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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca 

 

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do roţne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do sneţne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v ţivljenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi: 

vnovič 

in zopet 

in znova. 

(Tone Pavček) 

 

 
 

Hvala vsem, ki ste me spodbujali in uporno pomagali stopati vnovič in 

zopet in znova. 

 

 

Še najbolj pa hvala najbližjim in najdražjim, ki ste z mano stopali vse 

korake. 

  



Povzetek 

Zaradi migracij druţin, ki se dogajajo iz različnih razlogov, se danes mnogo otrok 

izobraţuje v tujem oz. drugem jeziku. Usvajanje drugega jezika v zgodnjem obdobju 

in opismenjevanje v drugem jeziku pa sta poti k dvojezičnosti. V Sloveniji se v 

slovenskem jeziku kot jeziku okolja, ki jim predstavlja drugi jezik, navadno 

izobraţujejo otroci priseljencev, ki se odločijo za stalno bivanje v naši drţavi. Za tiste 

otroke priseljence, katerih bivanje v Sloveniji navadno traja omejen čas, pa so pri nas 

tudi šole, ki potekajo v drugih tujih jezikih, npr. v angleškem in francoskem jeziku.   

Skozi delo sem spoznala slovenske otroke, ki se opismenjujejo v drugem ali tujem 

jeziku, v angleščini, ki ni jezik okolja. Večina teh druţin je rabo drugega jezika 

spodbujala ţe v predšolskem obdobju. Ob vstopu v osnovno šolo pa so otroci pričeli z 

izobraţevanjem v angleščini, saj celoten pouk poteka v tem jeziku, prav tako pa je to 

jezik, ki ga otroci uporabljajo v socialnih interakcijah. Nekaj ur tedensko imajo učenci 

tudi učne ure slovenščine, njihovega prvega jezika. Pomembno je poudariti, da je 

izobraţevanje in opismenjevanje v angleškem jeziku v Sloveniji specifično. Zanimala 

me je pot k dvojezičnosti preko izobraţevanja v tujem jeziku, ki ni jezik okolja. Cilj, ki 

mu v svoji raziskavi sledim, je sestava nalog podpore za izboljšanje bralne zmoţnosti 

učenke, ki se opismenjuje v tujem jeziku. 

V empiričnem delu sem preverila učenkine izhodiščne bralne veščine in strategije. 

Učenka se opismenjuje v tujem jeziku, ob tem pa razvija tudi branje v prvem jeziku. 

Preizkuse sem zato izvajala v obeh jezikih in rezultate primerjala med seboj. Izvedla 

sem pogovor z druţino in učitelji ter tako pridobila še dodatne informacije.  

Večina učencev, ki sem jih spoznala pri svojem delu, je visoko motiviranih za delo z 

uporabo računalnika. To me je spodbudilo k sestavi animiranih, interaktivnih, 

računalniško podprtih nalog z navodili v angleščini in slovenščini. Narejene so v 

skladu s trditvijo, da v kolikor je poučevanje v drugem jeziku učinkovito pri 

spodbujanju zmoţnosti prvega jezika, bo prišlo do transferja v drugem jeziku 

(Magajna, 1994).  

Rezultati so pokazali uspešnost učenke na različnih področjih jezikovnega razvoja, pri 

bralnih veščinah, tehnikah branja in pri osnovnih sposobnostih, pomembnih za 

branje. Potrdili so hipotezo, da usvojena vizualna strategija opismenjevanja v drugem 



jeziku vpliva na branje v prvem jeziku in na hitrost branja v drugem jeziku. Zavrnili 

so hipotezo, da je govorno jezikovna zmoţnost učenke boljša v enem jeziku. V 

ugotovitvah sem zapisala učenkina močna in šibka področja ter sestavila naloge 

pomoči. Interaktivne naloge spodbujajo šibka področja preko močnih (npr. 

spodbujajo natančno sledenje preko vizualnega spomina).  

Moji predlogi za nadaljnje delo vključujejo nadaljevanje pomoči v obeh jezikih in 

preverjanje napredka s preizkusi, opravljenimi v raziskavi. 

  

 

Ključne besede: opismenjevanje, tuj jezik, jezik okolja, bralne veščine 

 

  



Abstract 

Many children are being educated in a foreign or second language due to the 

migration of their families, happening for different reasons. The acquisition of a 

second language at an early stage and literacy in a second language are paths to 

bilingualism. In Slovenia, children of immigrants, who decide to stay in the country 

permanently, are being educated in Slovene, which is the language of the 

environment and represents a second language to them.  Children of immigrants, 

who stay in Slovenia for limited time, go to schools and learn in other foreign 

language, for example English and French. In practice I have met Slovene children 

who are learning literacy in the second or foreign language, English, which is not the 

language of the environment. Most of these families had been encouraging children 

to use English, starting in preschool age.  

Upon entering primary school children started with education in English. They follow 

lessons and learn in English, which is the language they use in social interactions as 

well. A couple of hours a week they have lessons in Slovene, their first language. It is 

important to emphasize that education and literacy in English is specific in Slovenia.  

I was interested in the path to bilingualism through education in a foreign language, 

which is not the language of the environment. The target of the research was the 

composition of support to improve reading ability of a student, learning literacy in a 

foreign language. 

In the empirical part, I checked students reading skills and strategies. She is learning 

literacy in a foreign language and developing reading in the first language. The tests 

were conducted in both languages and the results were compared. I have met with 

family and teachers to gain needed additional information about the student. 

Most students I have met were highly motivated to work on a computer. That has led 

me to composition of animated, interactive tasks, with instructions in English and 

Slovene. I have made tasks in accordance with the argument that if the teaching of a 

second language is effective in encouraging abilities in the first language, there will 

be a transfer to second language (Magajna, 1994). 

The results showed performance of the student in different areas (eg. visual and 

auditory discrimination, phonological awareness, reading skills, the use of semantic 



and syntactic key vocabulary). The results confirmed the hypothesis that the 

acquired visual literacy strategy in a second language affects reading in the first 

language and reading speed in second language. The results rejected the hypothesis 

that student’s speech and language abilities are more successful in one language. I 

have written down student’s strong and weak areas in Findings and made tasks for 

support. Interactive exercises encourage weak over the strong areas (eg. encourages 

tracking through visual memory).  

For further work, I proposed continuing with help in both languages and verifying the 

progress with the tests conducted in the study. 

  

Keywords: literacy, foreign language, language of the environment, reading skills 
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 UVOD  

 

Specialni in rehabilitacijski pedagog spoznava stopnje govornega in jezikovnega 

razvoja skozi usvajanje prvega oz. maternega jezika. Manj pogosto pa obravnava 

jezikovni razvoj skozi drugi ali tuj jezik, ki je lahko izvor teţav – posredno ali 

neposredno. Taka obravnava je potrebna pri otrocih, ki razvijajo dvojezičnost. 

Izkušnje v dveh jezikih, usvajanje dveh jezikov v ranem obdobju ali kasneje sta poti, 

ki vodita k dvojezičnosti.  

Ob preprekah pri usvajanju se previdno poskuša določiti njihov vzrok. Pogosto se 

različni vzroki, med njimi je lahko opismenjevanje v tujem jeziku, kaţejo v podobnih 

teţavah. Pojavijo se lahko zaradi zakasnelega govornega razvoja, slabše pozornosti 

in koncentracije, teţav z vizualnim spominom, procesiranjem, opismenjevanjem ţe v 

prvem ali samo v drugem jeziku. Za določitev vzrokov je tako potrebno preverjanje 

poznavanja glasov in simbolov, fonemskega zavedanja, besedišča, koordinacije, 

tehnik branja v obeh jezikih. Samo opismenjevanje v drugem jeziku ni vir učnih 

teţav. Teţave pri usvajanju dveh jezikov pa se lahko kaţejo kot učne teţave. Tako z 

nalogami preverimo, ali obravnavamo učenca, pri katerem je usvajanje drugega 

jezika prispevalo k pojavljanju teţav, ali učenca z učnimi teţavami (ki so opazne ţe v 

prvem in posledično nato tudi drugem jeziku). Dvojezičnost razvijajo tudi učenci z 

učnimi teţavami in otroci z posebnimi potrebami. 

Otroci, ki se opismenjujejo v tujem jeziku, imajo raznolike izkušnje in predznanja 

jezikovnega razvoja. Pogosto imajo več izkušenj v enem jeziku, s tem pa znanje med 

dvema jezikoma ni uravnoteţeno. S kontinuiranim pridobivanjem izkušenj v obeh 

jezikih se razlike manjšajo, ob tem pa se razvija dvojezičnost. 

Dr. Knafljič (2010) jo opredeljuje kot: »… obvladovanje in rabo dveh jezikov v 

vsakdanjem ţivljenju: prvega ali maternega jezika (J1) in drugega jezika (J2)« (str. 

284). Opredelitev dvojezičnosti je veliko, veliko je tudi raziskovalcev, ki so se 

ukvarjali z dvojezičnostjo. V teoretičnem delu sem jih razvrstila glede na različne 

kriterije. Veliko raziskovalcev k dvojezičnosti ne vključuje tako široke populacije kot 

dr. Knafljič.  

Različni dejavniki vplivajo na metode učenja obeh (ali več jezikov) in učiteljevo 
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prilagajanje le-teh posameznikom. Za to potrebujejo gradiva, ki bi jim pomagala pri 

opismenjevanju dvojezičnih učencev. Učenci pa potrebujejo gradiva za premagovanje 

teţav in spodbujanje razvoja obeh jezikov. Teh imamo pri nas zelo malo. Število 

otrok, ki se opismenjujejo v drugem jeziku na naših tleh, je majhno. Pogoji usvajanja 

in jezikovne izkušnje otrok so tako različne, da teţave, s katerimi se srečujejo, ne 

moremo zdruţiti v enoten vzrok. Tako so tudi raziskave razpršene. 

Omenjeni dejavniki so me spodbudili k raziskovanju opismenjevanja v drugem ali 

tujem jeziku kot poti, ki vodi k dvojezičnosti, učinkovitih strategij ter metod 

opismenjevanja in prilagajanja učnega procesa. Zanimali so me vplivi na usvajanje 

dveh jezikov (tudi centrov v moţganih), vzroki teţav in načini soočanja z njimi ter 

uspešnost otrok z učnimi teţavami. V ta namen sem opazovala učenko in sestavila 

interaktivne naloge pomoči za izboljšanje bralne učinkovitosti v dveh jezikih s Power 

point programom.  

Za sestavo nalog pomoči učenki s teţavami sem najprej raziskala podobnosti in 

razlike med jezikoma, uporabljene metode opismenjevanja, usvajanje glasov, branje 

in pisanje. Torej dejavnike, ki vplivajo na pismenost v enem in drugem jeziku. 
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1. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

1.1. Usvajanje jezika 

 

Učitelji opismenjevanje načrtujejo tako, da učenci pridobijo čim več izkušenj v štirih 

sporazumevalnih dejavnostih. Tako načrtujejo aktivnosti, pri katerih učenci urijo 

poslušanje, branje, govor in pisanje. Preko omenjenih štirih področjih se ocenjuje 

nivo otrokove pismenosti in jezikovnega razvoja. Učitelji v prvih letih šolanja 

intenzivno spodbujajo učence, ki razvijajo vsa štiri področja sočasno in vzporedno. 

Otroci se govora naučijo ob poslušanju svojih najbliţjih. Zaradi ţelje po 

komuniciranju z njimi pričnejo tvoriti prve glasove. Pomena vsake posamezne besede 

se naučijo s povezovanjem izkušnje in besede, ki jo slišijo ob izkušnji (Pertot, 2005). 

Ţe Vigotski trdi, da je pričetek govora rezultat socialne interakcije in otrokove 

potrebe po komuniciranju. 

V šolskem okolju so socialne interakcije še bolj pomembne. Učitelji, vrstniki, ţelja po 

komunikaciji in pripadnosti skupini otroka vodijo k številnim novim izkušnjam in 

situacijam. Nove socialne interakcije krepijo in razvijajo komunikacijske spretnosti. 

Vendar poteka tudi obraten proces. Spretnost govora in nastopanja se relativno hitro 

razvija in s tem omogoča pogoje za nove izkušnje.  

 

 

1.2. Dvojezičnost 

 

» Skoraj 65 % svetovnega prebivalstva uporablja dnevno vsaj dva jezika. » 

(Pertot, 2005, str. 1) 

 

V literaturi ne zasledimo enotne opredelitve dvojezičnosti. Razlikujejo se v kriterijih in 

nivojih obvladovanja dveh (ali več) jezikov ter številčnosti populacije, katero 

vključujejo. 

Posameznik spontano osvaja glasove določenega jezika do dvanajstega leta (po 

Piagetu). Piaget je opisoval prehod posameznika od konkretnega k formalnem učenju 
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pri enajstih oz. dvanajstih letih starosti. Takrat prične razmišljati bolj sistematično, 

samoreflektirati proces pridobivanja znanja in vrednotiti svojo vlogo pri tem. 

Uporabljati prične simbole abstraktnih konceptov in se učiti načrtno.   
V današnjem času se večina učencev ţe v okviru obveznega šolanja uči dveh jezikov. 

Kljub temu ne moremo za vse trditi, da so dvojezični. Dvojezičnost opredeljujejo leta, 

ko naj bi posameznik pričel z usvajanjem druga jezika, in tudi kako pogosto oz. 

katere jezike uporablja.  

Obstaja več odprtih vprašanj v povezavi z dvojezičnostjo. Ali je dvojezičen 

posameznik tisti, ki je usvajal dva jezika v zgodnjih letih? Ali je dvojezičnost moţna 

tudi ob usvajanju drugega jezika kasneje in načrtno? Ali je dvojezičen posameznik 

tisti, ki oba jezika uporablja enakomerno in enakovredno?  

 

Nekateri posamezniki dva jezika usvajajo spontano od rojstva naprej. Te izkušnje 

imajo otroci staršev različnih jezikovnih področij.  

Če se usvajanje obeh jezikov prične istočasno, pred tretjim letom, se je otrok jezikov 

naučil simultano. Situacija je opredeljena kot simultana dvojezičnost. 

Pri zaporedni dvojezičnosti pa otroci pričnejo z usvajanjem drugega jezika po tretjem 

letu starosti (Pertot, 2005). Zaporedna dvojezičnost je moţna posledica usvajanja kot 

tudi načrtnega učenja.  

Kot vmesna faza zaporedne dvojezičnosti se lahko pojavi poljezičnost. Pri 

poljezičnosti se razvoj jezika na določeni točki zelo upočasni. Otrok tako določenega 

jezika ne usvoji dovolj, da bi ga lahko uporabljal v različnih okoliščinah (Pertot, 

2005). Pojav je lahko le kratka vmesna faza pri usvajanju obeh jezikov, lahko pa 

traja daljše obdobje. Ob dovolj veliki izpostavljenosti jeziku (poslušanje,  branje, 

govor) otrok tudi daljše obdobje poljezičnosti premosti.  

Bistvena razlika med usvajanjem prvega oz. maternega in tujega oz. drugega jezika 

je v načinu usvajanja. Gonilne sile usvajanja prvega oz. maternega jezika so 

čustveni, socialni in spoznavni otrokov razvoj. Posledično je notranja motivacija večja 

za usvajanje prvega kot za usvajanje ali učenje drugega jezika (Skela, Sešek, Fojkar, 

2009). 

 

Pri opredelitvah dvojezičnosti so odprta vprašanja glede obsega in poglobljenosti 
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znanja določenih jezikov. Tu so raziskovalci postavili minimalistične in 

maksimalistične opredelitve.  

Minimalistične teorije opredeljujejo dvojezičnost kot splošno obvladovanje dveh 

jezikov ter tudi kot pogovorno in manj pogosto obvladovanje enega izmed jezikov.  

Po navadi sta oba jezika, ki jih posameznik usvaja, del njegovega okolja. Marjanovič 

Umek (2006) povzame po Hermesu in Blacku, da je dvojezičen posameznik tisti, ki 

ima dostop do več kot enega jezikovnega koda, s katerim se lahko vključuje v 

druţbeno sporazumevanje. 

Knafljič (1998) ugotavlja, da dvojezični posamezniki govorijo en ali drugi jezik in 

razumejo oba. Lahko ju menjujejo pri govoru in najprej govorijo enega, nato 

drugega, odvisno od situacije in poslušalca.  

Maksimalistične opredelitve obravnavajo dvojezičnost kot poznavanje in obvladovanje 

višjih struktur obeh jezikov, govornih in pisnih. Pri tem posameznik pravilno uporablja 

slovnična pravila jezikov, lahko prevaja in meša besede med obema jezikoma ter se 

izmenično pogovarja v enem in drugem.   

Paradis in Libben (2009) trdita, da posameznik lahko meša besede na katerem koli 

nivoju lingvistične strukture (fonetično, fonološko, morfološko, sintaktično in 

semantično). Naj pa omenim, da so primeri »prave« dvojezičnosti redkost. Pot do 

dvojezičnosti lahko traja tudi sedem let (Pertot, 2005). 

Pomembni dejavniki pri tem procesu so okolje, motiviranost otroka za učenje jezika, 

podpora in pomoč staršev ter izpostavljenost jeziku (Knafljič, 1998). K okolju 

prištevamo tudi izpostavljenost določenemu jeziku. Izpostavljenost jeziku je čas, ki 

ga posameznik preţivi v okolju, v katerem se uporablja samo določen jezik. Ob večji 

izpostavljenosti določenemu jeziku obstaja večja moţnost uporabe le-tega v govoru. 

Zato je situacija opismenjevanja v tujem jeziku, ki ni jezik okolja, tako specifična. 
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1.3. Teorije jezikovnih sistemov 

 

Spoznanja o usvajanju drugega jezika pri dvojezičnih osebah izvirajo iz 

nevropsiholoških raziskav. Kaţejo, kako pri tem sodelujejo centri v moţganih. 

Leva hemisfera moţganov je dominantna pri procesiranju jezika. Sodeluje pri 

logičnem procesiranju in analiziranju podatkov. Te obdeluje zaporedno. Leva 

hemisfera procesira in načrtuje aktivnosti v določenih časovnih okvirih. Pri otrocih z 

bralno-napisovalnimi teţavami tako lahko pogosto opazimo tudi teţave pri 

procesiranju in načrtovanju časa.   

Porajala so se mi vprašanja o povezavi med jezikovnima kodoma dvojezičnega 

posameznika. Ali teţave v enem jeziku lahko vplivajo na pridobivanje drugega jezika? 

Ali usvajanje drugega jezika lahko upočasni usvajanje prvega? Na podlagi opazovanj 

dvojezičnih posameznikov med opravljanjem različnih nalog in teţav, s katerimi se 

srečujejo, so raziskovalci lahko podali odgovore na nekatera vprašanja glede povezav 

med jezikovnima kodoma.  

Ob pritrdilnem odgovoru na zgornja vprašanja, usvajanje obeh jezikov torej 

kontrolira isti center za jezik v levi hemisferi moţganov. Pri tem pa bi tudi drugi jezik 

lahko upočasnil usvajanje prvega jezika. 

 

Ameriški lingvist in kognitivni znanstvenik Chomsky zagovarja teorijo univerzalne 

slovnice. Univerzalna slovnica je vrsta načel, ki so skupna vsem jezikom. Chomsky 

trdi, da imamo vsi prirojeno jezikovno znanje. Torej ima vsak otrok znanje 

univerzalne slovnice in s tem zmoţnost učenja jezika. Tisto, česar se mora 

posameznik naučiti, je slovnica posameznega jezika. Na podlagi končnega števila 

jezikovnih znakov in sistemov pravil posameznik tvori poljubno število stavkov 

svojega jezika. Seveda je potrebno, da te razume ter se zaveda pravilne ali napačne 

rabe (slovničnih) pravil (Skubic, 2004).  

Baker (1995) se z opisom dvojezičnosti kot ledene gore z dvema vrhovoma pribliţuje 

opisu univerzalne slovnice Chomskega. Pri Chomskem se jezika dvojezičnega 

posameznika raztezata na govor, branje in pisanje. Pri Bakerju pa ta področja 

predstavljajo vrh ledene gore, ki sega nad površino.  
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Jezika sta zdruţena v operativnem področju moţganov, v centralnem operativnem 

sistemu, ki predstavlja podvodni del ledene gore (Baker, 1995).   

