomimični gib za 

črko C 

(Vir: Fajfar, 1996, 44) 

 »Roka, ki jo dvignemo 

v višino prsi, visi v 

zapestju navzdol. 

Premikamo jo levo in 

desno« (Fajfar, 1996, 

44). 

 

 

 Slika 95: 

Fonomimični gib 

za črko C           

(Vir: Jeršan Kojek; 

Škof Pavlinec, 2008, 

101) 

Ukrivljena palec in 

kazalec ponazarjata 

črko C. 

 

Slika 96: Linija 

črke C 

(Vir: interno gradivo 

– oralna metoda) 

Črko C dobimo, če 

obrišemo upognjeno 

steblo cvetlice. 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Bitenc, 2004, 8) 

PESMI 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Črkec v razred prinese zvončke, sliko in črko.  

 Pove zgodbo. 

 Črko C lahko pokaţe na sliki in v ţivo na zvončku. 

 Fonomimični gib in zapis črke pokaţe učitelj. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM C NA ZAČETKU: cvetje, cvetličarka, ciklama, cirkus, cekar, cokel, copati, 

cerkev, ciganka, cula, cof, cesta, cev, cedra, curek, cvet, cena, cilj, car, cedilo … 

BESEDE Z GLASOM C NA SREDINI: trobentica, raca, sonce, muca, kocka, ocena, gosenica, 

pica, lice, pecelj, taca, veverica, potica, ptica, tricikel, opica, drvarnica … 

BESEDE Z GLASOM C NA KONCU: lonec, konec, kozarec, pajac, sošolec, venec, lestenec, palec, 

kazalec, mezinec, tulec, pevec, kozolec, pešec, delec, klic, robec … 

»Zdaj ţe velik si otrok,  

zato nariši majhen krog! 

Če desni del kroga zbrišeš, 

črko C napišeš« 

 (www.otroci.org). 

»Kot mesec je zaspan, 

preden posteljico leţe, 

da prespi v njej noč in dan, 

da za hipec se izpreţe… 

Ne oklevaj, strah odpiši, 

Lunin krajec brţ nariši!« 

(Vošnjak, 2008, 10). 

»Po kitajski šegi                                  

C svoj hrbet sklanja.                    

Vedno se v zadregi                        

vsemu svetu klanja«                      

(Grafenauer, 1991, 7). 
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BESEDE Z VEČ C-JI: coprnica, celica, cepec … 

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 97: Zapis črke C 

(www.zupca.net/klet/crke/male/c.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

HEC    FICKO   TULEC   CVETJE    PEŠEC   BELEC   CEDILO   MEZINEC  ŢELODEC   GOSENICA 

 

IZGOVOR GLASU C 

»Glas C izgovorimo tako, da sta ustnici razmaknjeni kot pri S. Spodnji sekalci so pomaknjeni 

pod zgornje (razmak je majhen). Jezik se v prvi fazi izgovora s ploščico dotika dlesni zgornjih 

zob (podobno kot pri glasu T s konico jezika). Po sredini jezika je ţleb. Stranska robova jezika 

se dotikata kočnikov. Izdišni zrak se zgoščuje za zaporo in jo podre. Konica jezika zdrkne do 

dlesni spodnjih zob. Prednji del jezika tvori priporo z dlesnijo zgornjih zob. Zračni tok se 

podrgne ob priporo in nastane glas C. Mehko nebo je dvignjeno. Glasilki mirujeta. Afrikat C 

lahko izgovorimo tudi tako, da je konica jezika na spodnji dlesni, sprednji del jezika pa naredi 

zaporo na zgornji. ki jo potem izdišni zrak razširi v priporo. Glas C je nezveneč in hipen« 

(Fajfar, 1996, 21). 
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            – ČEVLJI ali  PIŠČANČEK  

 
ZGODBI 

»Ljudje hodimo obuti. Doma nosimo copate. Ko hodimo zunaj, imamo na nogah čevlje, športne 

copate, natikače, škornje …« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec,2008, 103). 

 

»Piščanček je majhen, rumen. Odpira kljunček in tiho čivka: Č – Č! 

Čup –čup, čup – čup! 

Piščanček kliče mamo putko. 

Ga vzame mama pod perutko. 

Čup – čup, čup – čup!« (Fajfar, 1996, 45). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE: 

»Odkar se je zunaj ogrelo, sem pogost obiskovalec travnika. Zelo rad opazujem, kako se 

čebelice ustavljajo na cvetlicah, jedo sladek med in nato odletijo. Prav v njihovem postanku 

sem opazil novo črko. Črko, za katero glas slišimo, ko si umivamo zobe. Pa poslušajmo 

naslednjo pesmico. To je črka Č. Poglejmo sliko in potipajmo črko. Učiteljica, pa vam bo 

pokazala gib in vas naučila črko zapisati.« 

 

LINIJA ČRKE              FONOMIMIČNI GIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č 

 

Slika 98: Fonomimični gib 

za črko Č 

(Vir: Fajfar, 1996, 45) 

 »Roko dvignemo v višino 

prsi. Kazalec odmaknemo 

in primaknemo k palcu« 

(Fajfar, 1996, 45). 

