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POVZETEK 
 
Učenje tujih jezikov se danes vedno pogosteje vpeljuje tudi v predšolsko obdobje. V tem času 
poteka intenzivni kognitivni, čustveni in socialni razvoj otroka. Predšolsko obdobje je zato 
posebno občutljivo obdobje s svojimi specifičnimi značilnostmi in posebnostmi. Te lahko na 
eni strani služijo kot prednost pri učenju jezika, hkrati pa zahtevajo njihovo dobro 
razumevanje in upoštevanje.  
 
V teoretičnem delu se tako najprej posvetimo značilnostim predšolskega otroka, pri čimer se 
osredotočamo na njegovo usvajanje tujega jezika ter njegov celostni razvoj v povezavi z 
učenjem tujega jezika. Utemeljujemo tudi smiselnost in namen učenja tujega jezika že v 
zgodnjem obdobju ter prikazujemo njegove številne prednosti.  
 
V nadaljevanju se osredotočimo na didaktično metodo učenja tujega jezika, ki je v literaturi 
predstavljena kot ena najuspešnejših, še posebno v času zgodnjega otroštva. Vsebinsko in 
jezikovno integrirano učenje ali CLIL je dvosmerni koncept učenja, ki združuje dva cilja – 
spoznavanje novih vsebin na različnih področjih ter usvajanje tujega jezika. Učenje novih 
vsebin poteka v tujem jeziku, preko te naravne interakcije pa otroci tuji jezik posredno tudi 
usvajajo. 
 
V raziskovalnem delu predstavljamo študijo primera, ki smo jo v vrtcu izpeljali v heterogeni 
starostni skupini. V mesecu dni smo izvedli dvajset ur učenja angleščine po metodi CLIL, ki 
so se povezovale z različnimi kurikularnimi področji ter rutinskimi dejavnostmi. V okviru 
študije primera smo spremljali napredek otrok pri usvajanju tujega jezika. Preverili smo 
napredek slušne (receptivne) spretnosti in govorne (tvorbne) spretnosti. Otroci so po učenju 
angleškega jezika po metodi CLIL povprečno razumeli 4,4 več angleških besed in fraz (dvig 
slušne spretnosti) ter tvorili povprečno 2,33 več angleških besed (dvig govorne spretnosti) kot 
na začetku. Napredek je bil majhen, predvsem na govornem področju. Čas izpostavljenosti 
torej ni bil zadosten za večji napredek, otroci so se v tem obdobju z jezikom predvsem počasi 
seznanjali. Opazovali smo tudi spremembe v odzivih otrok tekom učenja angleškega jezika. S 
časom je bilo pri otrocih prisotno manj strahu ter več interesa za učenje tujega jezika. 
 
 
Ključne besede: zgodnje učenje in poučevanje tujih jezikov, vsebinsko in jezikovno 
integrirano učenje, CLIL, angleški jezik, predšolsko obdobje 
  



 
 

ABSTRACT 
 

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING IN EARLY 
CHILDHOOD 

 
Nowadays teaching and learning foreign languages is rapidly being introduced in early 
childhood. During this time, intensive cognitive, emotional and social development of the 
child takes place. Early childhood is therefore a particularly sensitive period with special 
characteristics and specificities. On one hand this may serve as an advantage in language 
learning, while on the other it requires their good comprehension and consideration. 
 
In the theoretical part of the thesis we therefore discuss characteristics of the child with the 
focus on acquisition of a foreign language and how it affects the whole development of the 
child. We try to demonstrate the reasons and goals behind the teaching of a foreign language 
at an early age and show its many advantages. 
 
We also present a foreign language educational approach, which is thought to be one of the 
most successful, especially when used during early childhood. Content and language 
integrated learning or CLIL is a dual-focused concept, which combines two objectives – 
learning new content and the acquisition of a foreign language. Non-language subjects are 
taught in an additional language and trough this natural interaction children can acquire a 
foreign language. 
 
In the research work we present a case study that was conducted in a mixed age kindergarten 
group. We performed twenty hours of English language learning using the Content and 
Language Integrated Learning method and linked them to different curricular areas and 
routine activities. During this time we monitored the progress of children in the listening 
comprehension and oral communication. After the implementation of the CLIL, children, on 
average, understood 4.4 more English words and phrases (an increase in word recognition) 
and produced 2.33 more individual English words (an increase in language production) than 
before the language learning. In both, word recognition and language production, the progress 
was small.  However, it was smaller in the formation of English words. Exposure time was 
not sufficient for a significant progress, during this time children were mainly only in contact 
with the English language. We also observed how children responded to the learning of the 
English language and how their responses changed over time. We found out that over time 
children felt less fear and became more interested in learning the foreign language. 
 
 
Keywords: early foreign language learning and teaching, Content and Language Integrated 
Learning (CLIL), English language, very early childhood; 
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1 UVOD 
 
Za uvedbo tujega jezika že v predšolsko obdobje je tudi pri nas vedno več interesa. K temu po 
eni strani prispevajo vedno večje zahteve po boljšem znanju tujih jezikov, ki so izraz današnje 
medkulturne družbe. Hkrati pa k osmislitvi zgodnjega učenja tujega jezika prispevajo tudi 
številne nove raziskave, ki so pokazale njegove mnoge prednosti tako na ravni usvajanja 
jezika kot celostnega razvoja otroka (Brumen, 2009). Vendar je učenje jezikov v predšolskem 
obdobju smiselno in dosega svoje cilje le, če poznamo in upoštevamo zakonitosti otrokovega 
razvoja, predvsem na področju usvajanja jezikov. Nadalje moramo dobro poznati potek 
zgodnjega učenja jezikov ter didaktične metode, ki se jih pri tem lahko poslužujemo. 
 
V teoretičnem delu najprej prikazujemo nekatere bistvene poglede različnih teorij na 
usvajanje prvega in tujega jezika. Njihovo poznavanje nam lahko vsaj delno pomaga pri 
razumevanju, kako otrok jezik usvaja ter kaj od otrok lahko in česa ne moremo pričakovati. 
Pregledamo tudi nekatere podobnosti v usvajanju prvega in tujega jezika. 
 
V nadaljevanju se osredotočimo na nekatere značilnosti zgodnjega učenja tujega jezika. Pri 
tem skušamo utemeljiti smiselnost učenja tujega jezika že na zgodnji stopnji, predstavljamo 
njegove cilje ter številne prednosti, ki jih takšno učenje prinaša.  
 
V zadnjem poglavju teoretičnega dela pa se posvetimo eni najuspešnejših didaktičnih metod 
učenja tujega jezika, to je vsebinskemu in jezikovnemu integriranemu učenju (CLIL – 
Content and Language Integrated Learning1). Opredeljujemo njegov konceptualni okvir, 
osnovne značilnosti, oblike, cilje in prednosti. 
 
V raziskovalnem delu diplomskega dela predstavljamo vpeljavo didaktične metode CLIL v 
vrtec. V heterogeni starostni skupini smo tekom enega meseca izvedli dvajset ur učenja jezika 
po omenjeni metodi ter v okviru študije primera spremljali napredek petnajstih otrok pri 
usvajanju angleškega jezika. Preverili smo napredek v razumevanju angleških besed in fraz 
(slušna spretnost) ter napredek otrok pri tvorbi angleških besed (govorna spretnost). Primerjali 
smo razlike v napredku mlajših in starejših otrok. Primerjali smo tudi razlike v jezikovnem 
napredku otrok pri nalogah prepoznavanja in tvorbe besedišča. Preko zvočnega snemanja in 
opazovanja pa smo opazovali odzive otrok na učenje angleščine ter spremembo teh odzivov 
tekom časa. 
 
 
 

  

                                                 
 
1 CLIL – koncept pouka nejezikovnih vsebin v tujem jeziku je v strokovni literaturi poimenovan zelo različno. V 
diplomskem delu sledimo evropskim smernicam ter izrazu, ki ga uporabljajo tudi slovenski strokovnjaki (Alja 
Lipavic Oštir) in uporabljamo nevtralno oznako oziroma kratico CLIL (Jazbec, Oštir, 2009). 
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TEORETIČNO OZADJE 
 
2 OTROK IN USVAJANJE JEZIKA 
 
Zgodnje otroštvo je posebno obdobje v človekovem življenju, v katerem poteka intenzivni 
čustveni, socialni in kognitivni razvoj otroka. Otrok ima v tem obdobju specifične značilnosti 
in potrebe, ki jih moramo za uspešno delo poznati. To se nanaša tudi na otrokovo usvajanje 
tujega jezika. 
 
Gledano z razvojno-psihološkega vidika je za učenje in poučevanje tujega jezika nujno 
poznavanje značilnosti usvajanja maternega jezika in razvoj otroškega govora (Bialystok in 
Hakuta, 1994 v Marjanovič Umek, 2009).  
 