 

Slika 1: Ledena gora z dvema vrhovoma, Baker (1995, str. 48) 

 

Paradis in Libben, ki sta se ukvarjala z dvojezičnimi pacienti z afazijo, sta sumila, da 

dvojezičen posameznik ne poseduje dveh kratkotrajnih spominov, dveh mentalnih 

predstav zunanjega sveta ali pozornosti, ki bi opravljale enaki funkciji za vsak jezik 

posebej. V primeru, da posameznik slabše obvlada določen jezik, ne moremo 

posplošiti teţave kognitivnih funkcij na splošno (Paradis, Libben, 2009).  Če ima otrok 

teţave na katerem koli od omenjenih področij, se bodo teţave manifestirale pri 

govoru v obeh jezikih. 

 

Razlagi Chomskega se pribliţuje tudi Marjanovič Umek, ki opisuje način usvajanja 

drugega jezika. Otrok ob usvajanju drugega jezika usvaja jezik celostno. Razlike s 

prvim usvojenim jezikom pa se kaţejo kot podkategorije oz. podsistemi razlik med 

jezikoma. Pri tem procesu se mora otrok mora naučiti razlikovati in ločeno uporabljati 

omenjene razlike (Marjanovič Umek, 2006). 

 

Magajna povzema ugotovitve Cumminsovih raziskav (1994) o obstoju skupne 

jezikovne zmoţnosti pri vseh znanih jezikih. Omogoča transfer določenih kognitivnih 

oz. akademskih ali s pismenostjo povezanih spretnosti preko različnih jezikov. 
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K skupni  jezikovni zmoţnosti prištevamo tudi konceptualno znanje. V prvem jeziku 

posameznik osvoji pomen, funkcijo in odnose med predmeti. V vseh drugih jezikih, ki 

jih usvaja ali se jih uči, pojmom prida oznake, značilne za določen jezik in potrebno 

dodatno funkcijo. V primeru nepoznavanja pojmov v maternem jeziku je usvajanje 

le-teh v drugem jeziku mnogo teţje. 

 

Posameznik seveda ne poseduje dveh kratkotrajnih spominov ali pozornosti. 

Kognitivne funkcije niso deljene ali specializirane za posamezen jezik. Vendar ima 

posameznik implicitni in eksplicitni spomin. Medtem ko informacije iz eksplicitnega 

spomina zavestno prikličemo, implicitni spomin deluje drugače. Shranjuje informacije, 

pridobljene preko izkušenj ter usvajanja, ki niso na razpolago zavestnemu priklicu. 

Eksplicitni spomin shranjuje dogodke in dejstva, implicitni pa postopke in sekvence. 

Vzpostavlja se in deluje med izvrševanjem nalog. Pri prenašanju znanja med 

naučenimi jeziki imata implicitni in eksplicitni spomin veliko vlogo.  

Jezik, ki ga otrok usvaja (najpogosteje z nenačrtnimi aktivnostmi), se skladišči v 

implicitnem spominu. Omenjeno lahko opazimo pri spontanem pogovoru. Posameznik 

se hipno odloči za leksikalno ustrezno obliko povedi z določenim vrstnim redom 

besed. V prvem jeziku teh informacij ni treba priklicati. Medtem pa jih je v drugem 

jeziku, še posebej na pričetku usvajanja, velikokrat treba priklicati. Načrtno naučeni 

jeziki se shranjujejo v eksplicitnem spominu.  

M. Ozbič (1999) pravi, da se pri dvojezičnem posamezniku običajno prvi jezik 

skladišči v implicitni spomin, medtem ko se drugi jezik skladišči v eksplicitni spomin.   

 

Raziskave kaţejo, da implicitni in eksplicitni spomin sodelujeta v procesu usvajanja 

dveh jezikov. Knaflič (1996) pravi, da so moţgani zmoţni reorganizacije skozi daljše 

časovno obdobje. Posameznik, ki je osvojil dva jezikovna sistema, ju bo uporabljal 

različno pogosto, ob različnih priloţnostih ter situacijah. Pri tem bo razvijal besednjak 

in kompleksne strukture jezika v enem jeziku bolj aktivno in v večjem obsegu. 

Omenjene situacije bodo določile določen jezik kot dominanten.  

 

Proces usvajanja dveh jezikov Paradis predstavlja skozi hipotezo treh nadstropij. Ta 

je nasprotje Chomskem in Bakerju. Jezikovni sistem deli na dva dela. Prvi del 
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nadzoruje materni jezik, drugi pa tuj jezik. Z dvema deloma jezikovnega sistema 

deluje tudi nelingvističen, kognitivni sistem. Paradis dokaze za teorijo, pri kateri 

razlikuje med predstavami pojmov in lingvističnem sistemom (poimenovanjem in 

zapisom), navaja iz primerov prakse dela s pacienti z afazijo. Pacienti z afazijo so 

prepoznali različne pojme, niso pa bili zmoţni njihovega poimenovanja (niti ustno niti 

pisno). Tudi pri pacientih z močnimi afazijami je odkril dobro ohranjeno neverbalno 

inteligenco, vizualno prostorske spretnosti in funkcije spomina. 

Otroci gradijo koncepte skozi izkušnje. Lastnosti izkušenj grupirajo in poimenujejo s 

skupnim imenom. Kognitivni sistem skozi čas sestavi lingvistično in kulturno 

definirane klasifikacije k tistim, ki izvirajo iz izkušenj. Razvije se korespondenca med 

pomenom pojma in poimenovanjem pojma. Paradis pomene za pojme razdeli na dva 

(ali več) dela, za vsak jezik posebej. Tako ne predvideva, da otrok osvojen koncept 

prenese v drug jezik oz. da predstava pojma sluţi dvema leksičnima vhodoma.  

Otrok v vsakem jeziku osvoji predstavo in jo poimenuje. En pojem ima tako dve 

predstavi in poimenovanji. Poimenovanje pojma v prvem jeziku in ekvivalent v 

drugem jeziku si delita nekaj lastnosti. Ni pa nujno, da sta enaka. Poimenovanje 

določenega pojma v različnih jezikih lahko vzbudi različne predstave le-tega.  

Razliko v predstavi posameznik usvoji in spozna preko izkušenj. Če izkušenj z 

določenim konceptom nima, se razlik načrtno nauči. To onemogoča fleksibilnost in 

široko uporabo pojma. Pojem lahko uporabi le v novi situaciji, podobni, načrtno 

naučeni. 

 

Iz hipoteze treh nadstropij lahko vidimo, kako pomembno je učence naučiti 

poimenovanja ţe usvojenih pojmov v določenem jeziku, ob tem pa pojem še razloţiti. 

Z usvajanjem jezika se predstave pojmov lahko preoblikujejo, ob čemer se tvorijo 

novi koncepti (povzeto po Paradis, 2004). 
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Slika 2: Hipoteza treh nadstropij, Paradis (2004, str. 197) 

 

1.4. Usvajanje drugega jezika 

' Uporaba jezika se je izkazala kot najpomembnejši kriterij za to, da se posameznik opredeli 

kot pripadnik določenega naroda. Ostali kriteriji so še rojstvo in ţivljenje v določeni drţavi, 

veroizpoved, narodnost staršev.' (Komac, 2002) 

 

Zgoraj navedena trditev nam orisuje pomembnost jezika v ţivljenju posameznika in s 

tem pomembnost jezikovnega razvoja ter spodbujanje slednjega.  

Strategije za spodbujanje maternega in tujega oz. drugega jezika je potrebno izbirati 

preudarno. 

Eden izmed kriterijev za izbiro strategij učenja dvojezičnega otroka je čas usvajanja 

obeh jezikov. Otrok lahko jezika usvaja istočasno ali enega kasneje kot drugega. Obe 

pa sta uspešni poti do dvojezičnosti (Baker, 1995). 

Neustrezno znanje učnega jezika lahko povzroči neugodne pedagoške učinke in 

teţave pri usvajanju novih učnih vsebin (Nećak Lük, 1994). Teţave se lahko pojavijo 
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tudi pri učencih z ustreznim znanjem pogovornega jezika, saj ta na učno situacijo ne 

vpliva. Situacija je pogosta pri učencih, ki pričnejo z usvajanjem drugega jezika z 

vstopom v šolo. Pred učenjem novih šolskih vsebin naj bi najprej jezik usvojili do 

določene stopnje. 

Ob opismenjevanju v drugem jeziku otrok potrebuje oporo, spodbude, izkušnje v 

prvem jeziku v istem času kot poteka in se razvija drugi jezik. Podpora prvemu jeziku 

je močna stimulacija za opismenjevanje na splošno (Sullivan Hammadou, 2002). 

 

1.4.1. Usvajanje drugega jezika pri vzporedni 

dvojezičnosti 

 

Raziskave so pokazale, da je dvojezično izobraţevanje z opismenjevanjem v dveh jezikih 

najbolj obetajoč model za dolgoročni akademski uspeh jezikovno manjšinskih otrok v 

primerjavi z dvojezičnim izobraţevanjem v ali izven razreda z opismenjevanjem v enem 

razredu (Collier v Sullivan Hammadou, 2002). 

Opismenjevanje v dveh jezikih je primer dobre prakse nekaterih dvojezičnih šol. Pouk 

je organiziran tako, da se enaka količina časa in sredstev nameni vsakemu jeziku. 

Collier (v Sullivan Hammadou, 2002) navaja raziskave, ki potrjujejo koristnost 

opismenjevanja v obeh jezikih pri dvojezičnih otrocih.  

Faze jezikovnega razvoja pri vzporedni dvojezičnosti so vzporedne jezikovnemu 

razvoju v enem jeziku. Vendar je le-ta deljen med dvema. Tako ne moremo 

pričakovati, da bo otrok oba jezika usvajal enako učinkovito ali v enakem obsegu 

(Pertot, 2005). 

To bi pomenilo, da dvojezičen otrok pri določeni starosti usvoji dvojno količino besed 

v svojem besednjaku. Vendar to ni mogoče, saj zmogljivost kratkotrajnega spomina 

ni mogoče povečati (Pečjak, 1994). Urjenja spomina pri otrocih s teţavami s 

kratkotrajnim ali dolgotrajnim spominom v preteklosti niso bila učinkovita. Naše 

moţgansko skladišče je mogoče bolje izrabiti z sistematiziranjem podatkov, ki so 

skladiščeni. Tako je za hitrejšo in trajnejšo zapomnitev besed v dveh jezikih le-te 

potrebno povezovati v sisteme. 

V slovenskem jeziku ima povprečna beseda 1,5 pomen. Pri razumevanju si 
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pomagamo s kontekstom, v katerega je beseda umeščena, torej s sistematizacijo.  

Pri vzporedni dvojezičnosti otrok ob začetku govornega razvoja kombinira naučene 

besede iz obeh jezikov. Kasneje začne z ločevanjem besedišča, vendar ne slovničnih 

pravil. Slovnična pravila prične ločevati mnogo kasneje (Pertot, 2005). 

Obstaja moţnost simultanega učenja branja v drugem jeziku. Vendar je omenjeno 

bolj izjema kot pravilo. Za samostojen in spontan pričetek branja v drugem jeziku, 

brez vodenja ali načrtnega učenja, bi otrok moral biti deleţen spodbud v obeh jezikih  

od rojstva dalje – spoznavati materiale, se pogovarjati in brati (starši otroku) v obeh 

jezikih primerljivo količino časa (Baker, 1995).  

Med otroki seveda obstajajo individualne razlike in govorni razvoj vsakega 

posameznika poteka s svojim tempom.  

Preden otrok pridobi ustrezen besednjak v drugem jeziku, se lahko pojavi obdobje 

molka (Pertot, 2005). Kljub molku otrok aktivno spremlja in procesira jezik ter usvaja 

besednjak. Ko se počuti zmoţen komunikacije v določenem jeziku, pa spregovori. 

Situacija je sestavni del procesa dvojezičnosti in ni nujno znak pomanjkljivega 

znanja. Otrok v različnih situacijah reagira različno in običajno uporabi jezik, ki ga 

bolje obvlada. Pogosto je jezik, ki ga bolje obvlada, tisti, kateremu je izpostavljen 

daljše časovno obdobje. 

S študijami različnih dvojezičnih šol je bilo ugotovljeno, da so dvojezični programi 

ustrezni za učence z učnimi teţavami. Beleţijo dober napredek otrok z učnimi 

teţavami ali s povišano moţnostjo pojava le-teh (Magajna, 1994). Drugi jezik se pri 

uspešnih programih uporablja kot sredstvo komunikacije. Omenjeno je zabeleţeno 

kot najbolj pomembno. Usvajanje drugega jezika v tem primeru poteka preko 

pogovora z vrstniki in učitelji. Učenec je motiviran za to in tako jezik hitreje usvaja. 

Poleg usvajanja tujega jezika je zelo pomembno intenzivno spodbujanje maternega 

jezika. V maternem jeziku posamezniki hitreje pridobivajo in razumejo različne 

pojme, ki so osnova za usvajaje pismenosti v drugem jeziku (Magajna, 1994). 
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1.4.1.1. Vloga staršev 

Starši lahko otrokom pomagajo pri usvajanju dveh jezikov. Otroci bodo bolj 

motivirani za usvajanje jezikov v pozitivnem okolju, v katerem je le-to spontano, 

izkušnja pa prijetna. Starši spremljajo otroka ter njegov razvoj, lahko razumejo 

njegove teţave in mu pomagajo.   

Pri začetni stopnji usvajanja drugega jezika otroci pogosto mešajo besede med 

jezikoma. Nekatere besede pogosteje slišijo, kasneje pa tudi hitreje prikličejo, kar je 

neodvisno od tega, v katerem jeziku se pogovarjajo. Pojav vključevanja besed 

drugega jezika v prvi jezik imenujemo interferenca. Starši lahko pomagajo skrajšati 

obdobje interference z različnimi strategijami. 

Pertotova (2006) predlaga strategijo en človek en jezik.  Starša se odločita, kateri 

jezik bosta uporabljala pri komuniciranju z otrokom. Vsak od staršev uporablja le en 

jezik. Otrok tako komunicira z enim od staršev samo v enem jeziku. Na ta način 

zmanjša moţnost za mešanje besed ali slovničnih pravil (torej uporabe dela jezika pri 

komunikaciji v drugem) med jezikoma.   

 

1.4.2. Usvajanje jezika pri zaporedni dvojezičnosti 

 

Pri otrocih, ki se učijo ali usvajajo drugi jezik po tretjem letu starosti (najpogostejši 

način v Sloveniji), je dvojezičnost zaporedna.  

Na razvoj zaporedne dvojezičnosti vplivajo različni dejavniki. Med njih prištevamo:  

  starost otroka pri pričetku usvajanja drugega jezika,  

 motivacijo za usvajanje jezika,  

 trajanje izpostavljenosti drugemu jeziku,  

 druţino in okolje, v katerem otrok ţivi, 

 program šole in učne metode ter  

 jezikovno bliţino oz. razdaljo med jezikoma, katero otrok usvaja (Knafljič, 

1998). 
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1.4.2.1. Zaporedno usvajanje drugega jezika sledi določenim 

stopnjam 

Na samem začetku usvajanja drugega jezika otrok komunicira v maternem jeziku. Ob 

frustraciji, saj se določene osebe na njegove besede ne odzivajo, prvi jezik opusti.  

Ozek besednjak mu onemogoča ustno sporazumevanje, tako da poskusi komunicirati 

neverbalno. S poslušanjem in opazovanjem okolice pridobiva nov besednjak. 

Opazimo lahko, da otrok besede, ki jih sliši, tiho ponavlja. Ustvarja povezave, išče 

sinonime in grupira besede s pomeni in poimenovanji v maternem jeziku.   

Kasnejše stopnje so podobne zgodnjim fazam razvoja enojezičnega otroka. Otrok 

prične komunicirati z enobesednimi povedmi. Z izkušnjami in izpostavljenostjo 

tarčnemu jeziku otrok povedim dodaja vse več besed.  

Slišimo ga uporabljati stavke ali fraze brez popolnega razumevanja. Fraze namreč 

sliši ob določenih situacijah. O njihovem pomenu sklepa iz okoliščin dogodka. Ob 

podobnih izkušnjah prikliče povedi in jih ponovi.  

Otrok v zadnjih stopnjah zaporedne dvojezičnosti preizkuša slovnična pravila drugega 

jezika. Ta so višji nivo lingvistične strukture. Slovnična pravila jezikov prične 

razlikovati in ločeno uporabljati (faze povzete po Pertot, 2005). Do zadnje faze pa 

otrok uporablja slovnična pravila maternega jezika tudi v drugem jeziku. 

 

1.4.2.2. Učne težave pri zaporedni dvojezičnosti, ki izvirajo iz 

okolja 

Jezikovne izkušnje enojezičnih otrok si sledijo od govornih k pisnim. Otroci najprej 

spoznavajo glasove in govorjene besede. Pisano besedo pogosto spoznajo ob 

zmoţnosti govornega tvorjenja povedi. 

Otrok, ki se opismenjuje v drugem jeziku, se z govorjenim jezikom in pisano besedo 

sreča sočasno (Skela, Sešek, Fojkar, 2009). Ob usvajanju drugega jezika od otroka 

pričakujemo razumevanje novih učnih vsebin. Torej gre za razumevanje učnega 

jezika in uporabo jezika kot orodja učenja. Vendar se otrok lahko sooči z vrzelmi na 

ravni razumevanja. V primeru neustreznega znanja oz. počasnejšega usvajanja 

učnega jezika otroku učne teme povzročajo teţave. Posledica so neugodni pedagoški 

učinki (Nećak-Lük, 1994). Zmanjša se lahko učna motivacija. Otrok vloţi velik napor 
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za razumevanje snovi in doţivi frustracije ob nezadostnem nerazumevanju. Pojavijo 

se lahko teţave pri koncentraciji in pozornosti, vedenjske teţave, opazimo lahko 

negativne učinke na socialnem področju.  

Učitelji opazijo teţave pri opismenjevanju in organizirajo pomoč. Takrat je otroku prvi 

jezik v pomoč pri usvajanju drugega jezika. Kasneje tudi branje v maternem jeziku 

lahko pripomore k učenju branja v drugem jeziku. Določene bralne spretnosti in 

strategije se prenesejo iz enega jezika v drugi.  Seveda je tudi tu pomemben razvoj 

predbralnih zmoţnosti, ki ta prenos omogočajo (Baker, 1995). 

Počasnejše branje lahko opazimo pri učencih, ki v tretjem oz. četrtem razredu še 

vedno usvajajo strategije branja v drugem jeziku. Učenci ob branju mogoče tiho 

prevajajo besedilo v prvi jezik za boljše razumevanje. To pa zahteva dodaten čas in 

vpliva na hitrost branja (Sullivan Hammadou, 2002).  

Z ustrezno podporo in pomočjo učenci pogosto vrzeli premostijo ter uspešno razvijejo 

svoje sposobnosti ter znanje.  

Z izobraţevanjem postane drugi jezik orodje učenja. Prvi jezik pa pogosto ostane na 

ravni vsakodnevne rabe. Seveda v primeru sistematičnega učenja tudi prvega jezika 

temu ni tako. V večini primerov pa znanje prvega jezika postane preveč skromno, da 

bi otroku omogočalo vedno bolj kompleksno rabo, mišljenje in izraţanje. Otroci 

pričnejo prvi jezik spontano nadomeščati z drugim jezikom (Knaflič, 1998). Pojav ima 

negativne posledice na posameznika. Izkusi lahko teţave s prenosom novo 

pridobljenega znanja iz drugega v prvi jezik. V drugem jeziku pa ostaja primanjkljaj 

govorca, ki  drugega jezika ni razvijal od rojstva (Špes Skrbiš, 2000). 

Ohranjanje prvega jezika ne zavira usvajanja drugega, ampak lahko njegovo 

usvajanje pospeši. Znanje jezikovnih struktur, konceptualno znanje, znanje o pravilih 

govora v prvem jeziku se prenese v drugi jezik, ki ga posameznik usvaja.  