 

 

Slika 99: Linija črke Č 

(Vir: interno gradivo –  

oralna metoda) 

Črko Č dobimo, če 

obrišemo cvetlico, na 

kateri je čebelica. 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Krajnčan, 1998, 22) 

PESMI 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek pove zgodbo.  

 V razred prinese sliko in črko. 

 Pesem lahko zavrtimo tudi prek radia.16 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM Č NA ZAČETKU: črnec, čevljar, čevelj, čaplja, čebula, česen, češnje, čmrlj, 

čebela, čuk, čarovnica, čop, četa, čokolada, časopis, čopič, čreda …  

BESEDE  Z GLASOM Č NA SREDINI: smuči, oči, buča, ključavnica, očala, vreča, pomaranča, 

hlače, maček, dojenček, krčma, opravičilo, ovčar, počitnice, svečnik … 

BESEDE  Z GLASOM Č NA KONCU: plašč, vrč, ključ, luč, ribič, ptič, moč, peč, seč, skeč, tekač, 

veslač, pekač, kovač, trač, reč, kurjač, orač, meč … 

                                           
16 Pesem »Umij zobe« je posnela Romana Kranjčan. 

»To črko skoraj ţe poznaš,  

le nekaj malega ji dodaš, 

zato le hitro črko Č napiši, 

nad njo pa majhen V nariši!« 

 (www.otroci.org). 

»Je samovoljneţ, zgaga, 

Ce-ja zbada in izziva, 

češ da znatno več odvaga, 

pa se s čepico pokriva. 

Je res lahek zalogaj: 

Ce-ju čepico dodaj …« 

(Vošnjak, 2008, 12). 

»Piškav zob, zabuhlo lice            

in obraz do polovice. 

Č si zob z obkladki zdravi            

v ruti s pentljico na glavi« 

(Grafenauer, 1991, 9). 
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BESEDE Z VEČ Č-JI: čevapčiči, čičerika … 

 

 Zapisovanje črke 

 

Slika 100: Zapis črke Č 

(www.zupca.net/klet/crke/male/cc.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje in prikazovanje zlogov in besed 

BUČA   FIČO    SMUČI    TOČAJ    HLAČE    PLAŠČ    ČEMAŢ    ČOKOLADA   KLJUČAVNICA 

 

IZGOVOR GLASU Č 

»Glas Č izgovarjamo tako, da ustnici izbočimo v šobo. Razdalja med spodnjimi in zgornjimi 

zobmi je majhna (kot pri glasu Š). Ploščica jezika se dotika neba za dlesnijo. Robova jezika se 

dotikata zgornjih kočnikov. Izdišni zrak podre zaporo za dlesnijo. Konica jezika se pomakne 

navzdol. Nastane pripora med prednjim delom jezika in trdim nebom. Zračni tok se podrgne ob 

priporo in nastane glas Č. Mehko nebo je dvignjeno. Glasilki mirujeta. Glas Č je nezveneč in 

hipen« (Fajfar, 1996, 21). 
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  – URA ali MOTOR 

  
ZGODBI 

»Rok je šel z očkom k urarju. Je šolar in potrebuje uro, ki ga bo zjutraj zbudila. Ura mora 

glasno zvoniti« (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec, 2008, 72). 

 

»Primoţ se vozi z motorjem. Motor brni: R … 

R …, R …, R … 

Motor spet ropoče, 

kolo se vrti, 

se Primoţu v ustih  

jeziček vrti« (Fajfar, 1996, 47). 

 

ŠKRATEK ČRKEC PRIPOVEDUJE 

»Danes navsezgodaj me je zbudila ura, ki je zazvonila RRR … Pretegnil sem se, pozajtrkoval, 

umil zobe, se oblekel in obul ter si na glavo poveznil čelado. Na dvorišču sem zaslišal motor, ki 

je brnel RRR… Pome je prišel Robert. Odšla sva na izlet na morje. Med voţnjo sva veselo 

prepevala pesem Moj rdeč motor. Zvečer, ko sem prišel domov, pa sem se spomnil na še 

zadnjo črko, ki vam bi jo rad predstavil. Ţe veste katera je?« 

 

  ČRKA        FONOMIMIČNA GIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

Slika 101: Fonomimični gib 

za črko R 

(Vir: Fajfar, 1996, 47) 

 »Roko, stisnjeno v pest, 

dvignemo do višine prsi. Pest 

premikamo« (kot bi dodajali 

plin (»gas«) pri voţnji z 

motorjem) (Fajfar, 1996, 47). 

 

 

 
 

 

Slika 102: Fonomimični gib 

za črko R 

(Vir: Jeršan Kojek, Škof 

Pavlinec, 2008, 72) 

Z roko posnemamo poslušanje 

ure ob ušesu. 