Danes namreč prevladuje prepričanje, da razumevanje podobnosti in razlik med procesoma 
usvajanja materinščine in tujega jezika pomaga učiteljem tujih jezikov pri njihovem delu. 
Poleg tega se učenje tujega jezika umešča v še nekončan proces usvajanja maternega jezika. 
Pomembno je torej, da učitelj pozna razvoj govora ter osnovne značilnosti usvajanja tako 
maternega kot tujega jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 

 TEORIJE USVAJANJA PRVEGA IN TUJEGA JEZIKA 2.1
 
Vsi otroci se zlahka naučijo svoje materinščine, če le imajo zadosten stik z jezikom in 
priložnosti za interakcijo. Otroci se učijo iz vnosa in ob pomoči interakcije s starši/skrbniki, 
sočasno pa sodelujejo tudi njihove prirojene sposobnosti. Tudi učenje tujega jezika, predvsem 
v zgodnjem obdobju, naj bi potekalo podobno, zato ni nenavadno, da nekatere teorije učenja 
tujega jezika izhajajo iz splošnih teorij učenja (npr. behaviorizem) ter iz teorij učenja 
usvajanja prvega jezika (npr. nativizem, interakcionizem) (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Te teorije imajo različne poudarke. Racionalisti izhajajo iz prepričanja, da imamo ljudje 
notranjo, prirojeno sposobnost za razvoj jezika in da smo za to, da svoje jezikovne sisteme 
razvijamo na določene načine, genetsko programirani. K racionalističnim teorijam na primer 
prištevamo nativizem (Skela, Dagarin Fojkar, 2006). 
 
Empiristi poudarjajo pomen okolja in interakcij z okoljem na oblikovanje osebnosti in učenja. 
Zagovarjajo stališče, da na jezikovno učenje vplivajo predvsem učenčeve izkušnje, ki so 
pomembnejše od vsake genetsko pogojene zmožnosti za razvoj oziroma usvajanje jezika. Iz 
empirističnega pogleda sta se razvili teoriji kot sta behaviorizem in konekcionizem (Skela in 
Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Pogosto se različne teorije jezikovnega učenja prikazujejo vzdolž kontinuuma, ki poteka od 
empiristov do racionalistov. Določene teorije pomenijo kompromis med obema skrajnostma, 
kot denimo interakcionizem, ki jezikovno usvajanje razlaga kot spoj smiselne komunikacije in 
prirojene zmožnosti (Skela, Dagarin Fojkar, 2006). 
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2.1.1 Biološke teorije in nativizem 
 
Biološke teorije pravijo, da potekajo fonološki, semantični in skladenjski razvoj na osnovi 
bioloških zmožnosti, otrok pa se lahko nauči jezika, ne da bi bil deležen spodbud. Človeški 
um naj bi bil programiran za učenje jezika, vsi naj bi imeli tako imenovan prirojeni 
mehanizem za usvajanje jezika, ki ga danes običajno imenujemo univerzalna slovnica 
(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006; Prebeg-Vilke, 1995). 
 
Chomsky meni, da ima otrok prirojeno strukturo za jezik, ki jo neposredno okolje po 
otrokovem rojstvu aktivira. Površinska struktura jezika, ki se od jezika do jezika razlikuje, 
vključuje pravila povezovanja glasov, besed in stavkov, globinska struktura pa predstavlja 
prirojena sredstva, ki so enaka za različne jezike in omogočajo upoštevanje splošnih 
jezikoslovnih značilnosti kateregakoli jezika. Kot dokaz za to Chomsky navaja dejstvo, da 
otroci pogosto tvorijo jezik, ki ga niso mogli slišati v naravni interakciji z drugimi. To 
pomeni, da neprestano oblikujejo določene predpostavke o zgradbi jezika in jih nato 
preizkušajo v praksi. Malčki na primer lahko oblikujejo dvo- ali tri besedne izjave, čeprav jih 
še niso slišali v svojem okolju. Otroci naučena pravila aplicirajo tudi na besede, ki jih niso še 
nikoli slišali. Jezikoslovne teorije, kot je teorija Chromskega, lahko razložijo, zakaj se otroci 
slovničnih pravil, npr. za izražanje množine, preteklega časa in ostalih slovničnih oblik, učijo 
zelo hitro in se jih tudi naučijo v obdobju zgodnjega otroštva (do približno petega leta 
starosti), ne da bi jih slovnična pravila eksplicitno poučevali (Marjanovič Umek, Kranjc in 
Fekonja, 2006, Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  
 
2.1.2 Teorije učenja in behaviorizem 
 
Teorije učenja razlagajo usvajanje jezika, podobno kot ostale psihične procese, z osnovnimi 
načeli učenja. Pri tem poudarjajo dva osnovna mehanizma, to je podkrepitev in posnemanje, s 
pomočjo katerih razložijo razvoj fonologije, semantike, skladnje in pragmatike. Odrasle osebe 
npr. z nasmehom, objemom in pohvalo podkrepijo otrokovo rabo govora, medtem ko 
neustrezno rabo ignorirajo ali je ne odobravajo. Pomembno vlogo v otrokovem govoru ima 
tudi posnemanje. Odrasli, ki so v stiku z otrokom, uporabljajo govor, s katerim poimenujejo 
predmete, ljudi, vzpostavljajo odnose, govorijo slovnično pravilno in tako ustvarjajo ustrezen 
model za usvajanje maternega jezika (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 
 
Čeprav teorije učenja pomagajo pri razlagi posameznih vidikov govornega razvoja, imajo tudi 
vrsto omejitev oziroma odpirajo vprašanja, na katera ne morejo odgovoriti. Eno od takih 
vprašanj je, kako razložiti, da otrok uporablja jezik, ki se ga ni mogel naučiti v okolju, npr. 
besede, slovnične oblike. Teorije učenja tudi preveč poudarjajo otrokovo pasivno vlogo, 
čeprav opažanja kažejo obratno – aktivno eksperimentiranje malčkov z glasovi, besedami, 
izjavami (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 
 
V učenju tujih jezikov behaviorizem povezujemo s t.i. avdio-lingvalno oziroma slušno-
jezikovno metodo. V okviru te metode je učenje posnemanje in pomnjenje na pamet, ki 
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poteka preko vadbenih drilov s pomočjo cikla dražljaj-odziv-podkrepitev. Poudarja 
pomembnost (čezmerne) vadbe za jezikovni razvoj in avtomatizacijo jezikovnih navad. 
Poudarek je na učenju jezika in ne o jeziku (Patsy in Spada, 2006; Skela in Dagarin Fojkar, 
2009). 
 
Vpliv behaviorizma na učenje tujih jezikov je sicer zatonil, jezikoslovci pa kljub temu 
priznavajo, da sta posnemanje in vadba pri učenju jezika pomembna, gotovo pa ne dajeta 
celovite slike (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
2.1.3 Spoznavne teorije in kognitivizem 
 
Spoznavne teorije v ospredje postavljajo mišljenje. Pravijo, da je v otrokovem razvoju 
primarno mišljenje oziroma, da je mišljenje predpogoj in osnova za jezikovni in govorni 
razvoj. Jezik se razvije iz otrokovih misli ter njegovega razvijajočega se in rastočega 
zavedanja sveta (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006; Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Piaget meni, da otrok najprej razvije osnovne pojme in šele nato rabi besede za predmete, 
ljudi, dogodke. Pravi, da je za razvoj govora pomemben tudi razvoj predmetnih shem, to se 
zgodi okoli drugega leta, do takrat pa naj bi otrok imel zelo omejene govorne zmožnosti 
(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 
 
Nekateri drugi avtorji pa razvoja govora ne povezujejo zgolj z razvojem mišljenja, temveč 
tudi z nekaterimi drugimi spoznavnimi zmožnostmi. Poudarjajo pomen posnemanja rabe 
orodja in celovito ravnanje s predmeti. Pri govornem razvoju jim torej pomaga razumevanje 
odnosov med predmeti, in sposobnost ravnanja s predmeti (Marjanovič Umek, Kranjc in 
Fekonja, 2006). 
 