Otrok, ki ne usvoji prvega jezika starosti in razvoju primerno oz. v govornem razvoju 

usvaja mešanico dveh jezikov, ne razvije jezikovne podlage za usvajanje drugih 

jezikov (Knaflič, 1998). 
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1.5. Kdaj pričeti brati v drugem jeziku 

 

Pozornost, glasno razlikovanje, strategije sinteze in analize, zlogovanja ipd., osvojeni 

v prvem jeziku se prenesejo v drugi jezik. Kognicija je enotna, ne glede na jezik. 

Izkušnje in ponovitve v prvem jeziku pa pomagajo drugemu jeziku. 

Tako je priporočljiv pričetek samostojnega branja v drugem jeziku ob doseţeni 

samostojnosti pri branju v prvem jeziku. Otrok z branjem v drugem jeziku širi 

besedišče v drugem jeziku in izboljša znanje slovnične strukture jezika.  

Z branjem se naučimo strategij pridobivanja informacij, pomaga nam pri razvoju 

novih konceptov ter novih idej. Pri branju v drugem jeziku se omenjena znanja 

pridobivajo v kontekstu druge kulture (Baker, 1995). S tem otrok pridobiva nove 

izkušnje in razvoj nelinearnega mišljenja. 

Obstaja tudi moţnost, da se otroci učijo brati v drugem jeziku simultano. Vendar je 

to bolj izjema kot pravilo.  

 

 

1.6. English as second language (ESL) ali angleščina kot 

drugi jezik 

 

Drţave, ki v kurikule šol in vrtcev postavljajo angleščino kot drugi jezik, so številčne. 

V mednarodnih organizacijah strokovnjaki različnih profilov pomagajo na poti 

kvalitetnejšega poučevanja angleškega jezika. 

Glede na predznanje otrok in metode, uporabljene pri poučevanju angleščine 

poznamo ESL – angleščina kot drugi jezik in EFL  – angleščina kot tuj jezik. ESL 

zajema vse učence, ki z intenzivnim usvajanjem angleščine pričnejo zelo zgodaj, 

vendar angleščina ni njihov prvi jezik.  EFL zajema učence, ki pričnejo z učenjem 

angleškega jezika kasneje. 

Vsekakor se pri opismenjevanju v drugem jeziku priporoča sledenje stopnjam 

opismenjevanja v prvem jeziku. Prične naj se z usvajanjem govorjene in nato pisne 
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besede. Nove pojme je treba pojasniti, zato da učenci usvojijo in kategorizirajo 

poimenovanja v obeh jezikih. Tu so izkušnje in predznanje otrok v maternem jeziku 

zelo pomembne. Pri pridobivanju novega besednjaka je priporočljiva uporaba slik ob 

zapisani besedi za vizualno predstavo pomena besede.  

Prebeg Vilke (1995) predlaga, da se usvajanje glasov in simbolov prične s tistimi, ki 

jih otroci poznajo iz maternega jezika. Znane glasove učenci ponovijo, prenesejo v 

drug jezik in utrdijo z ujemajočimi se zapisi. Nato bi učenci spoznali glasove z 

zapisom, ki je v maternem jeziku učencev drugačen (npr. sh, ch, y).  

Kot zadnjo stopnjo predlaga usvajanje glasov, ki so značilni samo za drug jezik (ai, 

oa, th …). 

 

 

1.7. Dvojezičnost, pozitiven ali negativen dejavnik na 

kognitivni razvoj otroka? 

 

Dvojezični otrok odkriva in usvaja dve kulturi s svojimi vplivi, mišljenji in 

opredelitvami. Različni načini vzgoje in zahteve kultur vplivajo na razčlenjenost in 

vsestranskost veščin, ki jih otrok usvaja (Bernjak, 1991). 

Različni avtorji trdijo, da zaradi višjih zahtev in pričakovanj poglobljenega znanja 

jezikovnih sistemov otrok razvija konvergentno mišljenje. 

Pozitivne vplive dvojezičnosti potrjujejo primerjave med rezultati testov dvojezičnih in 

enojezičnih učencev. Dvojezični učenci so osvojili boljše rezultate pri bralnem 

razumevanju in reševanju problemskih nalog (Skela, Sešek, Fojkar, 2009). 

Rezultati Picciardellijevih (1989) študij kaţejo boljše rezultate otrok z visokim nivojem 

znanja dveh jezikov pri merah ustvarjalnega mišljenja, metalingvističnega zavedanja, 

verbalnih in neverbalnih sposobnosti (Magajna, 1994). Primerjal pa jih je z 

enojezičnimi otroki in otroki s šibkim znanjem v drugem jeziku. 
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1.8. Teorija praga 

 

Različni avtorji so poskusili določiti nivo obvladovanja jezika, ki je potrebna za 

pozitivne učinke na dvojezičnost posameznika.  

 

Cummins je leta 1976 razlikoval dva praga obvladovanja prvega jezika. Za pozitiven 

vpliv na kognicijo posameznika je potrebno doseganje višjega praga. Z doseganjem 

niţjega praga pa se posameznik izogne negativnim vplivom dvojezičnosti na kognicijo 

(Magajna, 1994). 

 

Slika 3: Trinadstropna hiša, Baker (1995, str. 52) 

 

Baker (1995) se nanaša na Cumminsove trditve s teorijo trinadstropne hiše za prikaz 

jezikovne kompetence dvojezičnih posameznikov. V pritličje hiše uvrsti posameznike, 
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ki imajo šibke jezikovne sposobnosti v primerjavi s starostno skupino. Posamezniki 

imajo teţave ţe od začetka govornega razvoja v prvem jeziku. Usvajanje drugega 

jezika pa lahko negativno vpliva na kognicijo posameznika. Osebe z jezikovno 

sposobnostjo v prvem jeziku, primerljivo starostni skupini, so v prvem nadstropju 

hiše. Tu dvojezičnost ne prispeva ne k pozitivnim in ne k negativnim posledicam na 

kognitivni razvoj posameznika. V drugem nadstropju so posamezniki s primerljivim 

znanjem v obeh jezikih. Ob tem določen jezik ne prevladuje (kar je zelo redko). Torej 

je jezikovna sposobnost posameznikov v dveh ali več jezikih primerljiva z jezikovno 

sposobnostjo enojezičnih posameznikov v njihovem maternem jeziku. Sledijo lahko 

učnem načrtu v obeh jezikih, dvojezičnost pa spodbuja in pozitivno vpliva na njihovo 

kognicijo. 

Baker (1995) trdi, da se otrok, kljub kasnejšem pričetku učenja, jezikovnih spretnosti 

drugega jezika lahko nauči hitro zaradi transferja med jezikoma.  

 

Med teorijo praga in teorijo univerzalne slovnice s prenosom znanja opaţam vez z 

zaporedno dvojezičnostjo. Učenci poimenujejo določeno število pojmov, razumejo 

njihov pomen in odnose med njimi. Preko izkušenj in učenja pričnejo  prepoznavati 

skupne slovnične značilnosti jezikov, ki se jih učijo. Omogoči ga prenos znanja iz 

prvega v drugi jezik. Za prenos znanja učenci potrebujejo določeno količino pojmov v 

svoji mentalni shemi in spominu, v nasprotnem primeru prenos v drugi jezik ni 

zadosten za uspešno učenje le-tega. Pri nezadostnem prenosu znanja v drugi jezik je 

učenec primoran ponoviti snov pogosteje za zapomnitev, se učiti povezav med pojmi 

ter ustvarjati miselne sheme načrtno, kar lahko proces učenja ovira oz. upočasni.  

 

Ugotovitve različnih raziskav jasno zavračajo domnevo, da je dvojezičnost sama po 

sebi vzrok šolskih teţav. Dvojezičnost lahko pozitivno vpliva na učenčev kognitivni 

razvoj, če je materni jezik pri pouku spodbujan in se ga učenci načrtno učijo 

(Magajna, 1994). 

Pri evalvacijah dvojezičnih programov je ugotovljen šibek odnos med količino časa 

poučevanja drugega jezika in šolskimi ali akademskimi doseţki v tem jeziku 

(Magajna, 1994). Cummins (1981 v Magajna, 1994) razlaga te ugotovitve s 

principom medsebojne odvisnosti. V kolikor je poučevanje v drugem jeziku učinkovito 
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pri spodbujanju zmoţnosti prvega jezika, bo prišlo do transferja v drugem jeziku. Ob 

poučevanju samo drugega jezika bo učna učinkovitost šibkejša. 

Kot primer bi navedla branje v prvem jeziku (slovenščini) in vpliv na drugi jezik 

(angleščino). Otrok z branjem v prvem jeziku (slovenščini) razvija analitično 

spretnost dekodiranja in sintetično spretnost povezovanja glasov, kar uporabi oz. 

prenese na branje v drugem jeziku (angleščini). 

Zgodnje usvajanje dveh jezikov ima torej pozitivne učinke na otrokov kognitivni 

razvoj ob načrtnem razvijanju prvega in drugega jezika. Če učenci, ki začenjajo z 

učenjem dveh jezikov, ne nadaljujejo z razvojem obeh, bodo začetnim pozitivnim 

učinkom nasprotovale negativne posledice. 

Raziskava dr. Magajne primerja rezultate učencev, ki obiskujejo dvojezični program, 

na verbalnih testih. Najvišje rezultate na verbalnem testu WISC imajo deklice iz 

sociokulturno ugodnega okolja, ki so se opismenile v maternem jeziku. Najniţje 

rezultate pa imajo dečki iz manj ugodnega okolja, ki so se opismenili v tujem jeziku. 

Baker navaja raziskavo v Kanadi in ZDA, ki predlaga načrtno razvijanje obeh jezikov 

dvojezične osebe. Tako se lahko razvije uravnoteţena dvojezičnost (Baker, 1995). 

 

 

1.9. Metode in pristopi k opismenjevanju 

 

Metode opismenjevanja otrok so odločilne za razvoj in uspešnost otroka v nadaljnjem 

izobraţevanju. Učenci pridobivajo strategije, ki jih uporabijo pri govoru, branju in 

pisanju v katerem koli jeziku. 

Pri opismenjevanju v dveh jezikih učenci pridobivajo različne strategije ustnega in 

pisnega izraţanja v obeh jezikih. Bliţina uporabljenih strategij je odvisna od bliţine 

samih jezikov. Ob usvajanju dveh zelo različnih jezikov lahko učenci usvajajo tudi 

zelo različne strategije. V prvih letih, dokler niso utrjene, lahko učenci le-te mešajo. 

Posledica je lahko pojav različnih teţav, kot je počasnejše branje. Pri delu sem 

opazila prenos izgovarjave določenih glasov, značilnih za drug jezik (e se izgovori kot 

i). Opazila sem učence, ki so jim pridobljene strategije branja v drugem jeziku 

oteţevale branje v prvem jeziku (poizkusi branja po vizualni metodi iz angleškega 
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jezika pri slovenskem jeziku). Učenci strategije, ki so jih uporabljali, niso ločevali med 

jezikoma, temveč prenašali (večinoma tiste, s pomočjo katerih so bili uspešni). 

Ob razlikovanju med besednjakom in slovnicama obeh jezikov učenec prične 

razlikovati tudi strategije, ki jih uporablja pri branju v določnem jeziku.  

Opismenjevanje v dveh jezikih ima lahko kasneje veliko prednost pred 

opismenjevanjem v enem jeziku zaradi poznavanja različnih načinov soočanja z 

besedilom in premagovanjem teţav.  

 

1.9.1. Metode opismenjevanja v angleškem jeziku 

 

V naših osnovnih šolah je angleščina prvi tuj jezik. Vsako leto se otroci bolj zgodaj 

srečajo z angleškim jezikom in pričnejo z usvajanjem le-tega. Veliko vrtcev nudi 

poučevanje angleščine kot dodatno dejavnost, predstavijo jo v Montessori vrtcih, v 

mednarodnih vrtcih in šolah pa je prvi jezik. 

 Za sestavo programa pomoči in za razumevanje teţav, s katerimi se otroci 

spopadajo, sem raziskala metode poučevanja. Te so opisane na internetni strani 

angleškega nacionalnega kurikuluma. 

Glavni cilj je skupen vsem strategijam opismenjevanja, ne glede na jezik, in sicer je  

cilj dešifriranje verbalnih in pisnih simbolov za nadaljnjo uporabo. 

 

Abecedna metoda 

Pri poučevanju angleškega jezika je pogosto uporabljena. Učenci spoznajo simbole za 

glasove in njihova poimenovanja. Učenci spoznajo imena črk in ob njih glasove, ki 

nastanejo pri izgovoru posamezne črke.  

Pri sestavljanju besed učenci sestavljajo različne kombinacije črk in jih črkujejo. Pri 

branju učenci besede črkujejo in nato preberejo. 

Kot primer: em, ju, em = mum, 

        ej en di = and. 
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Fonična metoda – phonics 

Vodnik fonične metode so glasovi angleškega jezika. Ob njih učenci spoznavajo tudi 

simbole, ki jih zapisujejo. Vrstni red spoznavanja glasov je sestavljen glede na 

pogostost pojava v besedah. Tako učenci najprej spoznajo najpogostejše glasove, 

kasneje pa tiste manj pogoste v angleškem besednjaku. Glasove v različnih nalogah 

iščejo in identificirajo, razlikujejo od ostalih, primerjajo, zapisujejo, izgovarjajo. Pri 

branju besede vizualno razdelijo na glasove. Te zapisujejo z različnimi kombinacijami 

simbolov. 

Po vizualni analizi učenci glasove sintetizirajo in izgovorijo besedo. Na začetnih 

stopnjah zdruţujejo po dva glasa v zaključeno enoto. Nato zdruţujejo tri glasove in 

več.  

S foničnim pristopom najbolj sistematično in jasno spoznajo specifične angleške 

glasove. Določeni se namreč zapišejo s parom ali skupino črk, nekateri z različnimi 

skupinami črk v različnih besedah.  

 

Leksikalna metoda = vizualna pot branja 

Izkušen bralec hitro prepoznava črke in besedo obravnava kot celoto. Po vizualni 

prepoznavi jo poišče v svojem mentalnem leksikonu skupaj z njeno izgovarjavo ter 

značilnostmi – izgovarjavo in vizualno podobo (Skela, Sešek, Fojkar, 2009).   

Mentalni leksikon je shramba besed, ki vsebuje vse posamezniku znane besede z 

njihovimi pomeni. 

Leksikalna metoda spodbuja opisano pot pri branju ţe pri bralcih začetnikih. Ti ne 

dekodirajo vsak simbol, ampak berejo celotne besede glede na njihove vizualne 

značilnosti. Preko vizualne podobe je omogočen priklic besede iz mentalnega 

besednjaka.  

Metoda je uporabna za branje besed, ki jih srečamo vsak dan (zapri, mama, stop, 

dog, close, room …), in pri besedah, ki se ne zapisujejo fonično pravilno (the, have, 

was, were, one, people). V angleščini so primeri bolj pogosti. 

Z leksikalno metodo je branje novih besed oteţeno. Metoda bazira na vizualnem 

spominu. Ne omogoča dovolj analitičnih postopkov, da bi otrok novo besedo razčlenil 
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na glasove in prebral. Za zapomnitev vizualne oblike besede je potrebno večkratno,  

sto ali celo tisočkratno srečanje z besedo (knjige, razred, okolica). 

Zaradi številnih nefonično zapisanih besed v angleškem jeziku – tako imenovanih 

tricky words – so učilnice angleških šol polne zapisov le-teh z različnimi materiali (na 

kartončkih, z magnetnimi črkami na tabli, na zidovih, na preprogah, podkrepljene s 

slikovnim besedilom itd.). V ta namen so zbrane skupine prvih 100, 200, 400  najbolj 

pogostih besed, ki so dostopne na spletu.  

V angleškem jeziku je metoda zelo uporabna. 44 glasov oz. fonemov, za katere 

obstaja 26 simbolov – črk, se zapisuje na 2501 načinov (Skela, Sešek, Fojkar, 2009).  

Zaradi nepredvidljivih kombinacij simbolov je oteţeno členjenje besed na glasove, 

potrebna je zapomnitev besede kot celote. Učenec ţe pred učenjem jezika poskuša 

brati besede glede na njihovo vizualno značilnost. Ustvari si bazo besed, ki jih lahko 

prebere ţe z enim pogledom, brez členjenja na glasove oz. črke. Baza sestavlja 

besede, katere v okolju najbolj pogosto vidi (kot so logo znaki različnih znamk). Na 

podlagi teh lahko učenec prične brati nove besede s členjenem na glasove (Skela, 

Sešek, Fojkar, 2009).  

Za pomoč učencem predlagam učenje nepravilnih besed – tricky  words – s 

karticami, na katerih so zapisane besede in na katerih je uporabljen barvni ključ. 

 

Celostni pristop 

Ţe iz samega imena lahko sklepamo, da so temelji metode v celostnem/integriranem 

učenju branja in pisanja. Pri celostnem pristopu je poudarek na zabavnem branju ter 

pisanju z namenom. Otroci spoznavajo celotne besede in tudi zelo zgodaj zapisujejo 

celotne besede ter besedila. Seveda ta niso pravilno oblikovana in zapisana. Vendar 

pravilen zapis ni namen metode. Cilj metode je opismenjevanje z namenom 

komunikacije. Učitelj spodbuja otrokovo smiselno izraţanje bolj kot pravilen zapis 

besede ali učenje branja s členjenjem besed na glasove ipd. Otrok se izraţa preko 

ţivljenjskega, stvarnega, konkretnega gradiva. 

Besede spoznavajo s ponavljanjem za učiteljem, ko le-ta glasno bere napise. Učitelji 

pogosto uporabljajo pare kartic s sliko in ujemajočo zapisano besedo. Uporabljajo se 

lahko tudi kartončki s celotnimi povedmi in slikami, ki prikazujejo povedi. Pri branju 
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povedi je pomembno s prstom nakazovati vsako posamezno besedo.  

Metoda, podprta s kontekstom, in metoda jezikovne izkušnje sledita celostnemu 

pristopu. 

 

Context support method – Metoda podprta s kontekstom 

Pri metodi, podprti s kontekstom, učenci spremljajo branje učiteljev. Nato pa 

poskušajo s samostojnim branjem besedila, ki ga je predhodno prebral ţe učitelj. 

Knjige, ki slede tej metodi, imajo na eni strani zapisano besedilo, na drugi strani pa 

so besede, namenjene učencem za hitrejšo prepoznavo in zapomnitev. 

Omenjeno metodo učitelji kombinirajo z drugimi glede na svoj osebni pristop in 

situacijske pogoje. 

 

Language experience approach – Metoda jezikovne izkušnje 

Pri metodi jezikovne izkušnje učenci ustvarjajo povezave med besedami in svojimi 

izdelki. Besede pričnejo razlikovati glede na vizualne značilnosti. Učitelji pod risbami 

učencev, ki prikazujejo določene pojme, zapišejo opise učencev. Učenci lahko 

izdelajo knjigo s slikovnim gradivom, ki jo večkrat pregledajo in preberejo z odraslim, 

nato pa samostojno. Tako si besede zapomnijo ter jih hitreje prepoznajo. 

 

1.9.2. Prilagajanje predznanju učencev 

 

Učence, ki pričenjajo z opismenjevanjem v angleškem jeziku, lahko razdelimo v dve 

skupini glede na njihovo predznanje. Prvo skupino sestavljajo učenci, ki so se v 

prvem jeziku ţe opismenili. Drugo skupino sestavljajo učenci, ki niso pričeli z 

opismenjevanjem v maternem jeziku (Skela, Sešek, Fojkar, 2009). 

 

Učencem, ki niso opismenjeni v prvem jeziku oz. delajo prve korake k temu, koristi 

veliko govornih vaj na začetku usvajanja drugega jezika (Skela, Sešek, Fojkar, 2009). 

Najbolj učinkovito je poslušanje pogovorov v tujem jeziku. Ob poslušanju pogovorov 

pa učenci poskušajo govoriti in se pogovarjati v tujem jeziku, s čimer usvajajo besedi 

zaklad.  
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Nove jezikovne sisteme posamezniki usvajajo v zaporednih fazah, podobnim pri 

usvajanju maternega jezika (Skela, Sešek, Fojkar, 2009). 

Dostop do pisnega jezika brez dvoma pospešuje učenje in pomnjenje. Vendar ima 

prezgodnje izpostavljanje učencev pisni obliki tujega jezika, ki se ga učijo, za 

posledico slabo izgovarjavo (Skela, Sešek, Fojkar, 2009). 