 

Slika 103: Črka R v 

budilki 

(Vir: interno gradivo –  

oralna metoda) 

Črko R izpeljemo po liniji 

budilke in kazalcev na 

budilki. 
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UGLASBENA PESEM 

 

(Vir: Voglar; Demšar, 2005, 41) 

PESMI 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO UČNE URE 

 Škratek Črkec v razred prinese budilko. 

 Med pripovedovanjem zapoje pesmico. 

 Na koncu pripovedovanja otrokom pomaga (če je potrebno), da ugotovijo, katero črko jim 

bo predstavil. Črko jim nato pokaţe (veliko črko), nato še v budilki. Potem jih lepo pozdravi 

in pove, da sedaj poznajo ţe vse črke in da bo sedaj odšel k otrokom, ki črk ne poznajo. 

 

VAJE 

 Za slušno diskriminacijo 

BESEDE Z GLASOM R  NA ZAČETKU: rak, riţ, rog, ruj, ris, raca, riba, roka, reka, repa, roţa, 

ročaj, ribič, robot, rokav, robec, radio, radič, ribez, raketa, robida, ropotulja … 

BESEDE Z GLASOM R  NA SREDINI: jezero, morje, marmelada, pero, grozdje, krog, krava, 

kriţišče, krof, kriţ, kraj, urnik, ura, ara, arhitekt, karte, modras, naramnica … 

BESEDE Z GLASOM R NA KONCU: por, dar, čar, vir, dvor, motor, mesar, izvir, denar, komar, 

rudar, vladar, poštar, klavir, oktober, čevljar, december, november, september ... 

BESEDE Z VEČ R-JI: urar, kurir, ropar, redar, risar, regrat, rolkar, mornar, krajcar, riţarna, 

rolerji, strugar, računalničar, rododendron, pravljičarka …     

»R pa si je tako dejal:  

˝ne bom več pri miru stal!˝ 

zato iz trebuška mu raste noţica, 

da lahko okrog stopica« 

 (www.otroci.org). 

»Je polţ, ki se podpira, 

kadar s trupom v zrak štrli, 

saj popil preveč je piva, ker 

da zanj še vedel ni… 

Je podprt, da se ne maje, 

pač, ga ravnoteţje daje!« 

(Vošnjak, 2008, 40). 

»R koraka silno rad,                         

a je čuden zgled vojaka.                         

Ob povelju za napad                               

kar na mestu voljno čaka!« 

(Grafenauer, 1991, 37). 
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 Zapisovanje črke 

 

Slika 104: Zapis črke R 

(www.zupca.net/klet/crke/male/r.gif) 

Učenci po zapisovanju črke, zapišejo še zloge in besede navedene spodaj. 

 

 Branje, prikazovanje ter prepis zlogov in besed17 

RA, RI, RE, RO, RU 

 

IZGOVOR GLASU R 

»V slovenskem jeziku je pravilen samo tisti glas R, ki ga izgovarjamo z jezično konico (apikalni 

R). Apikalni R izgovarjamo tako, da sta ustnici srednje razmaknjeni. Oddaljenost zgornjih in 

spodnjih zob je velika. Jezik se oblikuje v ţličko obrnjeno proti nebu. Stranska robova jezika se 

dotikata zgornjih kočnikov. Sprednji del jezika, ki je pripravljen za nihanje se z ploščico dotika 

dlesni zgornjih zob. Izdišni zrak se zgosti za ploščico in odpre zaporo do pripore, skozi katero 

švigne zrak. Zapora in pripora se izmenjujeta zaradi elastičnosti sprednjega dela jezika (jezične 

konice in ploščice). Tresenje jezične konice povzroča zvok, značilen za glas R. Mehko nebo je 

dvignjeno. Glasilki nihata. Glas R je zveneč in trajajoč« (Fajfar, 1996, 22). 

 

 

                                           
17 Učenci lahko prikaţejo, preberejo in prepišejo vse naštete besede, zato jih posebej ne navajam. 
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6.2 PREDLOG ZA UTRJEVANJE POSAMEZNIH GIBOV 

 

Za utrjevanje posameznih gibov, se lahko uporablja pesem »Abraham 'ma sedem sinov«. 

Spodaj je primer za črko N. 

 

 

 

(Vir: Oblak, 1995, 43) 
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6.3 OPOMBA K ZBRANEM GRADIVU 

 

Zbrano in dopolnjeno gradivo je rezultat analize dosegljive literature in virov, ki so navedeni na 

koncu diplomskega dela.  

Gradivo bi bilo mogoče v mnogih elementih še dopolniti in nadgraditi, in sicer tako, da bi se 

lahko poiskalo in povezalo glas, zgodbo/pripoved, uglasbeno pesem, sliko (zgodbe in linije 

črke) ter gib s pesmijo.  Mogoče bi bilo tudi poiskati drugo pesem za dan grafem ali fonem 

oziroma zgodbo.  