Na jezikovno učenje spoznavne teorije gledajo kot na dejaven proces, v okviru katerega 
učenec jezikovna pravila predvsem išče, ne pa da se jih uči na pamet. Jezikovno učenje naj bi 
vključevalo tudi reševanje problemov oziroma na dejavnostih temelječih aktivnosti. Skrbno 
načrtovane aktivnosti naj bi tako učencem omogočile, da bodo sami prišli do dejanskih 
jezikovnih pravil, ki jih bodo nato urili (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 
 
Iz kognitivnih teorij se sicer niso razvile nobene jasne smernice za tujejezikovni pouk, vendar 
so imele velik vpliv na spremenjen pogled na učenca, ki je v okviru te teorije postavljen v 
središče. Njihov vpliv pa najdemo tudi v komunikacijskem pristopu, ki vključuje določene 
sestavine te teorije (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
2.1.4 Konstruktivizem 
 
Konstruktivizem je širok izraz in obsega več konstruktivističnih teorij. Vse temeljijo na 
predpostavki, da posamezniki konstruirajo svoje lastne kognitivne strukture, ko interpretirajo 
svoje izkušnje v določenih situacijah. Posamezniki dejavno konstruirajo in ne le pasivno 
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sprejemajo svoje znanje. Konstrukcija znanja poteka s filtriranjem in organiziranjem lastnih 
izkušenj, ki se umeščajo v že obstoječe znanje. Če pa pride do neujemanja med izkušnjami in 
znanjem ter miselnim predstavam o svetu, se slednje preoblikujejo tako, da se z njimi lahko 
uskladijo tudi nove informacije (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
To stališče ima veliko sporočilnost za učenje jezikov. Takšno stališče med drugim pomeni, da 
imajo postopki kot sta posnemanje in učenje na pamet le obrobno vlogo pri učenju tujih 
jezikov. Poleg tega podpira na učenca osredinjeno poučevanje, izkustveno učenje ter 
spodbujanje učencev, da sami odkrijejo, kako jezik deluje (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
2.1.5 Socialni konstruktivizem 
 
Oblika konstruktivizma je tudi socialni konstruktivizem. Obema teorijama je sorodno stališče, 
da sta govor in mišljenje tesno povezana, da otrok konstruira svoje lastno znanje ter da 
dejavno sodeluje v procesu učenja. Vendar socialni konstruktivizem poudarja tudi pomembno 
vlogo družbenega okolja. Socialna interakcija je ključna za uspešno učenje. Po tem stališču se 
vsakršno učenje, vključno z učenjem prvega in tujega jezika, posreduje prek družbene in 
kulturne dejavnosti. Učenje poteka v obliki podpornega delovanja, v tako imenovanem 
območju bližnjega razvoja. Otrok določenega problema še ne zmore rešiti sam, zmore pa ga 
ob pomoči odraslega, ki z otrokom komunicira ter mu nudi pomoč in podporo. Glavno 
sredstvo za uresničitev te zmožnosti pri otroku je učiteljeva raba jezika. To nosi pomembno 
sporočilo za govor učitelja pri vseh predmetih, še zlasti pri tujih jezikih (Patsy in Spada, 2006; 
Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
2.1.6 Komunikacijske teorije ali teorije socialnih interakcij (socialni interakcionizem) 
 
Socialni konstruktivizem in socialni interakcionizem sta si sorodna, razlika je morda v tem, da 
se prvi bolj osredotoča na vlogo družbenega okolja, drugi pa bolj poudarja vlogo socialne 
interakcije (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Zagovorniki teh teorij razlagajo, da je govor socialna dejavnost in da je otrokova potreba po 
komunikaciji z drugimi prisotna že v prvih mesecih dojenčkovega življenja. Pritrjujejo 
biološkim teorijam, da imajo otroci predispozicijo za učenje jezika, poudarjajo pa tudi vlogo 
izkušenj z odraslimi govorci, npr. pri igri in pri rutinskih dejavnostih. Podobno kot avtorji 
teorij učenja menijo, da otroci v komunikacijskih procesih potrebujejo podporo in povratne 
informacije. Pri tem je ključnega pomena način na katerega se modificira jezik, da bi ga 
prilagodili ravni učenca. Tu ne gre nujno za poenostavljanje jezikovnih oblik, ampak za 
možnost interakcije z drugimi govorci, s katerimi želijo skupaj doseči skupno razumevanje. 
Partner v govoru nudi model oziroma okvir, ki v svojih govornih vzorcih ne odstopa preveč 
od otrokovih razvijajočih se komunikacijskih spretnosti. (Marjanovič Umek, Kranjc in 
Fekonja, 2006; Patsy, Spada, 2006; Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  
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2.1.7 Model nadzora 
 
Model nadzora je ena najvplivnejših teorij jezikovnega učenja. Razvil jo je jezikoslovec 
Stephen Krashen (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Njegova prva hipoteza pravi, da obstajajo razlike med učenjem in usvajanjem jezika. 
Usvajanje jezika poteka na podzavestni ravni in je podobno otrokovemu usvajanju maternega 
jezika. Učenje pa je zavesten proces, ki se nanaša na znanje o jeziku, torej vključuje 
poznavanje in zavedanje pravil, ki se jih naučimo. Če želimo govoriti jezik, ni dovolj, da se 
jezika samo naučimo, jezik moramo tudi usvojiti (Krashen, 1982). S to hipotezo se niso 
strinjali vsi jezikoslovci. Če bi bilo učenje jezika res samo podzavestno dejanje, potem bi bili 
učenci le nemočni opazovalci procesa učenja brez možnosti sodelovanja v njem. Res pa je, da 
je podzavestno znanje o jeziku daljše in trdnejše in se tako idealno dopolnjuje z zavestnim 
(Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Krashen tudi predpostavlja, da učenci slovnične strukture usvojijo po naprej predvidljivem 
vrstnem redu, kar je imenoval hipoteza o naravnem redu. Zavestno vsiljevanje vrstnega reda 
se torej ne obrestuje, saj učenec kognitivno še ni pripravljen na novo strukturo. Vrstni red za 
usvajanje tujega jezika ni popolnoma enak vrstnemu redu usvajanja prvega jezika, vendar 
med njima obstajajo podobnosti. Pomembno je torej upoštevanje naravnega, podzavestnega 
reda (Krashen, 1982). 
 
Naslednja hipoteza, hipoteza o nadzoru pravi, da imajo formalna pravila in zavestno učenje 
samo drugotno funkcijo pri učenju jezika, tj. nadzor nad usvojenim znanjem, ki poteka po 
naprej predvidljivem sistemu. Učenje torej ne more vplivati na usvojeno, lahko ga le nadzira – 
popravlja napake ipd. Za ta nadzor so potrebni čas, osredotočenost na obliko in poznavanje 
pravil. Ko se učimo tuji jezik, pa lahko obstaja nevarnost, da preveč nadzorujemo svoj govor, 
kar ovira uspešno komunikacijo. Pozornost slušateljev je zato potrebno odvrniti od 
analiziranja zavestne kontrole, v njih se naj raje spodbudijo podzavestne zmogljivosti 
(Krashen, 1982; Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Hipoteza o vnosu pravi, da človek usvaja jezik, kadar razume učeni jezik, katerega zahtevnost 
je na nekoliko višji ravni kot njegova trenutna zmožnost obvladanja jezika. Pomembno je 
torej, da učna snov vsebuje elemente naslednje zahtevnostne stopnje. Pri tem je bistveno, da je 
vnos razumljiv. To dosežemo s prilagojenim govorom, uporabo nebesednih izraznih sredstev 
in s pomočjo sobesedila, elementi, ki so še posebno pomembni pri učenju v otroštvu 
(Krashen, 1982; Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Prva stopnja razumljivega vnosa zajema tako imenovano tiho obdobje, ko učenci gradijo 
jezikovno znanje z dejavnim poslušanjem. To obdobje pri otrocih lahko traja od enega do 
šestih mesecev, pri odraslih pa običajno manj. V tem času otroci opazujejo in organizirajo 
vse, kar slišijo in doživijo. Otroci spregovorijo, ko so na to pripravljeni, zato jih v tem 
obdobju ne silimo na prezgodnji govor v tujem jeziku. (Krashen in Terrell, 1983 v Skela in 
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Dagarin Fojkar, 2009). V tem obdobju učitelj le gradi na razumljivem vnosu, pri čemer si 
pomaga z izraznimi sredstvi in dejavnostmi popolnega odziva telesa. S tem spodbuja 
delovanje obeh možganskih polovic otrok, ki v celoti prispevata k razvoju in usvajanju jezika 
(Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Z zadnjo hipotezo, hipotezo o čustvenem filtru, označuje Krashen vse vrste psiholoških 
dejavnikov, ki lahko ovirajo ali pospešujejo učenje jezika; od motivacije, potreb učencev, 
odnosov do učenja do čustvenih stanj učencev. Njegove številne raziskave dokazujejo, da je 
uspešno učenje jezika možno le v okolju, ki dviguje stopnjo samozavesti učencev, ki jih 
močno motivira in kjer ni prisoten občutek strahu. Nizka stopnja filtra pri tem pomeni, da so 
otroci odprti za sprejemanje jezika ter bolj samozavestni pri interakciji s tujci (Krashen, 1982; 
Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Krashen je povezal usvajanje maternega jezika z učenjem tujega jezika in predlagal načine 
poučevanja, ki so podobni usvajanju materinščine. Poudarja vlogo vsebinsko pomembne 
interakcije med učenci in na dejavnostih temelječ pristop. Njegove hipoteze so zelo vplivale 
na poučevanje tujih jezikov (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 

 ALI USVAJAMO PRVI IN TUJI JEZIK NA ENAK NAČIN? 2.2
 
Pregled teorij kaže, da se spoznanja številnih splošnih teorij učenja ter teorij učenja usvajanja 
prvega jezika prepletajo s teorijami učenja tujega jezika. Nova spoznanja na področju 
usvajanja prvega jezika tako ali drugače vplivajo na razumevanje učenja tujega jezika in 
obratno. Ta sorodnost kaže, da med usvajanjem prvega in tujega jezika zagotovo obstaja 
povezava in da  so med njima številne podobnosti.  
 