Učenci, ki so opismenjeni v maternem jeziku, prenesejo v angleščino temeljna znanja 

in strategije branja ter pisanja. Prenesejo se sposobnosti slušnega razločevanja, 

zavedanje poloţaja in smeri v prostoru ipd. Učenci pozornost tako posvetijo slušni 

zaznavi, govornemu razčlenjevanju glasov in vidni zaznavi  simbolov za glasove, ki so 

drugačni v primerjavi z maternim jezikom (Skela, Sešek, Fojkar, 2009). 

Učenje tujega jezika pri opismenjenih učencih se najpogosteje prične z govorjeno in 

pisano besedo istočasno. V primeru šibkega ujemanja glasov in simbolov med 

jezikoma je pri zaznavanju in premagovanju razlik ključno znanje govorjenega 

drugega jezika (Skela, Sešek, Fojkar, 2009). 

 

1.9.3. Metode opismenjevanja slovenščina 

 

Metode opismenjevanja v slovenskem jeziku so v splošnem razdeljene na analitične 

in sintetične.  

Pri analitičnih metodah učenci pozornost usmerjajo k analiziranju večjih enot, iskanju 

podobnosti, razlik in posebnosti različnih delov besedila, povedi, stavka, besede ali 

zloga. 

Z uporabo sintetičnih metod učenci obravnavajo najmanjše slovnične enote, glasove 

in simbole, ki jih zapisujejo. Po obravnavi glasov in črk jih učenci na različne načine 

sintetizirajo v zloge in nato v besede. Učitelji glasove, ki sestavljajo naše besede, 

pogosto izpeljujejo iz naravnih glasov ţivali, izrazov človeškega razpoloţenja, šumov 

ipd. 

Z globalnim pristopom učenci berejo besede in jih dalj časa ne sintetizirajo. Otroci pri 

tem pristopu berejo besede glede na njihove vizualne značilnosti.  
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1.10. Kaj pa učenci s tveganjem pri učenju tujega jezika? 

» Less able children can learn two languages within the (unknowable) limits of their 

ability.« (Baker, 1995, str. 65) 

 

Baker (1995) trdi, da se učenci s posebnimi potrebami naučijo jezikov v okviru svojih 

sposobnosti. Dvojezičnost ima lahko negativno posledico pri učenju, če otrok prične z 

učenjem tujega jezika z nizko jezikovno sposobnostjo, v katerem koli jeziku. V tej 

situaciji otrok ne poseduje sredstev za sledenje zahtevam v okviru kurikula. Učne 

teţave bi otrok izkušal tudi pri opismenjevanju v maternem jeziku. Za začetek 

opismenjevanja je potrebna določena stopnja govornega razvoja. 

Olson (v Sullivan Hammadou, 2002) trdi, da pri vseh dokazih o pomembnosti 

razvitosti govora pred pisanjem, ni nujno, da bi govorni razvoj bil pogoj pisnemu 

jezikovnemu razvoju. Moţno je tudi, da pisni jezik vpliva na govorni jezik in na način, 

kako otroci usvajajo govor. Potem bi učenec lahko razvijal bralne izkušnje jezika, ki 

ga ne govori.  

Frith, U. pojasnjuje razvijanje strategij branja in pisanja. Na sliki spodaj je 

predstavljena shema šeststopenjskega modela razvoja branja in pisanja. Prikazuje 

stopnjo, na kateri otrok dobro razvije logografsko strategijo branja (logografska 2), 

torej razvije sposobnosti celostnega branja besed kot slik, ko se le-ta šele pojavi pri 

pisanju. Sicer je prikazana delitev primerna za razvoj govora in pisanja v drugem 

jeziku, torej po določenem razvoju jezikovne sposobnosti v prvem jeziku (Sullivan 

Hammadou, 2002). 

 

Slika 4: Šeststopenjski model pri razvoju branja in pisanja, Firth (1985 v Prebeg-Vilke, 1995, str. 152) 
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Učitelji in logopedi staršem pogosto svetujejo spodbujanje samo enega jezika ob 

pojavu teţav pri usvajanju drugega. Baker (1995) opisuje kanadsko raziskavo, ki 

kaţe zmoţnost otrok s podpovprečnimi sposobnostmi za zgodnje učenje dveh 

jezikov. Učenci govorne, bralne in ostale spretnosti pogosto razvijajo počasneje. Pri 

spodbujanju dvojezičnosti sta besedišče in slovnična natančnost lahko na niţjem 

nivoju v obeh jezikih kot pri običajnem dvojezičnem otroku. Vendar obstaja velika 

verjetnost, da bodo ti učenci komunicirali v obeh jezikih tako uspešno, kot bi 

komunicirali v enem jeziku pri enojezičnosti. Dvojezičnost prav tako ne more biti 

vzrok jezikovne zamude (Baker, 1995). 

Pri učencih, s tveganjem za pojav teţav pri učenju tujega jezika, lahko opazimo 

naslednje znake. Ob pričakovanju spontanega odgovora učenci niso zmoţni podati 

takojšnji odgovor. Ko pričnejo z učenjem, učenci ne vedo, kako bi se jezika učili, 

katere strategije bi uporabili pri učenju besedišča ali konceptov. Opazne so lahko 

teţave z učenjem glasov in teţave fonemskega zavedanja, razčlenjevanja besed in 

povedi, teţave pri branju in pisanju večzloţnih besed. Učenci imajo več teţav pri 

glasovih, ki so različni v maternem in drugem jeziku. Pri učenju tujega jezika je 

oteţeno prepoznavanje pogostih pravopisnih vzorcev ter prepoznavanje zapisanih 

slišanih besed (povzeto po Baker, 1995). 

Bralci z izrazitimi teţavami pogosteje vidijo razlog za svoj neuspeh v dejavnikih v 

okolju ali v notranjih dejavnikih, na katere nimajo vpliva (Lipec Stopar, 2005). 

Povprečni bralci pogosto vidijo razlog za svoj neuspeh tudi v notranjih dejavnikih, na 

katere imajo vpliv in se lahko priučijo strategij za pozitiven vpliv na njih (Lipec 

Stopar, 2005).  

 

1.10.1. Jezikovne težave  

 

Nekatere teţave učencev s procesiranjem jezika lahko opazimo ţe v predšolskem 

obdobju. Kaţejo se lahko kot upočasnjen ali zakasnjen govorni razvoj. Ko jim 

vzgojiteljice ali starši prebirajo zgodbe, jim teţko sledijo. Ob vstopu v šolo otroci 

pogosto ne imenujejo barv, dni v tednu ali črk (Lipec Stopar, 2005). Teţave se bolj 

kot v domačem okolju opazijo v šolskem okolju, ko se komunikacijske zahteve 
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povečajo. Slabi bralci pogosto potrebujejo več časa za priklic besed ter informacij, 

naštevanje niza podatkov ali za imenovanje predmetov. V primerjavi z dobrimi bralci 

imajo več teţav z zapomnitvijo nizov črk, števk in besed, čeprav imajo ob tem enako 

zmoţnost vizualno prostorskega spomina (Lipec Stopar, 2005).  

Vedno več raziskav potrjuje tesno povezanost med teţavami pri hitrem imenovanju 

(katere lahko opazimo ţe pred vstopom v šolo) in teţavami pri branju v prvem 

triletju. Pri teţavah s hitrim imenovanjem otrok potrebuje pogoste premore pred 

izgovorom posamezne besede. Določene pojme, kljub poznavanju, poskuša opisati 

namesto poimenovati. Ob poskusih poimenovanja različne pojme poimenuje z isto 

besedo, ali pa pri govoru pogosto uporablja mašila in zaimke (Lipec Stopar, 2005). 

Za uspešno usvajanje veščin branja sta pomembni dve področji lingvističnega 

razvoja. Eno se nanaša na fonološki razvoj ter dekodiranje besed, drugo pa na 

besednjak ter sintakso, ki omogoča razumevanje prebranega (Duranović, Salihović, 

Ibrahimović, Junuzović, Ibrić, Košir, 2008). Učenec, ki prebira gradivo z zahtevno 

sintaktično zgradbo, ki je na višjem nivoju kot njegove jezikovne zmoţnosti, pomen 

novih besed ne more razumeti z uporabo strategije konteksta. Manijuk in sodelavci 

so l. 1991 ugotovili, da so semantično sintaktične jezikovne sposobnosti pomembno 

povezane s poznejšimi doseţki na področju branja (Duranović, Salihović, Ibrahimović, 

Junuzović, Ibrić, Košir, 2008). 

Pri starejših bralcih nam hitrost branja in procesiranja simbolov da informacijo o 

razvitosti avtomatizacije branja. V primeru, da otrok pri branju ne upošteva ločila, 

poudarke, ima teţave z glasnim branjem ali obnovo novega besedila, lahko sumimo, 

da dekodiranje ni avtomatizirano (Magajna, 1994). Omenjene napake so pogoste 

zaradi pomanjkanja pozornosti. Učenci vso pozornost namenijo dekodiranju besed ter 

tako teţko sledijo sami zgodbi in informacijam v besedilu. 

 

1.10.2. Organiziranje pomoči 

 

Pri sestavljanju programov pomoči je treba nameniti pozornost spodbujanju razvoja 

obeh jezikov. Učencu nudimo pomoč v enem jeziku le v določenih situacijah. Pogosto 

so vezane na čas pojava otrokovih teţav. V primeru, da otrok doţivlja določene 
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teţave kratek čas in je bolj suveren v enem jeziku, lahko do spremembe situacije 

spodbujamo razvoj močnejšega jezika. Ob tem otrok potrebuje pozitivno okolje, kot 

je npr. izpostavljenost določenemu jeziku (Baker, 1995). Tudi, ko otrok jeclja, je 

moţen začasen umik šibkejšega jezika. Začasna enojezičnost naj bi bila le ena od 

rešitev jezikovnih teţav med vsemi spremembami in poskusi (Baker, 1995).   

Pomoč v enem jeziku lahko pozitivno vpliva na razvoj drugega jezika na skupnih 

področjih.  

Učenci, pri katerih opazimo teţave pri opismenjevanju, potrebujejo pomoč pri 

odkrivanju in učenju jezikovnih vzorcev. Navodila učiteljev morajo biti eksplicitna, 

jezikovne vzorce pa je potrebno učiti direktno. Učencem lahko pomagamo s številnim 

ponavljanjem in utrjevanjem. 

 

Priporočljivo je neposredno učenje posameznih glasov in simbolov ter posebnosti v 

maternem in drugem jeziku, ob tem pa načrtno učenje pozicije ustnic ob izgovoru 

določenega glasu. Pomembno je učenje preko modela (učitelj ali učenec), ki 

opominja na pravilno izgovarjavo in pozicijo govoril. Za nazoren prikaz se lahko 

uporablja tudi slikovno gradivo na vidnem mestu.  

Zelo pomembne so vaje razčlenjevanja besed in sintetiziranja delov v pomenske 

celote v obliki samostojnih nalog ter med branjem in pisanjem. 

Učenje glasov je učinkovitejše ob uporabi giba, slike in zvoka oz. kratkih rim, 

izpeljanih iz glasov. Pri pisanju je pri analizi simbolov v pomoč barvno označevanje  

(povzeto po Ganschow, Schneider, 2012, The International Dyslexia Association 

IDA). 

Učitelji imajo nalogo doseganja globalnih ciljev lingvističnega učenja – razmišljanje o 

jeziku, poznavanje sestavnih delov povedi, zmoţnost primerjanja med dvema 

jezikoma in moţnosti samostojnega popravljanja svojih napak. Potrebno je 

preverjanje nivoja znanja učencev, postavljanje novih ciljev in obnavljanje 

potrebnega znanja (povzeto po Literacy and the second language learner, 2002). 

Paradis (2004) pri delu predlaga določene tehnike, ki jih pogosto uporabljajo izkušeni 

učitelji. Med njih spada zagotavljanje dovolj kontekstualnih opor za uporabo jezika. 

Učitelji lahko uporabljajo kretnje, obrazno ekspresijo in igro. Namenoma podajajo več 
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navodil in organizacijskih nasvetov (signalizacija začetka in konca različnih rutin, 

direktna navodila glede domače naloge in zadolţitev). Učence k spoznavanju 

spodbujajo vizualni materiali, konkretni objekti, avdio-vizualni viri, predmeti za 

manipulacijo otrok in vključevanje vseh čutov. 

 

Povratne informacije na nivoju razumevanja učencev morajo biti kontinuirane. Pred 

tem pa je treba diagnosticirati nivo jezika učenca (Paradis, 2004). 

Pomembnost povratne informacije Pečjak (1994) prikaţe z eksperimentom, pri 

katerem je skupina posameznikov risala desetcentimetrske črke. Kljub dolgi vaji jim 

ni uspelo narisati črte določene dolţine. Ob dobljenih povratnih informacijah po 

vsakem poskusu pa je bil rezultat hiter in uspešen. 

 

 

1.11. Dejavniki, ki vplivajo na branje 

 

Magajna (1994) opredeljuje razvoj branja kot razvijanje bralnih veščin in strategij 

pod vplivom učinkovitega poučevanja branja. Lipec Stopar (1999) uspešnost 

obvladanja veščine branja pogojuje z dejavniki okolja in posameznika. Ti se razvijajo 

ţe v zgodnji dobi, pred načrtnim poučevanjem. 

Otrok doseţe določeno stopnjo osveščenosti o pisani besedi pred opismenjevanjem.  

Na to vpliva okolje z različnimi vidnimi zapisi v prometu, na trgovinah, v uradnih, 

umetnostnih in zabaviščnih stavbah ipd. Z opazovanjem zapisov otrok razvija bralno 

pripravljenost. Lipec Stopar bralno pripravljenost opredeljuje kot zmoţnost govora, 

slušne in vidne diskriminacije, vidno motorične koordinacije in sledenja liniji od leve 

proti desni (Lipec Stopar, 1999). Ţe Harris in Hodges (v Lipec Stopar 1999) sta trdila, 

da porajajoča se pismenost zajema vse naštete dejavnosti. Vendar te ne smejo biti 

zastopane oz. izvajane izolirano, ampak v aktivnostih, ki so čim bliţje pravemu 

branju. Naloge, ki jih učenci rešujejo v prvih razredih, predpostavljajo določeno 

stopnjo razvitosti omenjenih področij.  

Učitelj, ob poznavanju predznanja učencev, organizira aktivnosti čim bliţje pravemu 

branju. Zdruţuje usvojena znanja in nove spretnosti, delo na višji stopnji za 

spodbujanje učencev k dosegu ciljev. Ruski psiholog Vigotski je trdil, da je učence 
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treba voditi z nalogami, ki so abstraktnejše in zahtevnejše, kot je njihovo znanje in 

sposobnosti.  

Challova umešča bralno razumevanje med zadnje stadije branja. Učenju branja na 

začetku opismenjevanja sledi učenje s pomočjo branja. Da bi se učenec lahko učil s 

pomočjo branja, mora prebrano najprej razumeti in umestiti v kontekst. Če 

povzamem delitve Chall, Frith in Ehri, učenci v prvih fazah pridobivajo veščine 

dekodiranja simbolov, členjenja besed na manjše dele (zloge, končnice, pripone) in 

takojšnje prepoznavanje le-teh. Veščine omogočajo hitrejše branje, ki se z izkušnjami 

in časom avtomatizira. Učenci v tretjem oz. četrtem razredu prehajajo preko 

avtomatizirane stopnje dekodiranja k stopnji branja z razumevanjem. 

Proces branja je tako interakcija med niţjimi in višjimi usvojenimi in naučenimi 

veščinami branja. Učenci se pri niţjih procesih naučijo določenih strategij, katere 

uporabijo pri branju na višjih procesih. Veščine niţjih nivojev uporabijo tudi, ko višje 

niso primerne. Po avtomatizaciji branja se prične branje za pridobivanje informacij in 

učenje z branjem. Challova opisuje, da po štirinajstem letu posameznik prebrano 

besedilo prične presojati in vrednotiti. Od osemnajstega leta naprej posameznik gradi 

svoj sistem znanja s sintezo in analizo prebranega ter s sistemom vrednot. 

 

Dejavniki, ki pomembno vplivajo na hitrost in natančnost identifikacije črk ali besed 

ter s tem na bralni razvoj, so našteti v nadaljevanju. 

 

o Sposobnost glasovnega razločevanja 

Je sposobnost razčlenjevanja prebrane oz. izgovorjene besede na posamezne 

glasove.  Glasovno razločevanje je ključni dejavnik za vizualno dekodiranje in slušno 

prepoznavanje. 

 

o Vzorec gibanja oči 

Na vzorec gibanja oči vpliva predvsem starost in izurjenost bralca. Bolj izurjeni bralci 

naredijo manj krajših postankov pri branju in imajo manj regresijskih gibanj. Pri 

branju z očmi manj pogosto skačejo nazaj in preverjajo pravilnost izgovorjenih 

glasov. 
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o Znane in neznane besede 

Zapomnitev besed, katere učenec hitro prepozna preko vizualnih ključev (saj se 

pogosto pojavljajo pri branju), pripomore k hitrosti branja. Bralec pri branju prepozna 

vizualne značilnosti besede kot celote. Pri tem ne analizira vsake posamezne črke oz. 

glasu. Analizo uporabi pri novih besedah. Izgovarjavo poznane besede posameznik 

prikliče iz mentalnega spomina, z njo pa tudi njen pomen. Pomen nove besede pa 

poskuša ugotoviti s pomočjo konteksta. 

 

o Vidno razločevanje 

Z vizualnim procesiranjem posameznik pridobi informacijo, predstavljeno v različnih 

oblikah, slikovno ali simbolno. Način skladiščenja informacij in odziv na le-te je 

odvisen od učinkovitosti vidnega pridobivanja informacij in procesiranja. 

Posameznik s teţavami pri vizualnem procesiranju pri branju spreminja vrstni red črk 

ali jih zamenjuje z vizualno podobnimi. Tako, npr. namesto stol preberejo stlo, tsol ali 

solt, namesto bor pa dor, bar, bap. Začetni bralci dekodirajo vsak simbol posebej in  

imajo tako več moţnosti za zamenjevanje vrstnega reda simbolov kot naprednejši 

bralci, ki dekodirajo skupine črk.  

Clay (1991 v Lipec Stopar, 2005) trdi, da lahko do obračanj in zamenjevanj simbolov 

prihaja zaradi počasnega ali nepravilnega razvoja občutka za smer. Pomembna je 

razvitost orientacije na sebi, drugem in v prostoru ter poznavanje leve in desne 

strani. 

Pomemben element za učinkovito branje je tudi razlikovanje med obliko in ozadjem. 

Otroci s teţavami razlikovanja simbola od ozadja pogosto pišejo črke skupaj, brez 

presledkov. Teţave imajo pri prerisovanju enostavnih oblik in s prepoznavanjem 

enostavnih, prekrivajočih se oblik (Goldfus, Korn, 2004). 

 

o Afektivni dejavniki 

Občutek uspeha je velika motivacija za vsakega posameznika. Učenec bo bolj 

motiviran za branje in bo prej pričel s samostojnim branjem, če bo izkusil lastno 

uspešnost pri tem.   

Henk in Melnic (1995 v Lipec Stopar, 2005) omenjata dejavnike, ki jih posameznik 

upošteva pri presojanju svojih zmoţnostih branja in pisanja. Presojal bo na podlagi: 
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 svojega napredka pri branju in pisanju, 

 občutka učinkovitosti pri branju in pisanju v primerjavi z vrstniki, 

 odziva učiteljev, staršev in vrstnikov, 

 svojih fizioloških občutkov ob branju in pisanju. 

 

Motivacija bo niţja ob izkušanju neuspehov. Posameznik lahko celo razvije občutek 

naučene neuspešnosti. Pri naučeni neuspešnosti je posameznik prepričan, da nečesa 

'ne zmore' in posledično tudi ne bo zmoţen. Misli so posledica mnogih neuspešnih 

izkušenj in vodijo k počasnejšemu napredovanju. 