Moţna bi bila povezava fonomimične metode s standardnim znakovnim jezikom. Gib bi se lahko 

povezalo z mestom izgovora posameznega glasu in njegovim trajanjem ter načinom izgovora 

(npr. kratek - eksploziven glas, dolg, …).  



Ana Boţič (2011): Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv, diplomsko delo  

 

118 

 

ZAKLJUČEK 

 

Pismenost, ki je pomembna za samostojnost vsakega posameznika, lahko doseţemo po mnogih 

poteh. V procesu opismenjevanja se upošteva učenčeva šibka in močna področja, prednostno 

pot sprejemanja informacij (vidno, slušno, kinestetično) ter otrokovo starost – razvojno 

stopnjo. S tem se poveča dostopnost do cilja pismenosti, to je funkcionalna pismenost. To ne 

velja le za učence s posebnimi potrebami, temveč za vse učence. 

 

Za otroke z motnjami v duševnem razvoju se je v praksi, kot zelo dober način opismenjevanja, 

pokazala fonomimična metoda, ki sem jo opisala v diplomski nalogi. Pri tej metodi se izhaja iz 

celote (zgodbe, pesmi, pripovedi). Iz katere učenci izločijo obravnavani glas. Glasu pripadajoča 

črka je predstavljena multisenzorno; preko giba, glasu, zapisa in pesmi. Prav zaradi 

multisenzornega pristopa, bi bila fonomimična metoda primerna za vse učence in ne le za 

učence, ki se šolajo v osnovnih šolah, ki izvajajo prilagojeni programom, z niţjim izobrazbenim 

standardom. 

Gradiv, ki opisujejo omenjeno metodo je malo. Poleg tega, pa jo posamezni avtorji opisujejo iz 

različnih zornih kotov (nekateri prek zgodbe in giba, drugi le prek slike …). 

 

Zadani cilj naloge, ki so bili: zbrati, analizirati, zdruţiti in dopolniti gradivo o fonomimični 

metodi, so doseţeni. Zbrano gradivo dopušča posamezniku velik manevrski prostor. Tako na 

področju načina motiviranja učencev, kot izbire giba, pesmi in pripovedi za posamezno črko – 

glas. 

 

Gradivo ni dokončno in bi ga bilo mogoče v mnogih elementih še dopolniti in nadgraditi. Moţna 

bi bila povezava fonomimične metode s standardnim znakovnim jezikom. Gib bi bilo mogoče 

povezati z mestom izgovora posameznega glasu in njegovim trajanjem ter načinom izgovora 

(npr. kratek – eksploziven glas, dolg …).  
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PRILOGE 

PRILOGA 1: VAJE ZA RAZVIJANJE OTROKOVIH SPOSOBNOSTI     

                     BISTVENIH ZA OPISMENJEVANJE 

 

Za uspešen pouk opismenjevanja so potrebne spoznavne, motivacijske in sporazumevalne 

sposobnosti. Najpomembnejše so: 

 zaznavanje: pozornost, zaznavna konstantnost (konstantnost velikosti – razvije se od 6. do 

8. leta in oblike – razvije se okrog četrtega leta), integriran zaznavni sistem, vidno 

razločevanje, razčlenjevanje in vidni spomin ter slušno razločevanje, razčlenjevanje in slušni 

spomin; 

 motorika; 

 nebesedno logično mišljenje (sposobnost analiziranja in sintetiziranja, zavedanje lastnega 

telesa, koordinacija oko – roka, tridimenzionalna percepcija ...);  

 jezikovna razvitost (bogato besedišče, razvito poslušanje in govorno sporazumevanje). 

 

Priporoča se dejavnosti, s katerimi otroci krepijo grafično in fonološko zavedanje, dejavnosti za 

razvijanje grafomotorike (prstne in ročne spretnosti, zmoţnost vidno-gibalne skladnosti), 

sposobnosti zaznavanja prostora in orientacije v njem. Pri izbiri dejavnosti moramo upoštevati 

značilnosti otrok in spoznanja o porajajoči se pismenosti. 

 

V nadaljevanju predstavljam nekaj vaj za razvijanje in urjenje predbralnih in predpisalnih 

sposobnosti. 

 

VAJE ZA URJENJE MOTORIKE 

 Groba motorika 

Pri urjenju grobe motorike otrok uporablja velike telesne mišice, ki omogočajo hojo, plazenje, 

plezanje in sedenje. Otrok lahko torej potiska (npr. avto po narisani cesti), hodi po 

ravni/vijugasti črti, hodi po gredi, teče nazaj, se plazi, se igra igre z ţogo, vozi s kolesom … 

_________________________________________________________________________ 

Več vaj za urjenje grobe motorike je mogoče najti v: 

o Frostig, M. (1989). Gibalna vzgoja. Ljubljana: Svetovalni center. 
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o Uther, D. (2000). Majhni koraki : program zgodnje obravnave otrok z motnjami v razvoju. Knj. 4, 