Učenci prvega in tujega jezika so si podobni po svoji zmožnosti za usvajanje jezika, 
razlikujejo pa se predvsem po tem, kaj prinesejo s seboj v učno situacijo. Zanima pa nas do 
kakšne mere so procesi, ki jih vključuje usvajanje prvega jezika, podobni tistim, ki jih 
vključuje učenje tujega jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Tudi na tem področju se prepričanja med posameznimi teorijami razlikujejo. Behavioristično 
stališče je, da sta si oba procesa zelo podobna, saj sta vadba in posnemanje skupna obema. 
Nativisti verjamejo, da sta tako učenje prvega kot tujega jezika dejavnosti, ki od otroka 
zahtevata, da uporabi pretekle izkušnje za strukturiranje novih. Predstavniki 
spoznavnih/kognitivnih teorij pa so prepričani, da med obema procesoma obstajajo 
pomembne razlike, ker je učenec tujega jezika kognitivno zrelejši kot učenec prvega jezika. 
Socialni interakcionizem zagovarja stališče, da je družbeni kontekst pri učenju zelo različen 
pri prvem in tujem jeziku. Pri zgodnjem usvajanju materinščine je jezik tako zelo 
kontekstualiziran in otrok je zelo motiviran, medtem ko je lahko učenje tujega jezika bolj 
dekonteksutalizirano ali pa predstavljeno v obliki umetnega konteksta, poleg tega pa so lahko 
učenci veliko manj motivirani (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
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Omenimo lahko tudi hipotezo identičnosti, ki predpostavlja da sta usvajanje prvega in tujega 
jezika v bistvu istovetna procesa, ki jih usmerjajo iste zakonitosti in mehanizmi (Stern, 1983 v 
Skela in Dagarin Fojkar, 2009).  
 
Iz te predpostavke sta izšli dve nasprotujoči si interpretaciji, ena je poudarjala razvoj tujega 
jezika preko procesa rekonstruiranja prvega jezika, druga pa, da je tuji jezik neodvisen od 
prvega in se razvija na način, na katerega se ustvari prvi jezik. Kompromisno stališče bi bilo, 
da sta procesa usvajanja prvega in tujega jezika istovetna, glede tega, kaj se moramo naučiti 
(npr. jezikovne oblike, pravila rabe, miselne procese komunikacije). Kar se tiče tega, kako se 
učimo, pa je hipotezo identičnosti teže zagovarjati, saj so miselni procesi različno starih 
učencev drugačni (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Bistvena razlika med učenjem prvega in tujega jezika je torej način, na katerega usvajamo 
znanje. Usvajane prvega jezika je nekakšen stranski proizvod otrokovega splošnega 
osebnostnega, čustvenega, socialnega in spoznavnega razvoja. Kognitivni razvoj pri učenju 
tujega jezika pa ni več tista gonilna sila, ki bi delovala kot motivacijski dejavnik. Poleg tega je 
učna situacija usvajanja tujega jezika drugačna. Otrok je pri usvajanju prvega jezika običajno 
deležen popolne pozornosti s strani več kot ene osebe, jezik prejema z veliko različnih virov 
ter ima na razpolago veliko časa. Učenje tujega jezika pa obsega enega učitelja na več 
učencev, manj časa ter bistveno manj vnosa iz manj virov.  Prav tako so odnosi med učiteljem 
in učencem drugačni kot med otrokom in staršem (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Komunikacijski pristop zato poskuša poustvariti psihološke procese in motivacijske silnice, ki 
ženejo komunikacijo, percepcijo in usvajanje materinščine. V tujejezikovno učenje želi 
vključiti širše izobraževalne cilje, ki naj bi pospešili kognitivni, socialni in psihološki razvoj, 
ki se je začel v času usvajanja materinščine. (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
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3 ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA 
 
Kljub temu, da je znanje tujih jezikov danes videno kot prednostno, občasno še vedno 
naletimo na zadržke pri učenju tujega jezika v zgodnjem obdobju, ki običajno temeljijo na 
zmotnih predstavah in pričakovanjih. Ta se razpredajo vse od subjektivnih domnev kot je 
strah pred negativnim vplivom učenja jezika na materni jezik do visokih pričakovanj od otrok, 
ki posledično niso dosežena – npr. pričakovanje staršev, da bo otrok že hitro začel tvoriti tuji 
jezik. To lahko do učenja tujih jezikov v otroštvu povzroča strah, pomanjkanje smisla ter 
posledično razvrednotenje učenja tujih jezikov v zgodnjem obdobju. Vendar so te domneve in 
pričakovanja neutemeljene in običajno izhajajo iz napačnih predstav o zgodnjem učenju tujih 
jezikov. Za osvetlitev teh polemik je torej poleg razumevanja različnih teorij usvajanja jezika 
pomembno tudi poznavanje nekaterih specifičnih značilnosti, posebnosti in prednosti 
zgodnjega učenja tujega jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 

 CILJI ZGODNJEGA UČENJA TUJIH JEZIKOV 3.1
 
Osnovni cilj zgodnjega učenja tujih jezikov je jezikovno, psihološko in kulturno pripraviti 
otroka na učenje tujega jezika (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Cilji pri učenju tujega jezika v zgodnjem obdobju, predvsem predšolskem obdobju, se ne 
nanašajo samo na učenje jezika, temveč na otrokov celostni razvoj. V tem obdobju želimo 
otroka najprej jezikovno, psihološko in kulturno pripraviti na učenje tujega jezika. Usmerjamo 
se predvsem na otrokov stik z jezikom, v katerega stopa preko različnih dejavnosti in igre. 
Pomembno je, da se zavedamo, da se v predšolskem obdobju bolj kot procesu učenja odvijajo 
procesi usvajanja jezika (Brumen, 2003; Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Številni cilji učenja na predšolski ravni so usmerjeni dolgoročno. Pri otroku želimo razviti 
občutek za jezik oziroma celostno pridobivanje tujejezikovnih vsebin. Želimo vzbuditi 
ljubezen in veselje do učenja tujega jezika. V tem obdobju ga preko stika s tujim jezikom tudi 
pripravljamo na kasnejše učenje ter razvijamo lastne strategije učenja ter splošni razvoj. 
Učenje tujega jezika v zgodnji dobi bo namreč prispevalo tudi k razvoju otrokove splošne 
intelektualne, socialne in čustvene rasti. Poleg tega z učenjem tujega jezika otroka vpeljemo v 
svet drugačne kulture, s tem pa mu spodbudimo občutek in spoštovanje za druge kulture. 
Preko učenja tujih jezikov pa otrok tudi poglablja zavest o materinščini (Brumen, 2003; 
Seliškar, 1995). 
 
Preko celostnega pridobivanja tujejezikovnih struktur, pa pri otroku želimo razvijati tudi 
slušne spretnosti in ustno sporočanje. Cilji so lahko usmerjeni v postopno razumevanje tuje 
besede ter tudi v spretnost govorjene besede. Ti cilji so lahko usmerjeni tudi kratkoročno, 
vendar jih iz otrok ne smemo izsiliti, pač pa jim moramo nuditi dovolj časa in spodbud, da do 
njih pridejo sami, ko so za to pripravljeni (Brumen, 2003; Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
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 ZAKAJ UČENJE TUJIH JEZIKOV V ZGODNJEM OBDOBJU? 3.2
 
Številna spoznanja jezikoslovcev, nevrologov, psihologov ter raziskovalcev na področju 
nevrobiologije, nevrodidaktike in nevrolingvistike potrjujejo tezo o prednosti učenja tujega 
jezika v predšolski dobi. Argumentacijo za zgodnje učenje tujih jezikov lahko utemeljimo na 
štirih različnih disciplinah (Brumen, 2009). 
 
3.2.1 Razvojna psihologija 
 
Raziskovalci poudarjajo pomen čustvene dispozicije in intelektualne pripravljenosti otroka za 
učenje tujih jezikov v zgodnjem obdobju. Otrok v tem obdobju uživa v učenju tujega jezika. 
Otrok radovedno in dovzetno raziskuje, je spontan, naraven, sproščen, neobremenjen in želi 
spoznati čim več novega. Učenje tujega jezika se prepleta z igralnimi dejavnostmi, pri katerih 
sodeluje celotna osebnost. Poleg tega ima manj strahu, predsodkov ter običajno večjo 
motivacijo. Jezik je za otroka v tem obdobju samo sredstvo, komunikacijski oziroma 
sporočanjski instrument, nikoli cilj. Otroka zanimajo nove informacije, zanima ga, kaj jezik 
transportira, ne pa jezik kot takšen (Brumen, 2003; Brumen, 2009). 
 