Spodbuda staršev in učiteljev je pomembna. Ti s spodbudami najpogosteje vplivajo 

na zunanjo motivacijo. Ker pa je notranja motivacija najbolj učinkovita pri hitrejšem 

napredku, je treba spodbujati tudi to. 

o Značilnosti besedila – Tipografske značilnosti besede 

Na hitrost branja vpliva tudi dolţina vrstice besedila, presledek med besedami in 

vrsticami, svetlobni kontrast med papirjem in tiskom, oblika in velikost simbolov. 

Tipografske značilnosti so upoštevane tudi pri tiskanju besedil otrokom z bralno-

napisovalnimi teţavami. Številne zaloţbe upoštevajo priporočila za oblikovanje 

besedil za otroke z bralno-napisovalnimi teţavami. Zaradi prijetnega videza gradiv 

pridobivajo bralce. 

 

 

1.12. Slušno razumevanje 

 

Slušno razumevanje je napovedovalec bralnega razumevanja in učenčevih doseţkov 

na kasnejših razvojnih stopnjah ( Lipec Stopar, 1999). Slušno razumevanje z leti le 

pridobiva na pomembnosti, tako da je pozornost potrebna tudi takrat.  

Trenira se z vajami razumevanja ustno podanih navodil, iskanjem napak v besedilih, 

odgovarjanjem na vprašanja in z povzemanjem slišanih neumetnostnih in 

umetnostnih besedil. 

Pri izboljšanju so pomembne tudi naloge širjenja besednega zaklada. Obseg 

pasivnega besednjaka, pridobljenega s poslušanjem in branjem, in deloma tudi 
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aktivnega besednjaka, pridobljenega z govorjenjem ter pisanjem, je zelo odvisen od 

količine branja (Pečjak, 1994). S širjenjem besednjaka pa spodbujamo slušno in 

bralno razumevanje. 

Turner (v Lipec Stopar, 2005) trdi, da veliko branja z razumevanjem povečuje 

kapaciteto delovnega spomina. Naloge razumevanja daljših in kompleksnejših enot 

besedila morda povečujejo učinkovitost verbalnega delovnega spomina.  

Lipec Stopar (2005) trdi, da ima trening razumevanja večje učinke kot trening 

dekodiranja. Ko je prepoznavanje besed ţe dovolj avtomatizirano in tekoče, bralno 

razumevanje ni več odvisno od fonoloških procesov, temveč od jezikovnih procesov 

na višjih nivojih, priklica in razumevanja besed. To nam prikazuje pomembnost 

slušnega razumevanja v kasnejših letih. 

Pri sintaktični analizi povedi na poti k razumevanju pomaga učencu vrstni red besed. 

Pri tem je slovenski jezik fleksibilnejši kot angleški. K semantičnim razlikam povedi v 

slovenskem jeziku prispevajo pripone besed in pomen besed. Ko učenec kombinira 

ključe, razume slišano ali prebrano poved (Lipec Stopar, 1999). 

Slušno razumevanje drugega jezika lahko učenci izboljšajo z dvema strategijama. S 

prevajanjem v prvi jezik ter s poskusi ugotovitve pomena besede iz njenega korena 

(Sullivan Hammadou, 2002). 
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2. EMPIRIČNI DEL 

 

2.1. Problem raziskovanja 

 

Učenje dveh jezikov ţe v začetnih razredih osnovne šole, ki vključuje tudi 

opismenjevanje v obeh jezikih, lahko pozitivno vpliva na razvoj in napredek otroka. 

Raziskovalci področja dvojezičnosti potrjujejo, da komuniciranje v dveh jezikih in s 

tem usvajanje dveh jezikov v zgodnjem otroštvu spodbuja otrokov kognitivni razvoj. 

Pri tem je zelo pomembna komponenta dominacije, eden izmed jezikov naj ne bi 

prevladoval oz. dominiral. Glede na razvitost jezikovne sposobnosti učenca ob vstopu 

v šolo nastajajo različni dejavniki, ki vplivajo na njegov razvoj. 

Skozi proces dela in priprave naloge sem se ukvarjala z vprašanjem pozitivnih 

dejavnikov pri otrocih, ki se z vključitvijo v osnovo šolo srečajo z načrtnim učenjem 

dveh jezikov.  Učenci se vzporedno opismenjujejo v dveh jezikih. Zanimalo me je, s 

kakšnimi teţavami se otrok lahko srečuje in kako to vpliva na samo opismenjevanje. 

Zanimal me je torej vpliv posameznih elementov določenega jezika na drug jezik, ali 

otrok pri prenosu znanja prenese tudi določene specifike, ki so lahko ustrezne ali 

napačne, in vpliv enega jezika na drugega.   

Pri opismenjevanju v tujem jeziku se učenec sreča z govorjenim jezikom in pisano 

besedo sočasno, kar pogosto povzroča določene teţave. Učenci potrebujejo 

usvajanje dveh različnih govornih sistemov pred opismenjevanjem (Skela, Sešek, 

Fojkar, 2009).    

Raziskovalci omenjajo prisotnost večjih razlik pri učenju »fonološkega » oz. 

»nefonološkega« jezika. S terminom fonološki jezik opredeljujem enostavni jezik, 

kateremu pripada za določeno število glasov, ujemajoče se število pisnih ustreznic. S 

terminom nefonološki jezik opredeljujem jezik, kateremu pripada za določeno število 

glasov več pisnih ustreznic ali njihovih kombinacij. Tako se, npr. v angleškem jeziku, 

44 glasov oz. fonemov, za katere obstaja 26 simbolov – črk, zapisuje na 2501 

načinov (Skela, Sešek, Fojkar, 2009). Uporaba oz. zapis določenih simbolov je 

odvisen od slovničnih pravil jezika.  Pri učenju jezikov, pri katerih se glasovni in pisni 
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kod (glas-črka) visoko ujema, bo več pozitivnih učinkov kot pri hkratnem učenju 

fonološkega jezika in jezika z nizkim ujemanjem glasovnega ter pisnega koda. 

Določene razprave o le-teh so se odvijale tudi v našem prostoru ob uvajanju 

zgodnjega poučevanja drugega jezika v osnovnih šolah. Najbolj pogosta izbira 

drugega jezika je angleščina. Kaj pa angleščina kot prvi jezik, kot jezik, v katerem se 

opismenjujejo otroci s slovenskim maternim jezikom? 

Poleg 2501 moţnih zapisov vseh glasov angleškega jezika angleščina vsebuje še 

neme glasove in dvojice črk za zapis določenega glasa (Skela, Sešek, Fojkar, 2009). 

Zaradi nepredvidljivih kombinacij simbolov je oteţen zapis s členjenem besed na 

glasove, zato je potrebna zapomnitev besede kot celote.  Učenec mora  besedo čim 

večkrat videti in celostno prebrati – sight read. Učenci pri pouku pridobivajo 

strategije slikovnega oz. celo besednega branja. 

Tako se razvijajo metode opismenjevanja, ki ustrezajo določenemu jeziku.  

 

Ob ugotovitvi učnih teţav in načrtovanju pomoči otroku je treba upoštevati jezikovne 

zmoţnosti, ki vplivajo na govor, branje, pisanje in na znanja ter strategije v obeh 

jezikih, ki se jih otrok uči in usvaja. Številni raziskovalci omenjajo splošno jezikovno 

sposobnost, katere razvoj je pomemben za razvijanje splošne zmoţnosti branja in 

pisanja. Wren (v Lipec Stopar, 2005) k jezikovnemu razumevanju prišteva poleg 

splošnega še lingvistično znanje, katerega sestavljajo fonologija, sintaksa in 

semantika določenega jezika.  

Specialni pedagogi in učitelji ocenijo učenčeva šibka ter močna področja. Močna 

področja vključijo v program pomoči za zmanjševanje teţav na specifičnih šibkih 

področjih jezikovne sposobnosti, po navadi v prvem jeziku. Strategije in znanje, ki jih 

učenec pridobi v prvem jeziku, se prenesejo v drugi jezik in spodbujajo razvoj le-

tega. 

Knaflič omenja, da obvladanje in ohranjanje prvega jezika lahko pospeši usvajanje 

drugega (Knaflič, 1998). Razvitost jezikovne sposobnosti v prvem jeziku omogoča 

prenos osnovnega znanja o jezikovnih strukturah, pojmih itd. v naslednji jezik, ki ga 

posameznik usvaja.  

Pred sestavljanjem programa pomoči sem torej preverjala močna in šibka področja 

učenkine jezikovne sposobnosti. Kasneje sem preverila tudi razvitost bralne 
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pripravljenosti, strategij branja in pisanja ter dejavnikov, ki vplivajo na branje in 

pisanje (prostorska orientacija, vizualno-motorična koordinacija, slušna in vidna 

diskriminacija, fonološko zavedanje, poznavanje črk in glasov, besednjak …), v obeh 

jezikih, angleščini in slovenščini, za organiziranje celovite pomoči.   

Učna pomoč je najbolj učinkovita, če poteka v enem jeziku, vendar je z vajami treba 

krepiti jezikovne sposobnosti obeh jezikov in krepiti prenos med njima.  

Šole, v katerih se otroci srečajo z opismenjevanjem v dveh jezikih, so v Sloveniji 

različne. Lahko so dvojezične, enojezične z zgodnjim uvajanjem drugega jezika, 

mednarodne šole ali šole, pri katerih vključenost Slovenije v Evropsko unijo vpliva na 

sestavo predmetnika. V mednarodnih šolah je odstotek vključenih otrok, učencev s 

slovenščino kot maternim jezikom, visok. Javni zapisi o s številu otrok s slovenščino 

kot maternim jezikom v mednarodnih šolah so redki. Nekatere mednarodne šole so v 

procesu preverjanja in priznavanja s strani Ministrstva za izobraţevanje. 

Z različnimi indikatorji sem spremljala učenkin jezikovni razvoj. Moj cilj pri tem je bil 

sestava programa pomoči za spodbujanje jezikovnega razvoja in pomoči pri 

opismenjevanju v obeh jezikih, slovenščini in angleščini. Glede na značilnosti 

učenkinega jezikovnega razvoja, z upoštevanjem značilnosti posameznega jezika sem 

se lahko posvetila sestavljanju programa. S spremljanjem učenkinega jezikovnega 

razvoja sem zaznala napačne prenose med jezikoma, katere je treba premagovati. 

 

 

2.2. Cilji raziskovanja 

 

Cilji raziskovanja so bili: 

- spremljanje jezikovnega razvoja učenke, ki se opismenjuje v tujem jeziku, z 

različnimi indikatorji v angleškem in slovenskem jeziku; 

- raven razvitosti bralnih veščin v prvem in drugem jeziku z različnimi indikatorji; 

- raven razvitosti tehnike branja (tekočnosti branja) s preverjanjem hitrosti in 

natančnosti branja v prvem in drugem jeziku; 
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- raven razvitosti osnovnih sposobnosti pomembnih za branje (slušne in vidne 

diskriminacije, vidno motorične koordinacije, fonološkega zavedanja); 

- raven razvitosti bralnega in slušnega razumevanja (besed in besedila)  v prvem in 

drugem jeziku; 

- ugotoviti vpliv usvojenih strategij branja pri opismenjevanju v drugem jeziku na 

strategije branja v prvem jeziku; 

- izdelava predlogov pomoči za spodbujanje jezikovnega razvoja in bralne zmoţnosti 

učenke, ki se opismenjuje v tujem jeziku. 

 

 

2.3. Raziskovalna vprašanja 

 

Iz postavljenih ciljev raziskovanja sledijo naslednja raziskovalna vprašanja oz. 

hipoteze: 

 

 Govorno jezikovne zmoţnosti so zaradi zgodnjega usvajanja boljše v prvem 

jeziku. 

 Slušno in bralno razumevanje je boljše v prvem jeziku, na kar je vplivalo 

zgodnje usvajanje. 

 Hitrost in natančnost branja sta uspešnejši v drugem jeziku, na kar je vplivalo 

usvajanje vizualne strategije branja v drugem jeziku. 

 Vizualna strategija branja v drugem jeziku se prenaša na branje v slovenskem 

jeziku. 
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2.4. Metode dela 

Za raziskovanje ciljev in vprašanj ter sestavo predlog pomoči sem uporabila študijo 

primera. 

 

2.4.1. Predstavitev učenke 

 

Učenka je stara 10 let in vključena v 4. razred mednarodne osnovne šole, s prvim 

jezikom angleščina. Učenka ima splošne učne teţave.  

Učenka se ţe od rojstva srečuje s tremi različnimi jeziki – slovenščino, angleščino in 

francoščino. V prvih letih ţivljenja je bila najbolj izpostavljena slovenščini, ki je njen 

prvi jezik in jezik okolja. Z všolanjem  je učenka pričela z načrtnim in intenzivnim 

učenjem angleščine in ob njej slovenščine. Francoščino učenka uporablja pri 

pogovoru z očetom. 

Učenkine učiteljice poročajo, da učenka odrašča v skrbni, podpirajoči druţini. V šolo 

prihaja nasmejana in motivirana za delo. Je vesela in igriva deklica. Hitro stopi v stik 

z odraslimi osebami, teţave pa ima pri komunikaciji z otroki. Opazila sem učenkino 

iniciativnost za odgovarjanje na vprašanja o stvareh, ki jih je doţivela. 

Za delo je motivirana. Slednje so opazile učenkine učiteljice, prav tako pa sem to 

opazila tudi sama ob srečanju z učenko. Opazila sem, da so potrebna številna 

ponavljanja za zapomnitev, kar je potrdila tudi učenkina učiteljica.  

Učenkina druţina priča o učenkinem kasnejšem pričetku govora. Opaţam, da učenka 

na vprašanje odgovori v polni povedi le ob opombi in spodbudi. Ob srečanju z 

učenko opazim, da je stavčna struktura in dolţina povedi v spontanem pogovoru 

boljša v prvem jeziku. Učenka se hitreje odzove na vprašanje ali izjavo v slovenskem 

jeziku. Tudi pri spontanem pogovoru  potrebuje čas za priklic ustrezne besede.  

Pri pogovoru z učiteljico izvem, da je učenka usvojila orientacijo levo-desno, kar je 

vidno pri podajanju navodil za smeri in zapisovanju na papir. Učenka je usvojila 

razmerja zgoraj, spodaj, nad in pod. Orientira se na delovnem listu in na delovnem 

mestu. Razredna učiteljica priča o učenkini organiziranosti. Pripomočke, ki jih 

potrebuje za delo, pred pričetkom pripravi. Po končani nalogi jih pospravi na ustrezno 
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mesto v učilnici in jih brez teţav poišče. 

Od prvega razreda osnovne šole pedagogi poročajo o učenkini kratkotrajni pozornosti 

in o teţavah pri koncentraciji. Učenko pri delu zmotijo vizualni draţljaji in elementi 

gibanja v okolici. Prisotna je občasna povečana dejavnost, saj pri pouku zvija robove 

strani, vrti svinčnik ali podobno.  

Učitelji opaţajo teţave pri motorični koordinaciji, fini motoriki. Opaţam, da učenka 

liniji na podlagi sledi z odstopanjem. Teţave opazim tudi pri vidnem sledenju, in ko je 

učenka iskala informacijo na ploskvi, na mizi in na zidu.  

Ugotovljeno je bilo, da se učenka najlaţje uči s kinestetičnimi in vizualnimi elementi.  

Prepozna različne simbole, ki jih vidimo vsakodnevno v trgovinah, šolah, na 

reklamnih panojih ob cestah. Logografska stopnja branja je osvojena. Učiteljica 

pripoveduje, da učenka veliko angleških besed bere kot sliko, s prepoznavanjem 

vizualnih značilnosti. 

Učenka samostojno poimenuje prve in zadnje glasove besed in našteje glasove v 

besedah z do dva zloga. Pri branju kratkega odseka besedila opazim, da učenka 

zamenjuje določene črke (b-d, p-t) glede na njihovo vizualno podobnost. 

Med pogovorom z učenko opazim, da se orientira v delih dneva (jutro, popoldan, 

večer) ter da pozna svoje dejavnosti skozi dan (nekatere učne ure, kroţke). Imenuje 

dneve v tednu, vendar ne v pravilnem vrstnem redu. Orientira se na urniku in pove, 

katera učna ura sledi. Z eno ali dvema besedama pove, kaj se dogaja v trenutku 

govora na drugem mestu, njej pomembnim ljudem (mami, babici) – osvojena 

istočasnost. Opaţam teţave pri sosledju letnih časov. Teţave ima z opisovanjem 

sosledij dogodkov, kot na primer pri opisovanju dogajanja v zgodbi ali filmu. 
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2.4.2. Instrumentarij 

Šibka in močna področja jezikovne razvitosti, razvitost predbralnih veščin in bralnih 

strategij sem ugotavljala z različnimi preizkusi ter nalogami v angleškem in 

slovenskem jeziku.  

Za ugotavljanje razvitosti osnovnih sposobnosti pri branju, bralnih veščin in tehnike 

branja sem uporabila nekatere podteste Testa motenj v branju in pisanju – Test MBP 

(Šali, 1971). 

 Črke – glasovi in glasovne zveze 

Naloge preverjajo usvojene povezave med zapisi za glasove – črkami in samimi 

glasovi.   

 Slušno razločevanje 

Naloga preverja zmoţnost slušnega razločevanja besed, ki so si različne le v 

določenih glasovih. Pri tem je pozornost usmerjena na razločevanje določenih slušno 

podobnih in različnih glasov. 

 Slušno razčlenjevanje 

Naloga zahteva poimenovanje prvih glasov podanih besed. 

 Slušno razločevanje in pomnjenje 

Naloga zahteva ponavljanje podanih besed in nebesed. Pri tem je treba besede 

slušno razločiti in si jih zapomniti za ponovitev. 

 Slušno razčlenjevanje 

Naloge preverjajo razločevanje glasov v besedah. 

 Besede 1 in Besede 2 

Naloga vsebuje besede, pri katerih je večja moţnost za napake pri branju. Predvideva 

zapisovanje različnih vrst napak in hitrost branja besed. 

 

Za ugotavljanje razvitosti osnovnih bralnih sposobnosti sem uporabila nekatere 

podteste Testa acadia (Atkinson, Johnston, Lindsey, Tillemans, 1971).  

 Vidno motorična koordinacija 

Naloge preverjajo moţnost sledenja in spretnosti koordinacije oko-roka. Naloge 
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predvidevajo povezovanje pik na listu z linijami brez dvigovanja pisala.  

 Vidna diskriminacija 

Naloge preverjajo sposobnost vidne diskriminacije in prepoznave. Zahtevajo 

prepoznavo para enakih oblik na listu.  

 Risanje oblik 

Naloge zahtevajo risanje oblik ob opazovanju predloge. 

 Vidno pomnjenje 

Naloge preverjajo pomnjenje oblik, ki se opazujejo kratek čas (nekaj sekund). Vsaka 

oblika ima določeno specifično lastnost. Ta določa le eno obliko med kasneje 

ponujenimi, enako sebi. 

 Slušno pomnjenje 

Naloga preveri sposobnost spomina za zapomnitev slišanih števil. Zahteva zapis števil 

v pravilnem vrstnem redu. 

 Slušno vidna asociacija 

Naloge preverjajo zmoţnost vidnega zaznavanja in beleţenja informacij, sprejetih po 

slušni poti.   

 Sosledje in vidno motorična koordinacija 

Preko naloge sledenja preverjam tudi poznavanje vrstnega reda števil do 20. Nato pa 

preverim še vidno motorično koordinacijo z zahtevo po barvanju določenih likov.  

 

Za spremljanje jezikovnega razvoja, ugotovitev razvitosti slušnega in bralnega 

razumevanja ter tehnike branja sem uporabila nekatere naloge in primere iz ocene 

bilingualne afazije (Paradis, Libben, 2009). Izbrala nisem vseh nalog in primerov, pri 

nekaterih nalogah sem besede zamenjala z tistimi, ki so bolj pogoste v vsakodnevni 

uporabi ter navodila pri podajanju ponovila nekajkrat.  

 Slušno razumevanje 

 Priklic besed konkretnih predmetov 

Naloga preverja slušno diskriminacijo, slušno motorično povezavo in 

poznavanje besed – besednjak. 
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 Enostavna in sestavljena navodila 

Naloga zahteva izvrševanje enostavnih in sestavljenih ukazov, sprejetih 

po slušni poti. 