Groba motorika. Ljubljana : Društvo za pomoč duševno prizadetim Soţitje, Sekcija za Downov 

sindrom 

o Videmšek, M.; Visinski, M. (2001). Športne dejavnosti predšolskih otrok. Ljubljana: Fakulteta za 

šport, inštitut za šport.  

o Vidmšek, M.; Pišot, R. (2007). Šport za najmlajše. Ljubljana: Fakulteta za šport, inštitut za šport. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Fina motorika 

Pri fini motoriki uporabljamo majhne mišice očesa in rok od zapestja navzdol. Otrok fino 

motoriko uri tako, da šiva, striţe, lepi, zabada šivanko v papir, trga papir, oblikuje predmete iz 

plastelina, pretika, izdeluje knjige, lutke, ladjice, sestavi sestavljanko …  

_________________________________________________________________________ 

Več vaj za urjenje fine motorike je mogoče najti v: 

o Ganderton, L. (2008). Ročne spretnosti: koraki, tehnike, praktični izdelki. Ljubljana: Meţek. 

o Uther, D. (2000). Majhni koraki: program zgodnje obravnave otrok z motnjami v razvoju. Knj. 5, 

Fina motorika. Ljubljana: Društvo za pomoč duševno prizadetim Soţitje, Sekcija za Downov sindrom. 

o Toms, K. (2008). Malček ustvarja: knjiga za deţevne dni. Trţič: Učila. 

o Wilkes, A. (2005). Moja prva ustvarjalna knjiga (darila, nakit, praznični okraski). Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Grafomotorika 

Je gibalna sposobnost za oblikovanje različnih znamenj na papirju. 

Otrok lahko vleče navpične, vodoravne črte, kroţne črte, zanke … rešuje tako imenovane, 

grafomotorične vaje. To so vaje, kjer otrok uporablja linije, ki so uporabljene v črkah, na 

zanimiv način (npr. ravne navpične črte nariše kot deţ iz oblakov, s kroţnimi linijami nariše 

jabolko …). Velike tiskane črke vsebujejo le pokončne, vodoravne in poševne ravne črte, 

polkroge in ovale 

( ,    ,    ,    ,       ,   ,    ). 

Otrok tudi spozna smer pisanja (od zgoraj navzdol, od leve proti desni). 

Pri izvajanju grafomotoričnih vaj pri otroku opazujemo drţo pisala in telesa. Če je potrebno, drţi 

korigiramo. 

_________________________________________________________________________ 

Več vaj za urjenje grafomotorike je mogoče najti v: 

o Bavčar, H.; Lavrenčič, A. (1995). MOS vaje motorike, orientacije in smeri. Ajdovščina: Osnovna šola. 
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o Bavčar, H., Lavrenčič, A. (1997). Deţela črtarija. Ljubljana: DZS. 

o Bogdanowicz, M. (2005). Priprava na učenje pisanja: grafomotorične vaje Jane Tymichove: 

metodični priročnik za starše in učitelje. Ljubljana: Društvo Bravo. 

o Ţerdin, T. (1996). Ringa ringa raja. Priročnik za gibalno-grafične vaje. Ljubljana: Mladinska knjiga 

_____________________________________________________________________________________ 

  

VAJE ZA OGREVANJE GLASOVNEGA APARATA 
 

o Dihalne vaje: pihanje vate, vode, milnih mehurčkov, balonov v zraku, dihanje po  

pasje, hitro in intenzivno pihanje svečk, hlajenje rane, govorimo izmenično tiho in glasno. 

o Razgibavanje ustnic in jezika: z ustnicami primemo paličico in govorimo, vozimo  

avto, z jezikom si umivamo zobe, jezik iztegujemo in zvijamo, z zaprtimi usti liţemo bombon, 

tleskamo z jezikom, z jezikom se poskušamo dotakniti nosu, jezik je »brisalec za šipe«, ki se 

premika levo/desno ...   

o Igre za pravilno izreko glasu: npr. R: brnenje motorja – »riba raca rak« ..., Š: burja  

piha šššš, S: kača (ksks) - slon sedi na stolu, Č: lokomotiva ali ptice, H: pihanje v dlan. Otrok za 

učiteljem ponavlja glasove in zloge. 

IGRA PAPAGAJČKI: vzgojiteljica uči papagajčke govoriti: posamezne glasove, glasove v ritmu, 

petje zlogov (npr. hihihi, jajaja ...), besede, besedne zveze (npr. krica, kraca). Papagajčki v 

kletkah vse ponovijo. Otroke spodbujamo k razločni izgovarjavi. Ko jim naročimo: "Papagajček 

na dvorišče.", otroci zletijo iz kletk in letijo (tekajo) po prostoru (ob tem izgovarjajo fr, fr, fr ...) 

(Verbovšek, 2007, 43). 

o Igre za umirjanje: zapremo oči, poslušamo zvoke,  posameznemu otroku zašepetamo  

navodilo in otrok nalogo opravi. 