Pri učenju tujega jezika imajo otroci prednost pred odraslimi, saj se mimogrede lahko naučijo 
številnih tujih jezikov (Brumen, 2009). Jezikoslovec in raziskovalec Meisel  trdi, da »je 
optimalno obdobje, v katerem otrok najbolje sprejema in se nauči slovnice in fonologije 
(glasoslovja) katerega koli jezika, domnevno med tretjim in petim letom starosti; z desetimi 
leti je vsekakor prepozno.« (Meisel 2002, v Brumen, 2009, str. 65) Prav tako Rachel Cohen 
poudarja dejstvo, da je zgodnji začetek potreben, če želimo, da otrok usvoji naglas, 
izgovarjavo in melodijo naravnega govorca ter avtomatizacijo slovničnih struktur (Doyé 1997 
v Brumen 2003). 
 
3.2.2 Nevropsihologija 
 
Danes vemo, da se otrok rodi z milijoni živčnimi celicami, med katerimi tvori povezave. Če 
jih ne uporabljamo, zamrejo. Po drugi strani pa z njihovo uporabo tvorimo tesne povezave 
med možganskimi celicami, ki nam omogočajo izvajanje različnih spretnosti. Raziskovalci 
možganov izhajajo iz dejstva, da dozorevanje nevronskih mrež poteka v dveh stopnjah. V 
otroštvu sočasno deluje vezalni načrt mreženja oziroma prepletanja živčevja. V tem času se 
določi, kateri nevroni se bodo povezali med seboj. Te mrežne zmožnosti so lahko s 
stimulacijo in spodbudami v prvih letih otrokovega življenja optimalno izrabljene. Do konca 
pubertete možgani zorijo, potem je mreža povezana. Učenje nato temelji na krepitvi ali 
slabljenju že obstoječih sinaps. Povsem nove povezave živčevja so le redke. Proces mreženja 
strokovnjaki imenujejo tudi »okno zmožnosti« (ang. »windows of opportunity«). Ta proces 
moramo vsekakor izkoristiti za učenje tujega jezika v otroštvu, saj otrok brez truda, 
nezavedno avtomatizira tujejezikovne strukture, še posebej naglas in melodijo jezika. Zgodnja 
plastičnost možganov je torej kapital, ki ga moramo izkoristiti (Brumen, 2003; Brumen, 
2009). 
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3.2.3 Antropologija 
 
Antropološki argument za zgodnje učenje temelji na posameznikovi odprtosti ob rojstvu. Ta 
odprtost mu omogoča, da pridobi raznolikost družbenih, kulturnih in lingvističnih norm. 
Določeni antropologi menijo, da je učenje tujih jezikov najboljše za končanje 
ustalitve/utesnitve v določeno družbo, kulturo in jezik. To je bila tudi glavna ideja filozofa 
Wilhelma Von Humboldta, ki je spoštoval jezike kot izraz različnih pogledov na svet in 
menil, da če ljudje potrebujemo pogled na svet z različnih stališč, potem je potrebno učenje 
tujih jezikov (Brumen, 2003). 
 
3.2.4 Pedagogika 
 
Pedagoške oziroma izobraževalne vidike za zgodnje učenje jezika najdemo na različnih 
področjih. Izobraževalno gledano so začetne dejavnosti za učenje tujega jezika kognitivno 
bližje mlajšim otrokom (za starejše so te dejavnosti »preotročje, »preveč preproste«). Poleg 
tega uvajanje prvega tujega jezika v zgodnji dobi olajša vpeljevanje drugega in celo tretjega 
tujega jezika. Med pedagoške vidike pa uvrščamo tudi potrebo po spretnosti za medkulturno 
komunikacijo. Zgodnje učenje otroku omogoča razvoj do drugače mislečih in do drugih 
kultur (Brumen, 2003). 
 

 NEKATERE PREDNOSTI UČENJA TUJEGA JEZIKA V PREDŠOLSKEM 3.3
OBDOBJU 

 
Pri učenju tujega jezika imajo otroci prednosti pred odraslimi, saj se lahko mimogrede naučijo 
številne tuje jezike. Veliko novejših raziskav potrjuje, da je čas med tretjim in petim letom 
starosti idealen za seznanitev in senzibilizacijo otroka s tujim jezikom, prednosti učenja tujega 
jezika v predšolskem obdobju pa se kažejo skozi vse življenje (Brumen, 2009). 
 
Prednosti učenja tujega jezika v otroštvu se kažejo zlasti pri izgovarjavi, melodiji in ritmu 
tujega jezika. Otrok se zelo približa izgovarjavi naravnega govorca ter pridobi jezikovno 
sposobnost naravnega govorca (Begley, 1996 v Brumen 2009; Dulay in Burt v Krashen, 
1982; Lipton 1998 v Brumen, 2009). 
 
Številne raziskave so pokazale, da malčki in otroci v zgodnjem in srednjem otroštvu lahko 
usvojijo jezik brez tujega naglasa (Oyama, 1979 v Prebeg-Vilke, 1995; Ramsey in Wright, 
1974 v Prebeg-Vilke, 1995). Obdobje prvega stika s tujim jezikom pa ne vpliva samo na 
zmožnosti izgovarjave, temveč tudi na zmožnost usvajanja skladnje, besednega zaklada in 
zmožnost slušnega razumevanja. Razlika med malčkom in otrokom ter odraslim je v tem, da 
odrasli razumejo jezik kot formalni sistem. Že starejši otroci se jezika učijo tako, da se učijo 
formalnih pravil, malčki in otroci v obdobju zgodnjega otroštva pa jezik razumejo kot 
sredstvo, s katerim izražajo svoj namen in druge funkcije jezika. Ne zanima jih, kaj jezik je, 
ampak kaj se z njim lahko doseže (Haliday, 1973 v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 
2006). 
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Prednosti zgodnjega učenja tujega jezika pa niso le na jezikovnem področju, temveč tudi v 
vplivanju na druga področja otrokovega razvoja. 
 
Raziskave tako kažejo, da dvojezični otroci pri jezikovnih in nejezikovnih inteligenčnih testih 
dosegajo boljše rezultate kot enojezični otroci. Prav tako dosegajo boljše rezultate pri 
standardiziranih testih, zlasti pri bralnem razumevanju, maternem jeziku in pri matematiki 
(Hakuta, 1986 v Brumen 2009; Lipton, 1998 v Brumen 2009; McCraig, 1988 v Brumen 
2009). Kot najstniki, študentje in odrasli ljudje pa dosegajo boljše učne rezultate, četudi tujega 
jezika ne obvladajo popolnoma ali tako kot naravni govorci. Poleg tega tujemu jeziku 
izpostavljeni otroci kažejo visoke jezikovne zmožnosti za pridobivanje nadaljnjih (tujih) 
jezikov (Brumen, 2009). 
 
Tujemu jeziku izpostavljeni otroci se hitreje naučijo brati, imajo bolj razvite spretnosti 
reševanja problemov, kažejo boljši kognitivni razvoj, boljše sklepanje in divergentno 
mišljenje ter so bolj kreativni (Foster in Reeves, 1989 v Brumen 2009; Hakuta, 1986 v 
Brumen 2009; Landry, 1973 v Brumen, 2009). 
 
Tujemu jeziku izpostavljeni otroci imajo boljšo samopodobo (Genesee, 1987 v Brumen, 
2003) in boljšo sposobnost medkulturnega pluralizma, večjo odprtost in višje spoštovanje 
drugih kultur in ljudi, ki so drugačni od njih samih (Curtain in Dahlberg, 2004 v Brumen, 
2009; Lipton, 1998 v Brumen v 2009). 
 
Pomembno je tudi omeniti, da otrokova izpostavljenost tujemu jeziku ne škodi razvoju 
prvega, maternega jezika, temveč spodbuja in poveča spretnosti učenja prvega jezika. Otroci 
se veliko naučijo o prvem jeziku, zlasti če se učijo jezikovne strukture tujega jezika. Skupno 
besedišče tudi spodbudi učenje novih besed v prvem, maternem jeziku (Curtain in Dahlberg, 
2004 v Brumen 2009; Yelland, Pollard in Mercuri, 1993 v Brumen, 2009). 
 