 Razumevanje skladenjskih struktur 

 Trdilne povedi 

 Nikalne povedi 

 Reverzibilne posesivne oblike 

Naloge preverjajo razumevanje skladenjskih struktur. Zahtevajo izbiro 

določene slike v skupini, ki predstavlja oz. prikazuje slišano poved. 

 Semantične kategorije 

Naloga preverja sposobnosti grupiranja in razlikovanja besed glede na 

semantično kategorijo. Zahteva izbiro ene besede, ki glede na semantično 

kategorijo ne sodi v skupino štirih besed.  

 Sopomenke 

Naloga zahteva, med štirimi ponujenimi, izbiro sopomenke slišani besedi.  

 Protipomenke 

Naloga zahteva, med štirimi ponujenimi, izbiro protipomenke slišani besedi.  

 Slovnična presoja 

Naloga preverja višjo jezikovno spretnost, slovnično presojo. Zahteva 

opredelitev slišane povedi kot pravilne ali nepravilne.  

 Semantična sprejemljivost 

Naloga preverja semantične jezikovne spretnostni. Zahteva sodbo o 

smiselnosti slišanih povedi.  

 Ponavljanje besed in nebesed ter leksikalna presoja 

Uporabljene besede so primeri iz Testa motenj v branju in pisanju (iz 

podtestov Slušno razčlenjevanje in Slušna diskriminacija). 

Naloga zahteva slušno diskriminiranje, nato pa še ponavljanje besed in 

nebesed. Kasneje je treba podati še sodbo o smiselnosti ponovljene besede ali 

nebesede.  
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 Ponavljanje povedi 

Naloga zahteva slušno diskriminiranje in ponovitev kratke povedi. Oseba 

poved pred trem trikrat sliši.  

 Seriacija 

Zahteva podajanje odgovorov z naštevanjem določenih skupin oz. zaporedja. 

 Verbalna tekočnost 

Preverja priklic besed in fonološko razvitost. Zahteva priklic čim več besed, ki 

se začnejo na določen glas. 

 Sestavljanje stavkov 

Zahteva sestavljanje čim krajših povedi ob uporabi danih besed.  

 Semantična nasprotja 

Naloga zahteva priklic besede z nasprotnim pomenom oz. protipomenke za 

slišano besedo. 

 Opis slikovno predstavljene zgodbe 

Naloga zahteva ustno pripoved zgodbe na podlagi 6 slik, ki prikazujejo potek 

dogodkov.  

 Glasno branje besed in povedi 

Naloga preverja bralne spretnosti, tekočnost branja in napake pri branju.  

 Prepis besed 

Naloga zahteva prepis besed z delovnega lista. 

 Narek besed  

Naloga zahteva zapis narekovanih besed. 

 Razumevanje prebranih stavkov 

Naloga preverja bralno razumevanje povedi. Zahteva izbiro slike, ki prikazuje 

prebrano poved.  

 

Za ugotavljanje razvitosti jezikovnega razvoja sem uporabila tudi nalogo Imenovanje. 

Naloga preverja hitrost priklica besed v treh minutah.  
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Za ugotavljanje razvitosti slušnega razumevanja sem uporabila preizkus slušnega 

razumevanja, uporabljen v Lipec Stopar 2005. Naloge preverjajo spretnosti slušnega 

razumevanja povedi. Zahteva izbiro slike, ki prikazuje slišano poved.  

Za ugotavljanje razvitosti bralnega razumevanja sem uporabila preizkus Bralno 

razumevanje povedi, uporabljen v Lipec Stopar 2005. Naloge preverjajo spretnosti 

bralnega razumevanja povedi. Zahtevajo izbiro slike, ki predstavlja prebrano poved.  

 

Za ugotavljanje razvitosti bralnega razumevanja sem uporabila tudi nalogo Bralno 

razumevanje besedila, povzeto po Bader (1998). Naloga zahteva branje besedila, 

ustno in samostojno obnovo prebranega ter nato odgovore na vprašanja glede 

vsebine. 

 

Opomba: 

Pri evalvaciji rezultatov je pomembna razlika med obema jezikoma in ne posamezen 

rezultat oz. št. pravilnih odgovorov posamezne naloge.  

 

 

2.5. Rezultati 

 

Podtesti ACADIA testa (Atkinson, Johnston, Lindsey, Tillemans, 1971) 

 

 Vidno motorična koordinacija 

Učenka ima nekaj teţav z grafomotoriko in fino motoriko. Učenka je pri sledenju 

svinčnika odstopala od linije.  

 

 Risanje oblik 

Oblike, ki jih je učenka narisala, so velike. Vsaka naslednja oblika je bila manjša od 

ostalih. Zaznala sem teţave pri orientaciji, saj je učenka nekatere znake x narisala 

kot +. Nekaterim oblikam, s katerimi se ni srečala pri šolskem delu, je učenka 

spremenila smer in jih narisala kot poznano obliko.  
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 Sosledje in vidno motorična koordinacija 

Učenka je z linijo povezala številke v vrstnem redu od 1 do 20 brez dvigovanja 

svinčnika. Dobljene oblike je nato pobarvala, pri tem je prečkala črte. 

 

 Vidna diskriminacija in pomnjenje 

Učenka je brez teţav poiskala na desni strani delovnega lista obliko, ki je bila enaka 

obliki na levi strani.  

Pri nalogah vidnega pomnjenja je pravilno poiskala obliko, enako tisti, ki jo je 

opazovala kratek čas. Nekaj primerov je rešila impulzivno, brez pregleda vseh 

odgovorov. Ti rezultati so bili napačni. Ob pregledu vseh odgovorov se je odločila za 

pravilen odgovor. 

 

 Slušno pomnjenje 

Učenka je po podanih informacijah na označene prostore zapisala največ 3 številke 

zaporedoma. 

  

 Slušno vidna asociacija 

Učenka je ustrezno obkroţila predmete, omenjene v ustno podani povedi. 

  

 Črke, glasovi in glasovne zveze 

Učenka je brez teţav prebrala črke pri tretjem podtestu Testa motenj v branju in 

pisanju – Test MBP (Šali, 1971). Poimenovala je črke in glasove v obeh jezikih 

(preverila sem tudi drug jezik). Pri preverjanju poznavanja glasov z Jolly phonics 

testom (Christopher Jolly) je učenka prepoznala glasove do stopnje 4. Test ima 6 

stopenj, preko katerih se povečuje zahtevnost in kompleksnost povezovanja glasov v 

besede. Nekateri glasovi na 4. stopnji se zapisujejo z dvema simboloma. Učenka vseh 

ni usvojila. 

 

 Spajanje  

Naloga spajanja je povzeta po Bader 1998: Reading and language inventory. Učenki 

spajanje slušno zaznanih glasov v besede ni predstavljalo večjih teţav. Naredila je 

napako pri enem primeru od 5. Pri besedi s sedmimi glasovi je izpustila zadnja 
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glasova. Učenka je opisala pomen besed in si pri določenih pomagala z rokami. 

Učinkovito je rešila tudi nalogo Phonics test iz omenjenega gradiva. Pravilno je rešila 

šestnajst primerov izmed osemnajstih. Črke v prvi koloni je povezala z zlogom v drugi 

koloni ter s tem ustvarila (ne)pomensko enoto. Učenka je med reševanjem sodila o 

slovnični pravilnosti besed, saj je komentirala pri nekaterih besedah, da so smešne, 

ali je vprašala, kaj pomenijo.  

Pri nalogi Reversals zamenjujejo vrstni red glasov tisti učenci, ki ob hitrem branju 

besed zamenjujejo črke. Učenka je zamenjala vrstni red glasov oz. simbolov le pri 

enem primeru (on=no). Pri branju je učenka zamenjevala vrstni red glasov pri 

besedah z dvema glasovoma (in=ni, on=no …). Pri ostalih treh napačno prebranih 

besedah je učenka zamenjala glas v sredini besede z drugim oz. je izpustila zadnji 

glas. 

 

 Segmentacija 

Naloga segmentacije je povzeta po Bader 1998: Reading and language inventory. 

Učenki razčlenjevanje besed na glasove ni povzročalo večjih teţav. Besede je 

razčlenila na prvi, zadnji in na vmesne glasove. 

 

Naloge Testa motenj v branju in pisanju (Šali, 1971) 

 Slušno razčlenjevanje 

Učenka je poiskala vse prve glasove določenih besed in večino zadnjih glasov 

določenih besed v obeh jezikih.  

 

 Glaskovanje 

Učenka je razčlenila besede na zloge s ploskanjem in istočasnim izgovarjanjem 

zlogov. 

 

 Iskanje besed z določenim prvim glasom 

Nisem mogla upoštevati vseh naštetih primerov, saj je učenka ob hitenju naštela 

besede, ki se razlikujejo po prvem glasu. V prvem jeziku (slovenščini) je bila hitrejša 

in uspešnejša. 
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Graf 1: Iskanje besed na določen prvi glas 

 

 Slušno razločevanje 

V slovenskem jeziku sem uporabila podtest slušno razčlenjevanje iz Testa motenj v 

branju in pisanju (Šali, 1971), v angleškem jeziku pa podtest auditory discrimination 

test v Reading and language inventory (Bader 1998). 

Pari besed so se razlikovali samo po enem glasu na začetku, sredini ali na koncu 

besede. 

 

Graf 2: Slušno razločevanje 

 

Med napačnimi rezultati so zabeleţeni tudi primeri, ko je učenka dve isti besedi 

prepoznala kot različni. Naloge je bolje opravila v prvem (slovenskem) jeziku. Imela 

je teţave pri določanju začetnih in srednjih glasov, medtem ko je imela v drugem 

jeziku (angleščini) teţave tudi pri zadnjih glasovih. V drugem jeziku (angleščini) je 

zaznala več različnih kot enakih besed. 
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 Besede in nebesede 

Uporabila sem primere podtesta  Testa motenj v branju in pisanju (Šali, 1971) in 

naloge iz The assesment of Bilingual aphasia (Paradis, Libben, 2009). Učenka je 

ponovila slišane (ne)besede in sodila o polnopomenskosti le-teh. 

 

Graf 3:  (Ne)besede 

 

Pravilno je sodila o polnopomenskosti štiriindvajsetih besed v prvem (slovenskem) 

jeziku in devetnajstih besedah v drugem (angleškem) jeziku. Skupno je bilo 

osemindvajset besed. Nekatere polnopomenske besede učenka ni prepoznala. 

Zaključim lahko, da je učenkin besedni zaklad šibkejši. Upoštevati moram moţnost 

pomanjkanja koncentracije pri zadnjih primerih, saj je višje število primerov 

zahtevalo veliko učenkine pozornosti. 

 

 Besede I in II  

Učenka je poskusila čim hitreje prebrati besede 1 in 2. Besede 1 je prebrala v 7 min 

in 40 s. Pri tem je naredila 21 napak. Pri branju je izpuščala in zamenjevala črke. Pri 

tem je določen glas zamenjala z drugim. Nisem prepoznala vizualnega ali slušnega  

ključa. Učenka je zamenjala vrstni red glasov pri besedah z dvemi ali tremi glasovi. 

Nekajkrat je črko e prebrala kot glas i. Sklepam, da je na to vplivalo opismenjevanje 

v drugem jeziku (v angleščini se simbol e prebere kot glas i). 

Besede 2 je prebrala v 12 min in 30 s. Učenka je glasove zamenjevala po grafo-

foničnem ključu. Med glasovi besed je dodajala dodatne. 
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 Imenovanje  

 

Graf 4: Imenovanje 

 

Učenka je v treh minutah poskusila poimenovati čim več konkretnih predmetov, ki  

sem ji jih prikazala. Naloge imenovanja je opravila med poukom in obstaja moţnost 

vpliva angleškega jezika na priklic zaradi pogovarjanja v angleščini skozi celoten dan.  

Učenka je v treh minutah imenovala več konkretnih predmetov v angleškem jeziku, 

kar kaţe na večjo tekočnost in boljši priklic v angleškem jeziku.  

 

 Priklic besed konkretnih predmetov 

 

Graf 5: Priklic besed konkretnih predmetov 

 

Pri nalogi je učenka s prstom pokazala predmete, ki sem jih poimenovala ustno. 

Rezultat je kvalitativno enakovreden. Učenka je pravilno rešila vseh deset primerov v 

obeh jezikih. 
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 Enostavna in sestavljena navodila 

   

Graf 6: Enostavna navodila    Graf 7: Dvoprocesna navodila 

 

 

 

Graf 8: Sestavljena navodila 

 

Pri enostavnih in sestavljenih navodilih lahko razberem kvalitativno skoraj 

enakovredne rezultate med jezikoma. Pri enostavnih navodilih je učenka ob ukazu 

»Odpri usta« izvedla obratno operacijo, torej usta zaprla. Sestavljena navodila je 

učenka izvedla uspešnejše z navodili v prvem jeziku (slovenščini). Ni pa bila uspešna 

pri primerih z akademskimi izrazi short, medium, large, najdaljše. 

 

 Razumevanje skladenjskih struktur 

Učenka je izkazala boljše sintaktično razumevanje povedi v prvem (slovenskem) 

jeziku. V drugem jeziku (angleščini) so bili primeri povedi s sintaktično sestavo, 

kakršne v slovenskem jeziku ne poznamo. Ti primeri so pasivne oblike, kot npr. »It's 
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the boy who pushes the girl« in »It's the boy that the girl pushes.«. Te oblike so 

učenki predstavljale teţave.  

 

Graf 9: Razumevanje skladenjskih struktur – trdilne oblike 
 

 

Graf 10: Razumevanje skladenjskih struktur – nikalne oblike 

 

Pri nikalnih oblikah so bile tudi pasivne oblike: »The girl is not sprayed by the boy.« 

»The young boy is not woken up by his mother.«. Takih oblik v slovenskem jeziku ne 

zasledimo in so bile za učenko zelo zahtevne oz. so ji povzročale teţave. 
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Graf 11: Razumevanje skladenjskih struktur – reverzibilne posesivne oblike 

 

Pri sintaktičnem razumevanju posesivnih oblik je učenka dosegla enakovreden 

rezultat med jezikoma. Pravilno je rešila štirinajst primerov od šestnajstih. Pri nalogah 

je prepoznavala osebe in predmete na sliki ter odnos med njimi. Učenka je izkazala 

razumevanje posesivnosti oz. lastnine. 

 

 Semantične kategorije 

 

Graf 12: Semantične kategorije – izločanje vsiljivca 

 

Učenka je v skupini štirih besed izločila tisto, ki ne sodi med ostale.  Pravilno je rešila 

in izločila primere iz vsakodnevnega ţivljenja, npr. učenka ni ustrezno izločila ptice 

med sesalci. Za to je potrebno znanje, ki ga bo pridobila v kasnejših letih šolanja. Pri 

enostavnih primerih s šolskimi pripomočki, ţivalmi in rastlinami učenka ni imela teţav.  
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Graf 13: Semantična nasprotja 

 

Učenka ni imela teţav pri naštevanju besed z nasprotnim pomenom. Dva odgovora 

sta bila napačna v prvem in drugem jeziku (slovenščini in angleščini). Rezultati med 

jezikoma so primerljivi in enakovredni. Kaţejo, da je učenka v slovenskem jeziku 

odgovorila osem krat pravilno, v angleškem jeziku pa sedem krat pravilno. Pri enem 

primeru v drugem (angleškem) jeziku pa ni bilo odgovora.                           

 

 

Graf 14: Semantična  ustreznost povedi 

 

Učenka je prepoznala slovnično (ne)pravilne povedi. V obeh jezikih je komentirala 

slovnično neustrezne povedi kot smešne. Za rešitev naloge je bilo treba povedi 

dvakrat prebrati. Sklepam, da zaradi šibkejšega kratkotrajnega spomina. Učenka je 

nekatere povedi brez predlogov ali prilastkov ocenila kot pravilne. Bolje je ocenila 

povedi, ki opisujejo situacije vsakdanjega ţivljenja.  

Manj napak je (1 napaka) naredila pri sodbi o semantični ustreznosti povedi. 
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Semantično ustreznost je učenka sodila tudi hitreje. Pri sodbah ni bilo pomembnih 

razlik med jezikoma J1 in J2. Pri naslednjih nalogah so bile potrebne ponovitve 

navodil. Sklepam, da je bila teţava pri kratkotrajnem pomnjenju.  

  

 Sopomenke in protipomenke 

    

Graf 15: Sopomenke oz. sinonimi    Graf 16: Protipomenke 1 oz. antonimi 1 

 

 

 

Graf 17: Protipomenke 2 oz. antonimi 2 (ustrezna sintaktična kategorija) 

 

Učenki iskanje sopomenk in protipomenk ni povzročalo teţav. Napačno je rešila en 

primer pri protipomenkah, v obeh jezikih je bil enak. 

Učenki je teţave predstavljala izbira ustrezne besedne vrste. V prvem (slovenskem) 

jeziku je rešila dva, v drugem (angleškem) jeziku pa tri primere izmed petih.  

 

 Slovnična presoja 

Rezultate naloge gramatičnih sodb lahko primerjamo med jezikoma, ki jih učenka 

spoznava. V prvem (slovenskem) jeziku je pravilno rešila devet primerov in enega 

narobe. V drugem (angleškem) jeziku je pravilno rešila osem primerov in dva narobe.  
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Graf 18: Slovnična presoja 

 

 

 Sestavljanje povedi 

 

Graf 19: Sestavljanje povedi 

 

Učenka je sestavljala povedi z uporabo danih besed. V prvem jeziku, slovenščini, je 

sestavila več povedi, ki so bile slovnično pravilne. V drugem jeziku, angleščini, je 

sestavila manj povedi. Dve povedi v angleščini sta bili slovnično nepravilni. Vse 

sestavljene povedi pa so bile smiselne. 

Opazila sem razliko v številu uporabljenih povedi. Povedi v slovenskem jeziku so 

vsebovale eno besedo več kot povedi v angleškem jeziku. Učenka je poznala pomen 

vseh naštetih besed. Ohraniti besede v procesu sestavljanja povedi je naloga 
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delovnega spomina, učinkovitost le-tega je boljša ob visoki pozornosti in 

koncentraciji. Pri vsakdanjih pomenih je bil priklic besed pri sestavljanju povedi boljši. 

Tako da je bil v slovenskem jeziku priklic za 1 besedo boljši. Pri povedih v angleškem 

jeziku je učenka uporabila več predlaganih besed in manj samostojno. S 

sistematičnim učenjem je utrdila stavčno strukturo v angleškem jeziku.  

 

 Prevajanje 

Učenka je na kartončkih prebrala besede v angleškem jeziku in jih prevedla v 

slovenski jezik in obratno. 

 

Graf 20: Prevajanje 

 

Učenka je hitreje in učinkoviteje prevajala iz slovenskega jezika v angleški jezik. To bi 

lahko nakazovalo na boljšo prepoznavo besed v slovenskem jeziku in hiter priklic v 

angleškem jeziku. 

 

 Glasno branje besed in povedi  

Pri glasnem branju besed in povedi je bila učinkovitost boljša v prvem, slovenskem 

jeziku.  V drugem, angleškem jeziku, je bilo branje hitrejše in ob tem manj zamenjav 

črk. V slovenskem jeziku sem zasledila več zamenjav in izpuščanj črk. Vendar je pri 

novih in neznanih besedah bilo v slovenskem jeziku več napak kot angleškem jeziku. 

Nove besede v slovenskem jeziku je učenka analizirala in dekodirala. Napake so se 

pojavljale pri večkratnih poskusih povezovanja črk v celoto. 
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Graf 21: Glasno branje besed 
 

Analizo pri branju novih besed je učenka poskusila uporabiti tudi v angleškem jeziku. 

Vendar je bila manj uspešna. Besede je prebrala glede na vizualno značilnost. Napak 

je bilo manj, saj je učenka besede hitro prebrala, a napačno. Zamenjevala je besede 

z drugimi, ki imajo določene vizualne značilnosti skupne z besedami v nalogi. 

Določene besede v angleškem jeziku pa učenka ni prebrala oz. je prebrala samo 

prvih zlog. 

 

 

Graf 22: Glasno branje povedi 
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 Prepis in narek besed 

   

Graf 24: Prepis besed 

 

Prepis besed učenki ne predstavlja teţav. Besede v slovenskem jeziku so bile 

zapisane z analiziranjem, strategijo glasnega črkovanja. Strategija je bila uspešna 

zaradi visokega ujemanja med glasovi in črkami v slovenskem jeziku. Učenka je 

strategijo uporabila tudi v angleškem jeziku, vendar zapis ni bil ustrezen. Glasovi so 

bili ustrezni, njihov zapis pa ne, saj so manjkale določene črke.  