_________________________________________________________________________ 

Več vaj za ogrevanje glasovnega aparata je mogoče najti v: 

o Grobler, M. (1983, 1984). Igrice in vaje za pospeševanje izreke glasu S, C, R, Č, Ţ, Š, Z. V: Otrok in 

druţina, Let. 32, št. 8 – 10 in Let. 33, št. 1 – 4. 

o Omerza, Z. (1959). Logopedija. Ljubljana: Drţavna zaloţba Slovenije. 

o Sgerm, D. (2004). Poslušam, slišim, govorim. Maribor: samozaloţba. 

o http://www.ossencur.si/vrtec/Lists/Objave/Attachments/40/GOVORNE%20IGRICE%20ZA%20POSPE

%C5%A0EVANJE%20IZREKE.pdf 

 

 

http://www.ossencur.si/vrtec/Lists/Objave/Attachments/40/GOVORNE%20IGRICE%20ZA%20POSPE%C5%A0EVANJE%20IZREKE.pdf
http://www.ossencur.si/vrtec/Lists/Objave/Attachments/40/GOVORNE%20IGRICE%20ZA%20POSPE%C5%A0EVANJE%20IZREKE.pdf
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VAJE ZA URJENJE VIDNEGA ZAZNAVANJA 
 
Vidno zaznavanje in vidni spomin lahko urimo z: labirinti, ugankami, igro Domine, igro Spomin 

(z znaki, črkami, vzorci, predmeti, povezavami; npr. bivališče – ţival), igro Črni Peter, iskanjem 

in razlikovanjem skritih likov, barvanjem polj s pomočjo legende, skrivanjem, s sestavljankami 

ter naslednjimi igrami: 

o Igra poišči pravilno odprtino: Otrok z otipom poišče pravo odprtino za lik, ki ga ima  

v rokah. 

o Igra gosenica: Otrok s črkami sestavlja gosenico, ali s kockami svoje ime ... (Grginič, 

2008) 

o Sestavi sliko in besedo: Otrok dobi kartončke, na nekaterih je sličica, na drugih pa  

poimenovanje sličice. Otrok mora poiskati par beseda – slika. 

o Ristanc: s števili, črkami (pove besedo na tisto črko, na katero skoči). 

 

 

Slika 105: Primer vaje za iskanje razlik med slikama, s katero lahko urimo vidno 

razločevanje.   

(Vir: www.bomi.si) 

________________________________________________________________________ 

Več vaj za urjenje vidnega zaznavanja je mogoče najti v: 

o Kraljič, D., Vodeb, J. (1994). Pomagajmo otrokom, ki imajo večje teţave na področju zaznavanja. 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport. 

o Lavrenčič, A., Bavčar, H. (2001). Ţarek v besedi. Nova Gorica: Educa. 

o Pečjak, S. (1999). Slišim – vidim, priročnik za razvijanje glasovnega zavedanja in vidnega 

razločevanja. Trzin: Izolit. 

o Ţerdin, T. (2003). Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja: kako jih odkrivamo in odpravljamo. 

Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše in Društvo Bravo. 

http://www.bomi.si/
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VAJE ZA URJENJE SLUŠNEGA ZAZNAVANJA 

 

FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

Fonološko zavedanje je občutljivost za notranjo zgradbo jezika, ki jo uvrščamo med 

metajezikovno sposobnost glasovnega zavedanja. Gre za sposobnost členjenja besed na 

glasove in spajanje glasov v besede. Manipulacija z glasovi vključuje izpuščanje, dodajanje ali 

nadomeščanje zlogov ali glasov. Otrok najprej slušno zaznava in prepoznava rime v otroških 

pesmicah in izštevankah ter oblikuje rime, nato členi povedi na besede. Sledi otrokova zmoţnost 

členjenja besed na zloge in spajanja zlogov v besede. Potem členi besede na dva dela 

(začetnega in končnega) in tvori nove besede z danim začetkom in koncem. Najvišja stopnja 

razvoja je fonemično zavedanje, ko otrok brez teţav členi in spaja glasove ter operira z glasovi 

v besedi. (Povzeto po Vrbovšek, 2007, 14) 

 

Poglejmo si nekaj vaj, s katerimi urimo fonološko zavedanje: 

o zavedanje strukture jezika: dolţina besede (dve besedi, katera je daljša? npr. bik – 

pikapolonica), preštevanje besed v povedi – število lahko pokaţe s prsti, nastavi toliko 

predmetov … (npr. Kuham. Maček spi. Rad imam sladoled.). 

o glasovna analiza:  

o zlogovanje in preštevanje zlogov: npr. Učitelj pove besedo, otrok zloguje, pove 

število zlogov v besedi, nastavi toliko predmetov; 

o odkrivanje glasov v besedi: npr. Otroku rečemo: »Povej, ali se beseda začne na 

l«.  