 POSEBNOSTI UČENJA TUJEGA JEZIKA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 3.4
 
Učenje tujega jezika v zgodnjem otroštvu poteka v izjemno občutljivem obdobju otrokovega 
kognitivnega in čustvenega razvoja. V tem obdobju namreč še vedno poteka proces usvajanja 
materinščine (Skela, Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Pri učenju tujega jezika moramo zato poznati nekatere posebnosti otroka v tem obdobju. S 
številnimi smo se srečali že preko spoznavanja teorij o usvajanju jezika pri otroku ter 
značilnostmi zgodnjega učenja tujih jezikov, na tem mestu pa omenjamo še nekatere druge 
posebnosti, ki so posebno pomembne za učenje tujega jezika v tem obdobju. 
 
Učenje jezikov na zgodnji stopnji naj bi spominjalo na naravno učenje oziroma naj bi bilo 
podobno usvajanju prvega jezika. Novejše raziskave dokazujejo, da otrokovo pridobivanje 
tujega jezika ne poteka drugače kot pridobivanje prvega, maternega jezika. Pri obeh so 
principi, kako možgani obdelujejo jezik, zelo podobni, kar pomeni, da učenje poteka po 
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stopnjah, zaporedje usvajanja jezika pa je za vse enako in nanj učenje ne vpliva. Potrebno je 
torej približevanje procesa usvajanja tujega jezika k procesu usvajanja prvega jezika 
(Massoudi, 2002 v Brumen, 2009; Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 
 
Pri usvajanju tujega jezika moramo upoštevati tudi razvojne značilnosti otrok in specifične 
lastnosti učenja v predšolskem obdobju. Učenje predšolskega otroka temelji na neposredni 
aktivnosti s predmeti in pridobivanju izkušenj z ljudmi in stvarmi. Otrok mora biti torej 
aktivno udeležen v procesu učenja. V predšolskem obdobju zato uporabljamo predvsem 
metode in tehnike učenja kot so igre, petje, recitiranje, raba jezika v govoru ter nebesedno 
odzivanje – ples mimiranje, risanje, likovno oblikovanje (Brumen, 2003). 
 
Načelo, ki ga moramo poznati in upoštevati je tudi zavedanje, da se otrok uči na celosten in 
povezovalen način, različna področja učenja zato ne morejo biti ločena, temveč se med seboj 
tesno povezujejo in dopolnjujejo. Pomembni dejavniki v otrokovem življenju so tudi njihovi 
socialni stiki in odnosi z ljudmi (Bruce, 1996). 
 
Posebno mesto v predšolskem obdobju pa ima tudi igra. Je otrokova osnovna dejavnost in 
najbolj pomembna metoda učenja. Bistveno vlogo ima tudi gibanje, saj gibanje v igri pomaga 
otroku odkrivati svet in je sestavni del njegovih dejavnosti od prvih tednov življenja (Čok, 
2008). 
 
Igra razvija otrokovo miselno in govorno zmožnost. Preko nje otrok spoznava in poskuša 
razumeti materialni svet, pomen simbolnih sistemov, igralne dejavnosti pa ga usmerjajo k 
razmišljanju in ustvarjalnim dejavnostim. Preko skupinske igre otrok tudi razvija svoje 
socialne spretnosti. Učenje ob igri je samodejno in vezano na neposredni praktični motiv za 
pridobivanje novih izkušenj in spoznanj (Čok, 2008). 
 
Večina iger je vezana na besedno izražanje; beseda, glasba in gib pa so najpogostejše 
dejavnosti igranja. Igra ima tako pomembno mesto tudi pri usvajanju jezika. Igralne tehnike 
morajo biti v procesu usvajanja jezika v tem obdobju bistveno sredstvo za prenos vsebin. Z 
igro lahko urimo vse jezikovne spretnosti: uporabljamo sporočanjske vzorce, ozaveščamo 
slušne navade, poglabljamo razumevanje besedil, beremo in pišemo (Čok, 2008). 



14 
 
 

4 VSEBINSKO IN JEZIKOVNO  INTEGRIRANO UČENJE ALI CLIL 
 
Za učenje v zgodnjem obdobju se uporabljajo različne metode, med drugimi tudi metoda 
vsebinsko in jezikovno integriranega učenja ali metoda CLIL. 
 

  KAJ JE CLIL? 4.1
 
Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje ali CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) je poimenovanje za dvosmerni izobraževalni proces, pri katerem je tuji jezik 
uporabljen za učenje in poučevanje tako vsebine kot jezika (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009; 
Coyle, Hood in Marsh, 2010). 
 
Je didaktični koncept pouka, pri katerem se vse ali zgolj določene vsebine nejezikovnih 
predmetov poučujejo v tujem jeziku. Temelji na tem, da učenci pridobivajo vsebinsko oz. 
»nejezikovno« znanje (dosegajo cilje, ki so zapisani v učnih načrtih, npr. za matematiko, 
spoznavanje okolja, vzgojne predmete) in pri tem uporabljajo, spoznavajo, usvajajo in se učijo 
tudi tuji jezik. Tuji jezik se učijo v njegovi najbolj naravni vlogi, to je v funkciji 
sporazumevanja, kar CLIL loči od klasičnega (delno tudi komunikacijskega) poučevanja 
tujega jezika. Didaktični pristopi so osredotočeni na poučevani predmet in njegove vsebine 
(Coyle, Hood in Marsh, 2010; Jazbec, Lipavic Oštir, Pižorn, Dagarin Fojkar, Pevec Semec in 
Šečerov, 2010). 
 
Pri vsebinsko usmerjenem pristopu postane tuji jezik medij za sporazumevanje in učni jezik 
hkrati, saj učenci spoznavajo in se učijo tematik, to je vsebin, ki bi jih sicer obravnavali pri 
različnih šolskih predmetih. Je pristop, ki združuje dva cilja hkrati – osredinjenost na tuji jezik 
in osredinjenost na vsebino (Mehisto, Marsh in Frigols, 2008). 
 
Tovrstni pristop ponuja ne samo povečanje jezikovnih zmožnosti v tujem jeziku, ampak 
posega na področje kognitivnega razvoja učenca. Tuji jezik se tako spoznava preko vsebin, ki 
so primerne učenčevi starosti in kognitivnim sposobnostim (Coyle, Hood in Marsh, 2010). 
 
Učenec se ob tej metodi »potopi« (imerzija) v tuji jezik in to predstavlja veliko novost v 
primerjavi s tradicionalnim poukom tujega jezika. Pri tem otrok pridobiva tri kompetence: 
pragmatično-kulturne kompetence, kompetence učenja tujega jezika in kompetence učenja 
nejezikovnega predmeta (Jazbec, Lipavic Oštir, Pižorn, Dagarin Fojkar, Pevec Semec in 
Šečerov, 2010). 
 
Pozornost je usmerjena na razumevanje – umevanje in sposobnost izražanja. CLIL se odvija v 
tematskih enotah in situacijah, ki učencem pomagajo pri razumevanju tujega jezika, obenem 
pa z raznolikostjo in avtentičnostjo podpirajo in spodbujajo razvoj strategij učenja jezikov. S 
tem učenci pridobivajo osnovne strategije in spretnosti za učenje jezikov. Tako se lahko 
njihov prvi jezik razvija bolje in učenci se kasneje v življenju uspešneje in samozavestneje 
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soočajo tudi z naslednjimi jeziki ter se jih lažje učijo (Jazbec, Lipavic Oštir, Pižorn, Dagarin 
Fojkar, Pevec Semec in Šečerov, 2010). 
 
CLIL je nedvomno tudi integrirani pouk, medtem ko vsak integrirani pouk ni CLIL. Pri 
CLIL-u imamo v mislih nejezikovni pouk v tujem jeziku, kjer so v ospredju nejezikovni cilji, 
seveda pa učenci z izpostavljanjem tujemu jeziku dobijo tudi tujejezikovne spretnosti. Izraz 
integrirani pouk pa pomeni integracijo pouka tujega jezika v siceršnji pouk, se pravi, da se 
pouk tujega jezika sicer vsebinsko povezuje z drugimi predmeti, a je v ospredju pridobivanje 
jezikovnih ciljev (Jazbec, Oštir, Pižorn, Dagarin Fojkar, Pevec Semec in Šečerov, 2010). 
 

  CILJI CLIL-A 4.2
 
Cilji učenja pri metodi CLIL so osredotočeni na usvajanje nejezikovnih vsebin, pridobivanje 
tujega jezika pa je v drugi vrsti in poteka simultano z uporabo v aktualnih kontekstih. Tak 
način pridobivanja tujega jezika je primerljiv z naravnim usvajanjem prvega oziroma 
maternega jezika (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009; Marsh, 2012). 
 
Koncept CLIL-a in njegovih ciljev v primerjavi s siceršnjim poukom vsebin nejezikovnih 
predmetov in tradicionalnim poukom učenja tujega jezika zaznamuje večdimenzionalnost. 
Običajno se omenja pet različnih dimenzij, ki se nanašajo na kulturo, okolje, jezik, vsebino in 
učenje.  
 