Učenka pri zapisu v slovenščini zamenjuje i in e. Predvidevam, da specifičnost 

prenaša iz angleškega jezika. Pri opismenjevanju je spoznala, da se glas i zapiše z e.  

Učenka pozna slovensko pravopisno pravilo ter zapis glasu i s simbolom i, kar 

dokazuje z branjem. Vendar pri pisanju učenka glas pogosto zapiše z drugim 

simbolom. 

 

 Preizkus slušnega in bralnega razumevanja, predhodno uporabljenega pri 

Lipec Stopar, 2005. 

Razumevanje besedila preko slušnega kanala je učinkovito. Učenka je v prvem, 

slovenskem, in drugem, angleškem jeziku, pravilno našla večino slik, ki predstavljajo 

slišano poved. 

Učenka je izbrala napačno sliko pri enakem primeru v angleškem in slovenskem 

jeziku. Torej napako ne moremo povezovati s specifiko jezika, procesiranjem v 

določenem jeziku ali z besednjakom v le-tem. Druga nepravilna izbira v angleškem 

jeziku je v slovenskem jeziku bila pravilna. 
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Graf 23: Narek besed 
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Graf 25: Slušno razumevanje 

 

Primerjava rezultatov med jezikoma nam kaţe enakovrednost. Učenka je v prvem 

jeziku, slovenščini, odgovorila na tri vprašanja pravilno in tri napačno. Prav enak 

rezultat je dosegla v drugem jeziku, angleščini. Odgovorila je na tri vprašanja 

pravilno in tri napačno. Pri enem primeru je učenka izbrala enako, a napačno sliko pri 

obeh jezikih. Pri ostalih treh primerih sem opazila izmenjevanje izbir. Učenka je 

pravilno izbrala v enem jeziku, a napačno v drugem. V primeru, da je pravilno izbrala 

v prvem jeziku, je pri istem primeru izbrala napačno v drugem jeziku in obratno.  

 

 

 

 

Bralno razumevanje je področje, ki se bo še razvijalo z razvijanjem učenkinih 

sposobnosti. Učenka še razvija bralne veščine, kar verjetno omejuje bralno 

razumevanje.  
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Graf 26: Bralno razumevanje 
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 Bralno razumevanje izbranega kratkega besedila 

Besedilo v angleškem jeziku sem povzela po Bader 1998: Reading and language 

inventory, v slovenskem jeziku pa sem ga sestavila sama. Pri odgovarjanju na 

vprašanja o prebrani zgodbi je učenka pravilno odgovorila na vprašanja o osebah in 

predmetih v zgodbi, o glavnem dogodku v zgodbi, o mestu in času, o karakterju  

oseb v zgodbi oz. besedilu. Učenka je pravilno odgovorila na vprašanja o dogodkih v 

besedilu v začetnem in srednjem delu. Na vprašanja, ki so se nanašala na konec 

zgodbe, učenka večinoma ni odgovorila. Ob moţnosti izbire med odgovori je izbrala 

pravilen odgovor. Učenka je odgovorila tudi na interpretativna vprašanja in na 

vprašanja, kjer je treba predvidevati vzrok in posledico. Teţave je imela s 

samostojnim pripovedovanjem oz. obnavljanjem zgodbe.  

 

 Bralno razumevanje besedila po Paradis, Libben, 2009. 

 

Graf 27: Bralno razumevanje kratke zgodbe 
 

Učenka je prebrala enako besedilo v slovenskem in angleškem jeziku. Angleški primer 

sem sama prevedla v slovenščino. Učenka je po branju odgovorila na zastavljena 

vprašanja, enaka v slovenskem in angleškem jeziku. Na eno vprašanje več je 

odgovorila v slovenskem jeziku. Naloga potrjuje ugotovitev iz prejšnje, da je učenka 

razvila bralno razumevanje na enaki stopnji v slovenskem in angleškem jeziku.  

Učenka pri branju zamenjuje črke oz. glasove. Občasno uporabi grafo-fonični ključ in 

zamenja besede z vizualno ali slušno podobnimi besedami. Učenka med branjem 

občasno zamenja nove besede z znanimi, ki imajo enak koren. Učenka tekoče bere 

znane besede, ki se pogosto pojavljajo v zgodbah, ki jih bere. Besede bere celostno, 

prepozna jih po vizualnih značilnostih. Vendar ob vprašanju našteje tudi glasove, ki 

jih sestavljajo. 
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2.6. Ugotovitve 

 

Po izvedenih modificiranih nalogah iz Testa motenj v branju in pisanju – Test MBP 

(Šali, 1971), Testa acadia (Atkinson, Johnston, Lindsey, Tillemans, 1971), nalogah za 

oceno bilingualne afazije (Paradis, Libben, 2009), po preizkusu slušnega in bralnega 

razumevanja, uporabljenega v Lipec Stopar 2005, in po nalogah za oceno branja ter 

pisanja, po Bader 1998: Reading and language inventory, lahko podam sledeče 

ugotovitve.  

Test ACADIA je pokazal teţave pri finomotoričnih in grafomotoričnih spretnostih ter 

pri pozornosti in koncentraciji. 

Pri izvrševanju navodil je bila učenka uspešna v obeh jezikih. Pri kompleksnih 

operacijah je bila uspešnejša v prvem, slovenskem jeziku. Paradis omenja moţnost, 

da se dvojezični otroci zanašajo na kratkotrajni spomin med procesiranjem v 

šibkejšem jeziku. V kolikor ima otrok teţave na področju spomina, je tako 

procesiranje oteţeno. Za izvrševanje operacij je bila potrebna slušna pozornost, 

procesiranje jezikovnih ukazov in motorična izvršitev. Sklepam, da je bil kratkotrajni 

spomin bolj obremenjen pri procesiranju v angleškem jeziku. 

Pri hitrem imenovanju konkretnih predmetov je učenka v istem časovnem intervalu 

poimenovala več predmetov v angleškem jeziku. Rezultat lahko pojasnim z boljšim 

besediščem v angleškem jeziku.  Mogoče je na rezultat vplivalo izvajanje nalog med 

poukom (v angleškem jeziku). Potreben je bil preskok iz enega jezika v drugi, kar bi 

lahko vplivalo na počasnejši priklic in slabši rezultat ob časovni omejitvi imenovanj.  

Učenka se pri spontanem pogovoru hitreje odziva v slovenščini. Pri tem sestavlja 

daljše povedi. Sicer se je njen besedni zaklad z izobraţevanjem v angleškem jeziku 

razširil in pridobil večjo akademsko vrednost. Učenka v angleškem jeziku pozna, npr. 

določen matematični izraz, ki ga v slovenskem jeziku ne pozna. Omenjeni dejavnik ji 

je v pomoč pri sestavljanju povedi v angleškem jeziku.  

Načrtovane naloge pomoči bodo spodbujale tudi besedni zaklad. Širjenje besednega 

zaklada učencem pomaga pri prepoznavi novih besed in boljši tekočnosti branja. 

Tekočnost branja spodbujajo širši besedni zaklad, boljše vizualno prepoznavanje 

delov besed, ki sproţijo priklic pomena besede v jezikovnem spominu.  
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Učenka je pri nalogah sestavljanja povedi dane besede povezala v smiselne povedi v 

obeh jezikih, vendar je v slovenskem jeziku ustvarila več slovnično pravilnih povedi. 

Pri tem je uporabila več predlaganih besed. Sklepam lahko o boljši stavčni strukturi v 

slovenskem jeziku. Domnevam lahko, da se učenka pri procesiranju angleškega 

jezika zanaša na kratkotrajni spomin tako, da uporabi manj besed, ki ga 

obremenjujejo.  

Naloge sopomenke in protipomenke so pokazale kvalitativno enakovrednost med 

jezikoma. Naloge sintakse in gramatike niso pokazale pomembne razlike med 

jezikoma.  

Po izvedenih nalogah iz Acadia testa sklepam, da je vidno pomnjenje močnejše kot 

slušno, na kar bom pozorna pri sestavi pomoči. Učenka pozna glasove in črke  v 

slovenskem in angleškem jeziku, dokler ustrezajo pravilu en glas , en simbol. Pri 

slušnem razlikovanju (razlikovanju enakih in različnih besed) ne zazna nekatere 

razlike (razlik v različnih glasovih). Dane besede pa členi na glasove, vendar 

počasneje. Teţav ni imela pri iskanju prvih glasov besed, nekaj več časa in ponovitev 

slišane besede je potrebovala pri iskanju vmesnih in končnih glasov. Učenka ni imela 

teţav pri besedah z do dvema zlogoma. Omenjeno bo treba upoštevati pri sestavi 

programa, saj domnevam, da je k rezultatu prispeval delovni spomin. Pri nalogi 

iskanja besed na določen prvi glas sem opazila boljši rezultat v slovenskem jeziku.  

 

Učenka je bila pri nalogah prevajanja učinkovitejša pri slovensko-angleškem prevodu, 

iz česar lahko sklepam, da boljše prepoznava besede v slovenskem jeziku.  

Na priklic besed je vplivalo več dejavnikov – vsekakor stopnja koncentracije in 

pozornosti, zaporedje učnih ur (zaradi preskoka v drugi jezik), število skupnih točk 

med predmeti, besedami in šolsko snovjo ali šolskim okoljem (posledica skupnih točk 

je več izkušenj z besedami in s tem hitrejši priklic). 

Učenka bere bolj tekoče v angleškem jeziku, kar sem videla pri branju besedil ter so 

potrdili učitelji. Teţave so ji povzročale neznane besede. Poskusila jih je prebrati z 

uporabo grafo-foničnega ključa, vendar jih je zamenjala z besedami z enakim 

korenom ali začetnim zlogom. V slovenskem jeziku je učenka brala počasneje, ob 

tem je glaskovala. Pri branju novih besed v slovenščini učenka bere počasneje, a 
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pravilneje. Uporablja procese analize in sinteze ter povezuje črke pri branju.  

Pri glasnem branju besedila je učenka svoje napake občasno popravila. Takrat se je 

vrnila na besedo, ki jo je napačno prebrala, in poskusila s sistemom analize in sinteze 

besedo zopet prebrati, povezujoč črke med seboj. 

V obeh jezikih izpušča in zamenjuje črke. Pri besedah z dvema ali tremi glasovi je 

nekajkrat zamenjala vrstni red glasov. Pri opazovanju bralnih napak učencev 

zaznamo vizualni, slušni in artikulacijski značaj (Švara, 1996). Pri učenki sem opazila 

vizualni in artikulacijski značaj. Vizualni značaj ima zamenjevanje črk b in d, 

artikulacijski pa zamenjevanje črk s in š, z in ţ.  

Pri branju v slovenskem jeziku sem opazila vpliv opismenjevanja v angleškem jeziku. 

Učenka je simbol e prebrala kot glas i. Obratnega prenosa, torej iz slovenskega v 

angleški jezik, nisem zaznala. 

Pri nalogah slušnega razumevanja je učenka pravilno odgovorila na eno vprašanje 

več v slovenskem jeziku. Pri bralnem razumevanju ni bilo mogoče ugotoviti 

močnejšega jezika. Na nekaj več vprašanj je sicer učenka pravilno odgovorila v 

slovenskem jeziku. Pri odgovarjanju je potrebovala manj časa za razmislek.  

Učenka je odgovorila na vprašanja o glavnem in stranskih likih v besedilu, o kraju in 

času dogajanja ter o samih dogodkih. Učenka na vprašanja, ki se nanašajo na konec 

besedila, ni odgovorila. Učenka je podala obnovo z odgovarjanjem na podvprašanja.  

Zaradi nepoznavanja pravil zapisa določenih glasov je zapisovanje nekaterih besed v 

angleškem jeziku učenki sedaj močno oteţeno. Magajna trdi, da je vsako strategijo 

branja (slikovno, abecedno ali pravopisno) mogoče še nadalje razvijati ločeno in jo je 

moţno uporabiti v posebnih pogojih (Magajna, 1994). Tako bom v svoj program 

vključila razvijanje fonološkega zavedanja ter ortografske strategije za spodbujanje 

branja in pisanja.  
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3. PRAKTIČNI IZDELEK 
 

Podpora za izboljšanje bralne zmožnosti 

Po izpeljanih nalogah, s katerimi sem ugotovila učenkina močna in šibka področja, 

sem sestavila program pomoči. Z njim bo učenka krepila šibka področja s pomočjo 

nalog, ki vključujejo njena močna področja. Eno izmed teh je tudi vizualni spomin in 

procesiranje ter delo z računalnikom. Tu je učenka uspešna, ikone bo prepoznala 

hitro in tudi hitro bo razumela postopek reševanja. Naloge so sestavljene v prvem in 

drugem jeziku, torej v slovenščini in angleščini. Tako spodbujajo prenos znanja med 

jezikoma.  

 

Naloge sem razdelila na poglavja glede na področja, katera spodbujajo: 

o širjenje vidnega polja z motoriko oči, hitrost dekodiranja simbolov spodbujajo 

naloge Očesna gimnastika in Hitro branje/Quick reading;  

o fonološko zavedanje ter slušno in vidno razločevanje spodbujajo naloge 

Glasovi/sounds in English tricky sounds; 

o vidno diskriminiranje in ortografsko oz. pravopisno fazo branja spodbujajo 

naloge Iskanje podobnosti/Find similar in Hitro branje/Quick reading, 

o jezikovne spretnosti in besednjak spodbujajo naloge Stavčna 

struktura/Sentence structure in Povedi z napakami/Find mistakes, 

o motivacijo in zanimanje spodbujajo Dodatne naloge (Izštevanke in uganke, 

Dopolnjevanje besed in povedi, Vzorci). 

 

Naloge v slovenskem in angleškem jeziku sem razvrstila po kompleksnosti. 

Enostavnejše, ‘laţje’, naloge se nadaljujejo s kompleksnejšimi, ‘teţjimi.’ 

Naloge vsebujejo veliko slikovnega gradiva, animacij in glasovnih oz. avdio 

posnetkov. Za motivacijo in spodbudo med samim izvajanjem sem vstavila zvočne 
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učinke. Ob pravilnem odgovoru otroku ponudijo določen zvok, ki ga spodbudi k 

nadaljevanju reševanja.  

Usmerila sem se na sestavo nalog, ki bodo sledile določenim pravilom jasnosti in 

preglednosti. Uporabila sem barvna ozadja, barvne poudarke, različne oblike in 

velikosti pisav za čim bolj jasen, očem prijazen ter kontrasten prikaz. 

Za samo reševanje je seveda potreben računalnik. Rešitev nalog in prehod med 

nalogami se nakaţe s pritiskom ali drsenjem z računalniško miško. Naloge spodbujajo 

predbralne spretnosti in bralne veščine ter ne predvidevajo pisanja. 

Naloge podpirajo medpredmetne povezave, in sicer se nanašajo na področja narave, 

druţbe in matematike. 

 

3.1. Očesna gimnastika 

Na bralno uspešnost vpliva tudi zmoţnost usmerjanja pogleda (na črke ali dele 

besede) v določenem zaporedju ter ob tem usklajeno tvorjenje glasov (Ţerdin, 2011). 

Nekateri učenci imajo teţave pri vidnem sledenju črkam v zaporedju ter gibanju roke 

pri zapisovanju. V primeru, da oči pri branju preskakujejo, otrok lahko zameša pravo 

zaporedje črk in glasov.  

V pomoč lahko otroku pobarvamo noht z določeno barvo, ki pritegne njegov pogled, 

ob tem je bolj pozoren ter sledi zaporedju. Kasneje otrok lahko bere s pomočjo 

kartona z barvastim vrhom, ki ga premika ob branju (Ţerdin, 2011). Karton lahko drţi 

v roki kot pisalo, lahko pa ga pričvrsti na svoj prst in z njim bere.  

 

Pred začetkom izvajanja računalniških nalog Očesna gimnastika, je le-te treba 

predstaviti. Učenka bo vadila na sebi, na meni (drugem) in v prostoru. Urila bo vidno 

sledenje svinčniku z barvno konico. Svinčnik premikam levo in desno, v višini njenih 

oči. Nato spremenim smer in svinčnik premikam navzgor in navzdol. Tako tudi 

zaznam obseg vidnega polja pri učenki. Za motiviranje učenke svinčniku vidno sledim 

tudi sama, pri tem pa ga premika učenka. S tem vadi tudi koordinacijo roke. Kasneje 

svinčnik zamenja prstna lutka, kateri učenka glavo ali obraz oblikuje sama pred 

začetkom programa. Prstna lutka tako bolje pritegne učenkino pozornost. 
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Z nalogami očesne gimnastike učenka širi vidno polje in zmanjšuje regresijo med 

branjem. Število regresij je pomembna razlika med začetnimi in hitrimi bralci (Pečjak, 

1994). Začetni bralci bolj pogosto vračajo pogled na začetek zapisane besede in 

vrstice, kar ustvarja počasneje branje.  

Računalniške vaje, pri katerih učenka premika samo oči (obraza in glave pa ne) v 

določenih smereh za sledenje ţogi ali drugemu predmetu animacije, spodbujajo 

branje brez regresij.  

Naloge Očesne gimnastike učenci lahko vadijo ne glede na usvojeno stopnjo in 

strategije branja. 

 

3.2. Glas/sound in English tricky sounds        

Pri preverjanju fonološkega zavedanja sem zaznala, da učenki iskanje prvih glasov v 

besedi ne predstavlja teţav. Utrjevanje sem predlagala pri iskanju vmesnih in 

končnih glasov, saj so bile opazne napake.  

Naloge vsebujejo vaje iskanja vmesnih in končnih glasov ter angleških glasov, ki jih v 

slovenskem jeziku ne poznamo. Iskanje prvih glasov besed pa spodbuja motivacijo, 

saj učenki to ne predstavlja teţav. Besede, ki sem jih vključila, se stopnjujejo po 

teţavnosti. Enozloţnim besedam sledijo večzloţne besede (le-te so predstavljale 

teţave). Seveda se enozloţne besede pojavijo tudi kasneje med večzloţnimi, načrtno, 

za dvig motivacije. 

Nekateri glasovi v angleškem jeziku ne sledijo fonetičnim pravilom zapisa ter se 

zapisujejo z dvema ali tremi simboli. Ti se razlikujejo od slovenskih pravil zapisa. 

Zaradi tega jih je treba učiti specifično in ob tem učencem omogočiti več časa za 

usvajanje pravil. V ta namen sem v program vključila veliko slikovnega gradiva. Vsak 

glas in zapis zanj pa je tudi predstavljen z določenim gibom in zvokom. Multisenzorni 

pristop bo pripomogel k učinkovitejšemu usvajanju. 
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3.2.1. Vidno in slušno razločevanje oz. vaje 

ortografske/pravopisne strategije branja 

Naloge so razvrščene med ostale. Z nepretrganim in večkratnim ponavljanjem bodo 

najbolj pripomogle k napredku. V ta namen so zelo kratke. Pri nalogah učenka slušno 

in vidno identificira razlike med besedama ali črkama. 

Nekatere vaje vsebujejo zapisane skupine treh simbolov v eni vrstici. V primeru, da 

so vsi enaki, jih učenka potrdi s klikom na računalniško miško. Ob tem sliši zvok za 

potrditev pravilne izbire.   

Pri nekaterih vajah skupine treh simbolov predstavljajo besedo. Učenka poišče čim 

več smiselnih besed med navedenimi. Ob pritisku z miško na polnopomensko besedo 

se prikaţe slikovno gradivo, ki ponazori pojem. S tem dobi učenka takojšnjo povratno 

informacijo o pravilnosti odgovora. 

Menim, da bodo naloge vidnega in slušnega razločevanja pozitivno vplivale na 

izboljšanje pravopisne strategije branja. Spodbujale bodo spretnosti zaznavanja in 

razlikovanja manjših delov besede, morfemov, zlogov. Pravopisna ali ortografska 

strategija (po U. Frith) je učinkovita v večini situacij. Njena uporaba prispeva k 

hitrosti branja, torej k boljši učinkovitosti branja in boljšemu zapisu, tudi angleških 

nefoničnih besed. Naloge bodo spodbudno vplivale tudi na premagovanje teţav pri 

zamenjevanju črk po artikulacijskem in vizualnem ključu. 