Otroku lahko razdelimo kartončke z besedami in sličico predmeta. Spodbudimo ga, da besede z 

določenim glasom na sredini/začetku/koncu, postavi v srednjo/prvo/zadnjo škatlico. Kje se 

nahaja zahtevan glas (na začetku/sredini/koncu) otrok lahko pokaţe tudi na semaforju, vlaku z 

dvema vagonoma …  

Zanimiva je tudi igra Poţrešna kača. Izmislimo si zgodbo o poţrešni kači, ki se oglaša na npr. a, 

otrok mora povedati besedo na a (po Verbovšek, 2007, 46) 

o ujemanje besednih parov: npr. Otroka vprašamo, ali imata besedi enak začetni/zadnji 

glas (besedi lahko izgovorimo, pokaţemo sliki). 

o aliteracija: npr. Otroku povemo tri besede. Dve besedi se začenjata z istim glasom, ena 

pa ne. Otrok ugotovi, katera je različna (npr. letalo-lestev-sonce). 

o zdruţevanje oziroma sintetiziranje  glasov: npr. otroku pripovedujemo zgodbo, nato mu 

črkujemo besedo. Njegova naloga pa je ugotoviti, katera beseda je to;  npr. Boţiček je 

prišel v mesto. Petru je prinesel ţ-o-g-o. Kaj je dobil Peter? 
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o rimanje: prepoznavanje rim (povedala ti bom dve besedi ali se rimata ali ne? Npr. kost – 

most, pika – nika, sonce – luna), tvorjenje rim (besedi poišči rimo, npr. kos). 

 

Za urjenje slušnega zaznavanja je primerna tudi igra Potovanje v čudeţno deţelo: otroci sedijo 

v krogu. Kotalimo ţogo, se pri nekomu ustavimo in mu karto s sliko predmeta pokaţemo. Otrok 

poimenuje predmet, pove začetni/končni glas in poišče še eno besedo, ki se začne na ta glas. 

Tako lahko preizkusimo prepoznavanje besede, iskanje posameznih glasov, določanje dolţine 

besede (po Grginič, 2008). 

 

Razvoj otrokovega glasovnega zavedanja spodbujamo z ritmičnim spremljanjem (npr. s 

ploskanjem, topotanjem) ob izrekanju posameznih glasovnih enot. 

_____________________________________________________________________________________ 

Več vaj za urjenje fonološkega zavedanja je mogoče najti v: 

o Lesjak Skrt, B. (2008). Glasovi v gibanju in igri. Ljubljana: Društvo Bravo. 

o Ozbič, M.; Kogovšek, D. (2006). Igre za razvoj glasovnega (fonološkega) zavedanja ter za govorni 

(verbalni) spomin.  V: Bilten Bravo, Let. 2, št. 3 (januar, 2006), str. 26 – 29. 

o Pečjak, S. (1999). Slišim – vidim, priročnik za razvijanje glasovnega zavedanja in vidnega 

razločevanja. Trzin: Izolit. 

o Volker, R. (1995). Slišim, vidim, povem: igralno didaktični komplet za predšolske otroke in učence 

niţjih razredov. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

VAJE ZA RAZVIJANJE JEZIKOVNIH SPOSOBNOSTI 

 Bogatenje besednega zaklada 

Besedni zaklad otrok pridobiva preko knjige, televizije, radia in poslušanja pogovorov odraslih. 

 

Ko otroci preberejo knjigo jih spodbudimo, da se z drugimi pogovarjajo o knjigah. Skupaj lahko 

ponovijo dialoge in zanimive dele. Preizkusijo se lahko v vlogi poslušalca, pripovedovalca in 

bralca. Otroci o prebrani vsebini pripovedujejo prosto ali ob slikah. Zgodbo lahko tudi 

dramatizirajo (z lutkami, različnimi rekviziti, igračami ali pa so sami "igralci"). Otroci tako 

razvijajo različne spretnosti za vidno prepoznavanje pogoste besede, s pomočjo ilustracij pa 

prepoznavajo pomen vsebine in spoznajo strukturo knjig. 

Knjige lahko izdelajo tudi otroci sami in jih predstavijo vrstnikom ali pa vsi skupaj (s pomočjo 

odraslega) sestavijo zgodbo, ki jo odrasel pred njimi zapiše.   

Z otrokom lahko igramo Tombolo s slikami: otrok izvleče kartico in opiše sliko na njej. Na dane 

slike si lahko izmisli zgodbo. 
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Otrokom naročimo, da prinesejo predmet. Otrok predmeta ne pokaţe, ampak ga ostali 

sprašujejo o lastnostih predmeta. Odgovarja lahko le z da/ne. 