 Kulturna dimenzija: nanjo se nanašajo cilji v povezavi z medkulturnim znanjem in 

razumevanjem, razvojem medkulturnih spretnosti, učenjem o sosednjih državah, regijah 
in manjšinskih skupinah ter spoznavanje s širšim kulturnim kontekstom. 
 

 Geografsko-ekonomska dimenzija: k njej prištevamo cilje v povezavi s pripravo na 
internacionalizem, evropsko integracijo, povečevanje možnosti pridobivanja 
mednarodnih certifikatov in izobraževanja. 
 

 Jezikovna dimenzija: vsebuje izboljšanje splošne jezikovne kompetence, razvijanje 
govornih komunikacijskih spretnosti, poglobljeno razumevanje maternega in tujega 
jezika in spoznavanje s tujim jezikom. 
 

 Vsebinska dimenzija: omogočanje učenja vsebin preko različnih perspektiv, dostop do 
predmetno/vsebinsko tarčne jezikovne terminologije, s tem pa se odpirajo tudi možnosti 
za prihodnje izobraževanje in zaposlitev. 
 

 Kognitivna dimenzija: uporaba raznovrstnih metod poučevanja in razvoj individualnih 
strategij učenja ter dvig učenčeve motivacije (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009; Marsh, 
2012).  
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 PREDNOSTI CLIL-A 4.3
 
Poleg že omenjenih ciljev CLIL-a, poznamo tudi druge prednosti takega učenja.  
 
Družba od posameznika zahteva vedno višjo raven in obseg znanja več jezikov, ki jih bo 
sposoben uporabiti v različnih kontekstih. Opazimo pa lahko, da številni ljudje, kljub 
večletnemu šolskemu učenju tujega jezika ter sodobnim učnim metodam in pristopom, niso 
kompetentni govorci učenega tujega jezika (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009; Jazbec, Lipavic 
Oštir, Pižorn, Dagarin Fojkar, Pevec Semec in Šečerov, 2010). 
 
Običajen način učenja omogoča predvsem razumevanje jezika, struktur in pridobivanje 
metajezikovnega znanja. Prednost CLIL-a pa je med drugim tudi ta, da učencem ponuja 
drugačen način učenja tako nejezikovnega predmeta in posledično tudi znanje jezika (Jazbec 
in Lipavic Oštir, 2009; Jazbec, Lipavic Oštir, Pižorn, Dagarin Fojkar, Pevec Semec in 
Šečerov, 2010). 
 
Wolff (2002 v Jazbec in Lipavic Oštir, 2009) pripisuje CLIL-u veliko prednosti v primerjavi s 
klasičnim poukom. Pri običajnem učenju, otrok razvija ali le jezik – poimenovanja za 
koncepte, ki jih je že razvil na nižji kognitivni stopnji, ali pa se uči novih konceptov. Pri 
CLIL-u pa učenec hkrati pridobiva popolnoma nove koncepte in sheme ter obenem znake in 
strukture, ki jih označujejo. Ukvarjanje s tujim in spontano tudi z maternim jezikom kot 
označevalcem teh vsebin je intenzivno. Vsekakor bolj kot pri pouku nejezikovnih vsebin v 
maternem jeziku, kjer se predpostavlja, da učenci razumejo posredovano in se z jezikovno 
vsebino ne ukvarjajo. Pri tem pa je pomemben tudi vidik motivacije. Obravnavana vsebina pri 
metodi CLIL je na višji stopnji kognitivnega razvoja kot pri običajnem učenju tujega jezika, 
ko otrok usvaja poimenovanja za koncepte, ki jih je že pridobil na nižji stopnji razvoja. 
Takšen način dela lahko otroka torej bolj pritegne, saj je ustrezen njegovemu kognitivnemu 
razvoju tudi na nejezikovnem področju (Marentič Požarnik, 2005 v Jazbec in Lipavic Oštir, 
2009; Wolff, 2002 v Jazbec in Lipavic Oštir, 2009). 
  
Ena izmed pomembnih prednosti CLIL-a pa je tudi ekonomičnost tega koncepta, saj CLIL ne 
povečuje števila ur na učenčevem urniku ali izpodriva iz urnika druge predmete ter je tudi 
finančno gledano ugodnejši za izobraževalne inštitucije (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009). 
 

 KOMU JE CLIL NAMENJEN 4.4
 
CLIL je mogoče izvajati z učenci ali otroki, ki že imajo razvite jezikovne zmožnosti v tujem 
jeziku, pa tudi s takimi, ki se s tujim jezikom začnejo šele srečevati. Prav tako je CLIL odprt 
za različne starostne skupine, številne pozitivne učinke pa ima predvsem v zgodnjem obdobju. 
V tem obdobju otroci še niso razvili metajezikovnega znanja, zelo so vpeti v igro in 
domišljijo, jezika pa še ne dojemajo kot abstrakten sistem, torej so še nekako najbližje 
naravnemu usvajanju jezikov. Zato brez težav sprejmejo CLIL in jim je takoj lasten. V prid 
uvedbi CLIL-a v zgodnjem obdobju govori tudi troje spoznanj: spoznanja kognitivnih 
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psihologov, ki dokazujejo izjemno prožnost možganov v zgodnjem obdobju življenja; 
dognanja polilingvistov, ki pričajo o naravni motivaciji za učenje tujih jezikov v zgodnjem 
obdobju življenja; pomembna pa je tudi vsebina kurikulov za učenje, ki so v zgodnjem 
obdobju naravnani celostno (Lipavic Oštir, Jazbec, 2009; Jazbec, Oštir, Pižorn, Dagarin 
Fojkar, Pevec Semec, Šečerov, 2010). 
 
Čeprav teorije o kritičnih obdobjih za optimalno usvajanje tujega jezika niso popolnoma 
potrjene, vseeno vemo, da zgodnje učenje tujega jezika prinaša številne prednosti. Zanimivo 
je, da teh prednosti najverjetneje ni mogoče doseči preko nenaravnih oblik učenja. Obstajajo 
določene metode učenja tujega jezika, ki se osredotočajo na otrokovo sposobnost pomnjenja 
in reproduciranja delčkov predpripravljenih jezikovnih oblik. Na površju se ta lahko zdijo 
precej uspešna. Toda, če nanj gledamo preko otrokovega ponotranjenja jezika in zmožnosti 
uporabe jezika na kreativen način, so ti načini vprašljive vrednosti. Zato se danes vedno bolj 
uveljavlja prepričanje, da lahko številne prednosti učenja tujega jezika v zgodnjem obdobju 
dosežemo z metodo CLIL, ki je bližje naravnemu usvajanju jezika (Marsh, 2012). 
 

 CLIL V ČASU ZGODNJEGA UČENJA 4.5
 
Ugotovitve kognitivnih psihologov pravijo, da se mlajši otroci učijo drugače kot starejši 
otroci. Za mlajše otroke je toliko bolj pomembno učenje, ki je celostno, aktivno ter omogoča 
implicitno pridobivanje znanja. To otrokom v zgodnjem obdobju omogoča CLIL. 
 
Uspehe CLIL-a v času zgodnjega učenja Sauer (1996 v Jazbec in Lipavic Oštir, 2009) 
pojasnjuje s tem, da otroci v tem obdobju razumejo vsebine, posredovane v tujem jeziku, 
vedno kot primarno pomembne in tuji jezik tako ni predmet njihovega primarnega zanimanja. 
Tukaj načelo CLIL-a, pogojen s starostjo otrok, deluje samodejno in učenje tujega jezika 
spreminja v stranski produkt.  
 
Wode (2001) v prid uvajanju CLIL-a v času zgodnjega učenja navaja podatek, da so usvojene 
spretnosti po prvem letu CLIL-a v tujem jeziku primerljive z usvojenimi spretnostmi po 3–4 
letih pouka tujega jezika v obsegu najmanj pet ur tedensko.  
 
Med drugimi odlikami CLIL-a Wode (2001) navaja tudi dejstvo, da zanj niso potrebne 
dodatne učiteljice, saj ga lahko izvajajo primerno izobražene razredne učiteljice in 
vzgojiteljice. Poleg tega CLIL spodbuja pridobivanje spretnosti v maternem jeziku in 
kognitivni razvoj otroka. 
 
Uvajanje CLIL-a v času zgodnjega učenja je znanstveno utemeljeno in evalvirano s precej 
primeri CLIL-a v Nemčiji in Franciji. Razlogi za uvajanje v tem obdobju so naslednji (Wode, 
2000). 
 