 

3.3. Iskanje podobnosti/find similar 

Naloge spodbujajo in urijo ortografsko fazo branja z utrjevanjem glasov. Učenka med 

besedami na zaslonu poišče tiste, ki vsebujejo določen glas. Potrebno je razlikovanje 

in prepoznavanje delov besede, da bi lahko poiskala pravilne odgovore. Pravilno 

izbiro potrdi s klikom na računalniško miško. Na mestu besede se tako prikaţe 

slikovno gradivo, ki jo ponazarja. Vaje so koristne za usvajanje in utrjevanje 

angleških 'tricky' oz. nenavadnih glasov, ki se zapisujejo z dvema simboloma.    

Pri nalogah drugega sklopa, Iskanje podobnosti, učenka poišče besedo na levi, ki je 

enaka besedi na desni. Na levi strani na zaslonu vidi nekaj besed ali nebesed, ki se 

razlikujejo glede na določen simbol ali dva. Z veščinami razlikovanja delov besede se 
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odloči za pravilen odgovor. To stori z računalniško miško. Zopet se prikaţe slika, ki 

prikazuje pomen izbrane besede, v znak pravilnega odgovora.  

 

3.4. Hitro branje/quick reading 

S povečevanjem števila simbolov, ki jih bralci zaobjamejo z enim pogledom, širimo 

obseg vidnega polja. Pri vajah je treba najprej hipno prepoznavati (ne)besede z 

dvema ali s tremi simboli. Na zaslonu so besede zapisane v stolpcih. Učenka vsako 

besedo za hip odkrije in prebere, ali pa najprej prebere in zakrije, pri tem pa pogled 

usmerja na sredino (ne)besede. Število simbolov za hipno branje s časom 

povečujemo. 

S treningom in številnimi vajami naj bi učenka pričela brati istočasno dva stolpca 

besed. Vaje hitrega branja naj bi vplivale na hitrejše in učinkovitejše branje besedil 

na splošno. 

Pečjak (1994), ki naloge hitrega branja opisuje, predlaga poudarjanje pomembnosti 

hitrega branja učencem. Vaje naj bi bile na začetku kratke, od 0,5 do 1 minute. Ko 

učenci doseţejo določeno tekočnost, se pravilnost branja ne preverja več. Pri tem je 

pomembno, da otrok oči ne vrača k prebranim simbolom – torej bere brez regresije. 

Zadnja naloga hitrega branja je ugotavljanje enakosti parov simbolov, ločenih z 

podčrtajem. Učenka simbole v nalogah, ki so enaki, izbere, oz. na njih pritisne z 

miško. Menim, da bo vaja tudi pozitivno pripomogla k boljšem razlikovanju simbolov, 

ki so si vizualno podobni. Učenka namreč zamenjuje simbole b in d ter m in w. Tako 

sem k nalogi vključila tudi vizualno podobne (b in d, a in o, m in n).  

 

3.5. Stavčna struktura 

Sullivan Hammadou (2002) trdi, da so za akademski uspeh potrebne priloţnosti za 

vajo govora. Pri tem predlaga vadbo govornih struktur za izboljšanje besednjaka in 

sintakse ter motiviranje k različnim vsebinam. 

Za spodbujanje govornega razvoja so ugodne povedi, ki jih sestavi učitelj, z 

manjkajočo ključno informacijo. To morajo poiskati učenci, z njo dopolniti poved in jo 

ponoviti.  
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Opazila sem, da učenka pri govoru ne uporablja polne povedi. Zavedanje o stavčni 

strukturi bo krepila s členjenjem povedi, najprej ustno, nato pa preko računalnika.  

Govorno jezikovne strukture učenci lahko utrjujejo tudi ob slikovnem gradivu. 

Slikovno gradivo uporabim za določen del povedi ali z njimi prikaţem celotno poved 

ter jo izgovorim. Učenka poved prebere in ponovi za menoj ob pomoči slikovnega 

gradiva. Po ponovitvi jo vprašam, koliko besed je v povedi (povzeto po Vizjak Kure, 

2010). Učenka z nalogami razvija jezikovne sposobnosti, členjenje povedi, red v 

povedih in stavčno strukturo, besednjak ter tudi razumevanje. 

S slikovnega gradiva nadaljujem k zapisu besed. Pri nalogah stavčne strukture 

učenka razvrsti zapisane besede na zaslonu v pravilen vrstni red s premikom 

računalniške miške. Za spodbujanje govora in širjenje besednjaka nato poved ponovi. 

 

3.6. Povedi z napakami/find mistakes 

Po nalogah stavčne strukture učenka nadaljuje z nalogami iskanja napak v povedih. 

Te so sklop najbolj kompleksnih nalog v programu.  

Povedi na ekranu vsebujejo določeno napako, na določenih mestih je zapisana 

napačna beseda,  ki jo učenka poišče.  Za reševanje so potrebne semantične, 

sintaktične in gramatične jezikovne veščine.  Učenka poišče besedo, ki ne odgovarja 

v povedi, in jo nadomesti z ustrezno. 

  

3.7. Širjenje bralnega polja 

Naloge za širjenje bralnega polja se lahko izvajajo poljubno, kot dodatne vaje. 

Dejstvo je, da mnogi ljudje vidijo draţljaje tudi na robu svojega vidnega polja, 

vendar jih med zaznavanjem ne upoštevajo. Tako pri branju 'berejo' le simbole v 

sredini vidnega polja (Pečjak, 2008). 

Naloge širjenja bralnega polja so sestavljene iz koncentričnih krogov različnih črk. 

Učenka svoj pogled fiksira na sredino koncentričnega polja, torej na črko x. Pri 

branju oči ne premika, vendar poskusi ugotoviti, kaj piše na najbliţjem 

koncentričnem krogu črke x. Ostali koncentrični krogi so prekriti z orodjem za 

senčenje. Ko prebere najbliţji koncentrični krog, prične odkrivati naslednje 
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koncentrične kroge. Čeprav črke na zadnjih krogih morda ne zazna, poskusi ugotoviti 

neko njihovo splošno značilnost, kot je velikost. 

V primeru, da je odkrivanje krogov teţavno, se povečuje razdalja med listom in očmi, 

dokler ne doseţe razdalje, ki je za vid najprimernejša. 

 

3.8. Dodatne naloge  

3.8.1. Izštevanke in uganke 

Med naloge sem za dvig motivacije uvrstila tudi izštevanke in uganke. V primeru, da 

bo branje izštevank in ugank teţavno, bom za nadaljevanje izbrala eno od dveh 

metod. 

Prva metoda je fazno branje. Z branjem pričnem sama, nadaljujeva pa z učenko 

skupaj. Učenka bere večino besedila, besede z več zlogi pa prebereva skupaj. Zadnji 

del besedila – izštevanke ali uganke – učenka prebere sama. 

Druga metoda je branje morfemov. Učenka najprej bere morfeme in barvno 

diferencirane dele besed. Po prebranih delih bere cele besede. Na koncu, za boljše 

razumevanje, besedilo preberem še sama.  

 

3.8.2. Vzorci 

Naloge spodbujajo razlikovanje oblik in zaporedje simbolov. Pri prvih je treba 

nadaljevati s prikazanim zaporedjem barv. Pri nekaterih vajah pa je treba razvrstiti 

simbole po predlogi. Te naloge spodbujajo vizualni spomin. 

Vaje branja predstavljajo tudi naloge, pri katerih so na ekranu prikazane različne 

oblike, različnih barv. Računalniško miško je treba premakniti preko oblike in nato 

klikniti na besedo, ki poimenuje ustrezno barvo oblike. 

 

3.8.3. Dopolnjevanje besed in povedi 

Naloge dopolnjevanja besed in povedi so na koncu programa. Najbolj optimalno za 

njihovo reševanje je samozavestno in večinoma samostojno branje.   
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Pri nalogah dopolnjevanja besed je na zaslonu izpisanih prvih nekaj simbolov besede. 

V pomoč je opis ob nepopolni besedi. Opis učenka prebere in besedo dopolni z 

manjkajočimi simboli. 

Pri nalogah dopolnjevanja povedi učenka najprej prebere začetek. Ta je sestavljen iz 

trditve. Tej učenka poišče nasprotni pomen in zapiše besedo. 
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4. ZAKLJUČEK 

 

Poti k dvojezičnosti so različne, vse pa so pogojene s časom pričetka usvajanja 

drugega jezika. Stopnja jezikovne razvitosti v prvem jeziku, metode opismenjevanja, 

jezikovna bliţina med jezikoma, motivacija za usvajanje, uporaba izven šolskega 

okolja so dejavniki, ki vplivajo na potek procesa dvojezičnosti. Spoznala sem otroke, 

ki so z opismenjevanjem v drugem jeziku pričeli ob vstopu v osnovno šolo. Situacija 

je specifična, saj jezik izobraţevanja ni del socialnega okolja otrok. Postavljala sem si 

vprašanja  glede teţav in prednosti, ki jih imajo otroci, ki se opismenjujejo v tujem 

jeziku, angleškem jeziku. 

Različni avtorji navajajo argumente za in proti. Številni navajajo opismenjevanje v 

tujem jeziku kot uspešno pot k dvojezičnosti. Dvojezičnosti pa pripisujejo pozitiven 

vpliv na kognitivni razvoj posameznika. Paradis (2004) in Cummins (1994) kot pogoj 

za pozitiven vpliv na kognitivni razvoj navajata določen prag znanja oz. stopnjo 

jezikovne razvitosti v prvem jeziku pred pričetkom usvajanja drugega jezika.  

Predvidevala sem, da razlike med fonološko pravilnim jezikom, slovenščino, in 

fonološkim nepravilnim jezikom, angleščino, ustvarjajo pogoje za teţave pri 

opismenjevanju v tujem jeziku. Opazne so šele kasneje, v višjih razredih in kasnejših 

stadijih opismenjevanja. Načrtno učenje razlik med prvim in drugim jezikom pomaga 

pri odpravljanju teţav. Pri opismenjevanju v angleškem jeziku je to zaradi razlik med 

fonološko pravilnim in fonološko nepravilnim jezikom še bolj pomembno. Načrtno 

učenje je ključno ţe takoj na začetku, pri učenju glasov in simbolov. Potrebno je več 

časa, vaj in načrtno usmerjanje k razlikam v maternem in tujem jeziku. 

Za cilj raziskovalne naloge sem si zastavila sestavo nalog podpore za izboljšanje 

bralne zmoţnosti učenke, ki se opismenjuje v tujem jeziku.  Preverila sem 

predopismenjevalne sposobnosti otroka: slušno pozornost, vidno diskriminiranje, 

vidno motorično koordinacijo,  slušno zaznavanje in razlikovanje ter tudi razumevanje 

določenih pojmov ter fonološko razvitost. Jezikovno razvitost sem preverila preko 

semantičnih in sintaktičnih ključev ter hitrega imenovanja pojmov, ob tem pa tudi 

bralne veščine, slušno ter bralno razumevanje. 

Z rezultati in ugotovitvami sem povzela učenkina šibka in močna področja. 

Opismenjevanje učenke v tujem jeziku je imelo vpliv na nekatere rezultate. 
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V računalniškem programu Microsoft Office sem sestavila naloge, ki spodbujajo 

analizo in sintezo za hitrejše in učinkovitejše branje v obeh jezikih. Pri tem sem 

upoštevala tudi elemente ortografske oz. pravopisne strategije po Uti Frith. S 

pomočjo te strategije se razvijajo sposobnosti zaznavanja in razlikovanja manjših 

delov besede, morfemov, zlogov, s čimer se zmanjšuje zamenjevanje črk in glasov, ki 

so si podobni po artikulacijski ali vizualni strani. To omogoča učinkovitejše branje in 

kasneje tudi pisanje.  

V kolikor je poučevanje v drugem jeziku učinkovito pri spodbujanju zmoţnosti prvega 

jezika, bo prišlo do transferja v drugem jeziku (Magajna, 1994). Tako naloge 

vsebujejo specifične glasove v angleškem jeziku in njihove zapise, kot je zapis z 

dvema in tremi črkami. Za laţje in hitrejše obvladanje je za vsak specifičen glas 

vključen gib. Naloge utrjujejo veščine, potrebne za branje (ne glede na jezik) in tudi 

jezikovno spretnost. To se je v rezultatih raziskav potrdilo kot najbolj potrebno za 

učinkovito pomoč. Naloge so sestavljene tako, da se s časom lahko spreminjajo po 

teţavnosti.   

Za naloge v računalniškem programu sem se odločila, zato da bi povečala motivacijo 

za branje. Sledenje informatiki in računalništvu se odvija počasi. Sama tu vidim 

moţnost za spodbujanje notranje in zunanje motivacije zaradi velikega zanimanja 

otrok za delo z računalnikom. Naloge, ki sem jih sestavila, vsebujejo poleg velikega 

števila slikovnega gradiva in animacij tudi predloge za gibe in zvočne učinke.  

Druga spodbuda za sestavljanje nalog preko računalniškega programa je razvitost 

učenkinega vidnega pomnjenja, to je boljše kot slušno. Sicer pa je situacija pogosta 

med otroki. Preko vidnega pomenjena z animiranim gradivom spodbujamo slušno 

razumevanje. 

Sama sem menila, da ima otrok lahko bolje razvite sposobnosti v enem ali drugem 

jeziku, pogosteje v prvem jeziku. Vendar rezultati študije primera niso vodili do teh 

ugotovitev. Nivo učenkine jezikovne sposobnosti je bil različen na različnih področjih 

in v različnih jezikih. V času izobraţevanja se določena znanja in strategije med jeziki 

prenašajo, določena pa potrebujejo usmerjeno učenje v obeh jezikih. Za to je pri 

opismenjevanju v drugem ali tujem jeziku pomemben prvi jezik. Za prenos pa je po 

Paradisu (2004) in Cumminsu (1994) potreben določen prag jezikovnega razvoja v 

prvem jeziku. 
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Za konec naj omenim, da na bralno učinkovitost, notranjo in zunanjo motivacijo 

pozitivno vpliva pogovor s starši in prijatelji o branju. Učenci naj bi si izmenjevali 

mnenja o knjigah in besedilih, ki so jih prebrali. Pogovarjali naj bi se tudi o 

strategijah, ki jih uporabljajo pri branju, in o teţavah, s katerimi se srečujejo. S starši 

in prijatelji bi jih poskušali reševati. Strokovni delavci spodbujajo komunikacijo med 

starši in učenci. Metodo pogovora o prebranem besedilu in strategijah uporabljenih 

pri branju ter pripomočkih pri branju, sem predlagala tudi materi učenke. Učenka je 

komentarje in vprašanja posnela in s tem krepila členjenje povedi ter govorno 

stavčno strukturo.  

Med strategijami, ki sem jih predlagala za nadaljevanje dela, je tudi spremljanje 

učenkinega napredka (med letom, na koncu šolskega leta) s preizkusi, uporabljenimi 

na začetku raziskave. Tako bodo najbolj učinkovito zaznane spremembe pri 

učenkinem branju in pisanju ter vpliv reševanja nalog pomoči.  
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5. PRILOGE 

Interaktivne naloge  

Poleg Podpore za izboljšanje bralne zmoţnosti v programu Power point Microsoft 

Office, na zgoščenki, prilagam slike diapozitivov nekaj predstavnih nalog. 

 

 

Slika 5: Domov 

 

Zapiši zadnje glasove.

Preberi geslo.

 
Slika 6: Naloga Glasovi 2 

4.

 

Slika 7: Naloga Sounds 3 – a 



77 

 

 

 

Kje se skriva glas k? 

Na začetku, v sredini,   ali na koncu?

 

Slika 8: Naloga Glasovi 7 

Which sound do the words have in 

common?
Klick for result.

ch

  

Slika 9: Naloga Sounds 8 – a 

 

Slika 10 : Naloga Sounds 8 – b 
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Which sound will you practice?

sh ch

th

ai

ee

igh

ea

 

Slika 11: Domov Tricky sounds 

 

earmuffs feast

peaceful

Find words starting with the sound ea.

Click for the move.
Than click for examples.

ea

 

Slika 12: Naloga Tricky sounds 6 – a 

 

Slika 13: Naloga Tricky sounds 6 - b 
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c

o

l

d

 

Slika 14: Naloga Očesna gimnastika1 – a 

 

   

Slika 15: Naloga Očesna gimnastika 1- b   Slika 16: Naloga Očesna gimnastika1 – c 

 

 

 

 

 

 

a

s

e

m

g

 

Slika 17: Naloga Očesna gimnastika 2 
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Opomba: priloži naloge s slikovnim gradivom iz katerega so naslednje besede   

Slika 18: Naloga Eye gymnastic 3 

 

 

 

Click on the ball.

    

Slika 19: Naloga Očesna gimnastika 6- a    Slika 20: Naloga Očesna gimnastika 6 - b 

ch
ee k

s

 

Slika 21: Naloga Očesna gimnastika 13 
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o_o

b_b ž_ž

o_o x_x

z_z a_a

b_d p_t

e_f

v_u

o_a

Take a look. Are the letters around the line the same? 
If not, klick. 

 

Slika 22: Naloga Quick reading 1 

 

 

Read as quick as you can.

top sapmat lot 

chop mop soup wet

look bed said let

 

Slika 23: Naloga Quick reading 2 

 

 

ooo rrr

žžž

zzz aaa

bdb

btt eef

xxy vuuooo

ooa

   

Slika 24: Vidno in slušno razločevanje 1  - a   Slika 25: Vidno in slušno razločevanje 1 - b 
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111 777

000 111

000 555

333

353

456

322

655 343

Ali so vse števke v številu enake?  Če ne, klikni!

 

Slika 26: Vidno in slušno razločevanje 7 

 
 

 

 

 

Find the words that have letters ch.

table interesting

Observe

light

chair

peach cheese

cherry March

    

Slika 27: Vidno in slušno razločanje 8- a    Slika 28: Vidno in slušno razločanje 8 
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zebra rebra zareza

mravlja miš      narava

čebela čmrlj čebula

Poišči par in klikni nanj.

zebra

mravlja

čebela

   

Slika 29: Vidno in slušno razločanje 9- a   Slika 30: Vidno in slušno razločanje 9 – b 

 

 

 

 

zima
winter

jesen
autumn

poletje
summer

 

Slika 31: Domov Stavčna struktura 

 

 

Začni z veliko začetnico in preberi poved. 
Nato jo po spominu zapiši.

Jeseni  

odpada

listje.

 

Slika 32: Naloga Stavčna struktura 
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daisies

chimes start growing.In spring

1. Change the sentence using the word
under.

2. Click on the words to make a sentence.

                

Slika 33: Naloga Stavčna struktura34 - a   Slika 34: Naloga Stavčna struktura34 - b 

 

 

 

 

Click on the words in order they have to be.

Canyou me?see

 

Slika 35: Naloga Stavčna sturktura 41 – a 

 

 

 

 

Slika 36: Naloga Stavčna sturktura 41- b   
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Podčrtano besedo zamenjaj z drugo tako, da bo 

poved smiselna.

Jože in Miha bi se rada žagala.

Po žicah se nam pretaka kri.

Moja mačka ima svileno mlako.

To igralko sem dobil za rojstni dan.
 

Slika 37: Naloga Povedi z napakami 1 

 

 

 Katera barva?
 Najprej zdrsi mimo barve, nato pa klikni na besedo. 

modra

rdečaoranžnarumena

zelena

 

Slika 38: Dodatna naloga 1 – a 

 

 

Slika 39: Dodatna naloga 1 – b 
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t t t

a a a

c c c

t a c x c a t

c c c

a a a

t t t

Kaj lahko prebereš?
What can you read?  

Slika 40: Širjenje bralnega polja 1 

 

 

m x n

b x d 

in x so

ob x me

smo x          sta

med x         ena

noj x boj

kako x             bodi

 

Slika 41: Širjenje bralnega polja 2 

 

Odgovori!

Če ni okroglo, je  _____

Če ni belo, je  ______

Če ni novo, je  ______

Če ni dobro, je  ______

 

Slika 42: Dodatna naloga 8 
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