 

Otroci lahko dopolnjujejo povedi, sestavijo tri delno zgodbo (npr. poln kozarec, pije, prazen 

kozarec), slikam na kartončku poiščejo nadrejeni pojem (npr. psu, mački, ptiču – ţivali), iščejo 

medvedka po navodilih … 

_________________________________________________________________________ 

Več vaj za urjenje besednega zaklada je mogoče najti v: 

o Gabrijelčič, M. (1993). Bogatimo besedni zaklad: z miselnimi vzorci. Ljubljana: DZS. 

o Kepic Mohar, A. (2002). Z nalepkami bogatim svoj besedni zaklad. Trţič: Učila. 

o Sivec, B. (2004). Cicibanove besede. Ljubljana: DZS. 

o Zupan, J., Pelikan-Prek, D. (1997). Zrno do zrna pogača. Vaje za spoznavanje pomena besed in 

bogatenje besedišča. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport. 

o Ţagar, F. (1970). Vaje za bogatenje besednega zaklada. V: Jezik in slovstvo, Let. 16, št. 1/2 (oktober 

1970/71), str. 10 – 14. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

RAZVJANJE PISMENOSTI V KONTEKSTU SIMBOLNE IGRE 

 

Z otroki se igramo različne igre o situacijah, ki so otroku dobro znane. Na primer: 

 trgovina: napišejo vabila, naredijo reklamna gradiva, napišejo obvestila, cene ...; 

 lekarna: berejo napise, recepte, imena zdravil na embalaţi, cenike in pišejo recepte, 

napise, nasvete ...; 

 avtobusna/ţelezniška postaja: berejo in napišejo vozne red …; 

 pošta: napišejo pismo, berejo naslove na ovojnicah …;  

  pri zdravniku: berejo in napišejo recepte, zapišejo podatke o počutju pacienta …; 

  v ţivalskem vrtu: preberejo urnik ţivalskega vrta, zapišejo in preberejo opis ţivali … 

 

S pomočjo omenjenih iger otrok ne pridobiva samo na področju opismenjevanja, ampak razvija 

tudi govorne kompetence, pragmatično zmoţnost in socialne spretnosti ter spoznava različne 

vrste besedil (npr. vabilo, prošnja, obvestilo ...) (po Grginič, 2008). 
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PRILOGA 2: TABELI SLUŠNO PODOBNIH GLASOV 

 

SLUŠNO PODOBNI 
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PRILOGA 3: TABELE VIDNO PODOBNIH ČRK 

 

VIDNO PODOBNE VELIKE 
TISKANE ČRKE 

A V 

B D 

B P 

C Č 

C O 

C G 

E F 

E H 

F T 

G O 

I L 

I T 

J L 

M N 

P R 

S Š 

S Z 

Š Ţ 

U V 

Z Ţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDNO PODOBNE MALE 
TISKANE ČRKE 

a e 

a c 

a o 

b d 

b g 

b p 

c č 

c o 

c e 

d g 

d o 

f t 

g p 

h n 

h k 

i j 

i l 

m n 

n u 

p g 

s š 

z ţ 

 



Ana Boţič (2011): Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila gradiv, diplomsko delo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VIDNO PODOBNE VELIKE 
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PRILOGA 4: ABECEDA VELIKIH IN MALIH TISKANIH ČRK 
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PRILOGA 5: ABECEDA VELIKIH IN MALIH PISANIH ČRK 

 

 

 

(Vir: www.slovenski-pravopis.blogspot.com/2011/04/slovenska-abeceda.html) 

http://www.slovenski-pravopis.blogspot.com/2011/04/slovenska-abeceda.html
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PRILOGA 6: TABELA PODOBNIH FONOMIMIČNIH GIBOV 

 

DEL TELESA, S KATERIM 

SE PRIKAZUJE GIB. 
GLAS – ČRKA, KI JE Z GIBOM PRIKAZAN (A). 

PRSTI 

Vsi prsti A, G 

Palec in 

kazalec 

O, U, D, K (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec *), Z 

(Jeršan Kojek; Škof Pavlinec) 

Kazalec I, P (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec), F (Fajfar**) 

Kazalec in 

sredinec 
V 

Palca B (interno gradivo, Fajfar), Č 

Palec, 

kazalec in 

sredinec 

K (Fajfar) 

DLAN 
M, E (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec) N, L, S, F (Jeršan Kojek; Škof 

Pavlinec) 

ROKA 
Ena roka 

Š (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec), Z (Jeršan 

Kojek; Škof Pavlinec), C (Fajfar), R (Jeršan 

Kojek; Škof Pavlinec) 

Obe roki E (Fajfar), 

PEST 
Ena pest 

T (Jeršan Kojek; Škof Pavlinec), H, B (Jeršan 

Kojek; Škof Pavlinec), J, Ţ, R 

Obe pesti T (Fajfar),  

 

* Jeršan Kojek, H.; Škof Pavlinec D. (2008). Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše (Učbenik za 

2. razred osnovne šole; Prilagojeni izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom). 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo  

 

** Fajfar, K. (1996). Pridobivajmo  izgovarjamo glasove. Nova Gorica: Educa 
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IZJAVA 

 

Diplomsko delo z naslovom Opismenjevanje po fonomimični metodi: nabor, analiza in dopolnila 

gradiv  je rezultat raziskovalnega dela avtorice Ane Boţič. 

 