Znanstvene raziskave potrjujejo, da imajo otroci v tej starosti dovolj potrebnih zmožnosti za 
učenje; da učenje tujih jezikov že pred vstopom v šolo ne povzroča primanjkljajev na drugih 
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področjih, npr. pri razvoju maternega jezika, pri duševnem razvoju ali uspehu v šoli, in da sta 
človekova sposobnost obvladovanja jezika in sposobnost učenja jezika naravnani na 
večjezičnost in ne na enojezičnost. Število jezikov tako ni biološko določeno in obvladovanje 
več jezikov ne zahteva neke posebne nadarjenosti ali posebnega napora. Razen tega ne 
moremo govoriti o neki starostni meji, pri kateri pridobivanje novega jezika še ni ali pa ni več 
možno. Kljub temu se je pokazalo, da je obdobje do šestega leta starosti tisto, v katerem je s 
pridobivanjem novega jezika otroku dano, da to posebej uspešno stori na svoj lasten način, 
značilen samo za majhne otroke. Pri tem je odločilno, da je jezik uporabljen tako, da otroci 
njegove strukture usvajajo, ne da bi jih vzgojiteljice ali vzgojitelji pojasnjevali, ampak samo 
sklepajo na njih oz. jih ugotavljajo. Pomen besed tako npr. razvozlajo iz situacij. Pri tem to 
zanje ni neka nova naloga, saj to počnejo dnevno, ko ugotavljalo in poskušajo razumeti 
strukture prvega, maternega jezika (Pinkter, 1995 v Jazbec in Lipavic Oštir, 2009; Wode, 
2000). 
 

 OBLIKE CLIL-A 4.6
 
CLIL se izvaja v zelo veliko različnih oblikah. Najpogostejši obliki sta popolna imerzija in 
delna imerzija (Jazbec, Lipavic Oštir, 2011). 
 
4.6.1 Popolna imerzija 
 
Popolna imerzija ali popolna potopitev v dodatni jezik je najučinkovitejša oblika. Pri tej 
metodi učitelj ali vzgojitelj govori samo v dodatnem jeziku (Jazbec in Lipavic Oštir, 2011). 
 
4.6.2 Delna imerzija 
 
Pri delni imerziji učitelj kombinira dodatni in materni jezik otrok. To metodo lahko uporabi 
na različne načine: 
 
 Uporaba jezika se lahko realizira glede na osebo, po načelu en človek je en jezik. Ta 

način je pogost predvsem v vrtcih, pa tudi šolah. V vrtcih lahko ena izmed vzgojiteljic 
govori samo materni jezik, druga pa tuji jezik. Enako velja za šole – ena učiteljica 
uporablja izključno materni jezik, druga tuji jezik. 

 Uporaba jezika se lahko realizira tudi glede na prostor, v določenem prostoru šole ali 
vrtca torej učiteljica ali vzgojiteljica govori samo dodatni jezik. 

 Uporaba jezika se realizira časovno. Na primer v vrtcu govorita vzgojiteljici dodatni 
jezik v času obrokov (Jazbec in Lipavic Oštir, 2011). 
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  CLIL IN VSEBINE TER PODROČJA 4.7
 
Za metodo CLIL je primeren katerikoli predmet ali področje. Bolj kot izbira predmeta je 
pomembno, da je vsebina relevantna za dvosmerno učenje značilno za CLIL. To pomeni, da 
se morajo vsebine znotraj navezovati na resnične kontekste sveta tako v jezikovnem kot 
nejezikovnem smislu. Učenje mora biti naravnano situacijsko, doživljajsko in na 
komunikacijska dejanja, obravnavana vsebina mora torej učencem nuditi nek smisel (Jazbec, 
Oštir, Pižorn, Dagarin Fojkar, Pevec Semec in Šečerov, 2010; Marsh, 2012). 
 

 KDO IZVAJA CLIL? 4.8
 
»CLIL kot specifičen in mnogostranski koncept učenja in poučevanja zahteva tudi specifičen 
profil učitelja. Tak učitelj mora biti zelo dober govorec tujega jezika, obvladati mora 
predmetna področja, ki jih poučuje (npr. matematiko, naravoslovje, geografijo), in poznati 
didaktično-metodične koncepte učenja ter poučevanja nejezikovnih predmetov in tujega 
jezika. Če poučuje na zgodnji stopnji, potem je nujno poznavanje razvoja otrok, pedagoške 
psihologije itn. Ker so v Evropi študijski programi za CLIL redki, v Sloveniji pa jih sploh še 
ni, se kot izvajalca CLIL-a tako v Evropi kot v Sloveniji pojavita:  
 
(1) učitelj tujega jezika, ki se dodatno usposobi za poučevanje nejezikovnih predmetov in 
plodno sodeluje, zlasti v fazi načrtovanja, evalvacije in organizacije pouka z razrednim 
učiteljem, ter (2) učitelj razrednega pouka ali vzgojitelj, ki si pridobi zelo dobro znanje tujega 
jezika s programom izpopolnjevanja.« (Jazbec, Oštir, Pižorn, Dagarin Fojkar, Pevec Semec in 
Šečerov, 2010, str. 39). 
 

 CLIL IN PRVI/MATERNI JEZIK 4.9
 
Dilema, da bi CLIL kakorkoli zaviral razvoj prvega/maternega jezika je neutemeljena, saj ni 
dokazov, da bi izpostavljenost CLIL-u ogrožala razvoj prvega jezika. Strah za prvi jezik v 
veliki meri izhaja iz prepričanja, da je večjezičnost obremenitev za posameznikov razvoj. 
Nekatere raziskave pa celo razkrivajo, da otroci izpostavljeni metodi CLIL kažejo boljše 
znanje maternega jezika. Pri metodi CLIL otroci namreč aktivno uporabljajo tako prvi kot tuji 
jezik (Jazbec in Lipavic Oštir, 2009; Genesee 2003 v Marsh 2012). 
 
Otroci, ki so bili deležni učenja po metodi CLIL so se pri prvem jeziku odrezali boljše kot 
otroci, ki CLIL-a niso bili deležni. Poleg tega so raziskave pokazale, da CLIL pospešuje 
kognitivni razvoj otrok, kar so med drugim najbolje pokazali boljši uspehi pri matematiki 
(Wode, 2000; Wode, 2002). 
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EMPIRIČNI DEL 
 
5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V teoretičnem delu diplomskega dela smo spoznali osnovne značilnosti usvajanja jezika pri 
predšolskem otroku ter značilnosti zgodnjega učenja tujih jezikov. Seznanili smo se tudi z 
didaktično metodo učenja tujega jezika, imenovano CLIL. 
 
Omenjeno didaktično metodo smo v raziskovalnem delu vpeljali v heterogeno starostno 
skupino. V okviru študije primera smo pred začetkom sistematične izpostavljenosti otrok 
angleškega jezika preverili njihovo znanje angleščine na receptivni in produktivni ravni. Nato 
smo izvedli 20 ur vsebinsko in jezikovno celostnega učenja angleškega jezika v skupini 15 
otrok v času enega meseca. Po končanem uvajanju metode CLIL smo test ponovili ter 
preverili napredek otrok. Učenje angleščine smo zvočno posneli ter transkribirali govor otrok 
in študentke vzgojiteljice, ki je vpeljevala angleščino v predšolsko obdobje. Sledila je 
natančna analiza ustnega izražanja z odkrivanjem določenih vzorcev (spo)razumevanja. S 
sprotnim opazovanjem smo poskušali ugotavljati tudi neverbalne odzive otrok, njihovo 
razpoloženje, sodelovanje, motivacijo itn.  
 

  NAMEN IN CILJI 5.1
 
Osnovni namen in cilj diplomskega dela je vpeljava didaktične metode učenja CLIL v 
vrtčevsko skupino ter opazovanje sprememb na različnih področjih. Spremljali smo napredek 
otrok pri usvajanju tujega jezika. Preverili smo napredek slušne (receptivne) in govorne 
(tvorbne) spretnosti. Med izvajanjem smo preverili tudi odzive otrok na uvajanje angleškega 
jezika. Spremljali smo, kako je učenje tujega jezika vplivalo na čustva in razpoloženje otrok. 
 

 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 5.2
 
Raziskovalna vprašanja 
 
 Kakšne bodo razlike pri doseženi ravni slušne spretnosti pri otrocih pred in po 

dvajsetih urah učenja angleškega jezika po metodi CLIL? 
 
 Kakšne razlike bodo pri doseženi ravni slušne spretnosti med otroki, starosti 3–4 leta, 

in otroki, starosti 5–6 let? 
 
 Kakšne bodo razlike pri doseženi ravni govorne spretnosti pri otrocih pred in po 

dvajsetih urah učenja angleškega jezika po metodi CLIL? 
 
 Kakšne razlike bodo pri doseženi ravni govorne spretnosti med otroki starosti, 3–4 

leta, in otroki, starosti 5–6 let? 
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 Kakšne bodo razlike v jezikovnem napredku pri otrocih pri nalogah prepoznavanja 
(slušna spretnost) in tvorbe (govorna spretnost) besedišča?  

 
 Ali se bodo odzivi otrok tekom angleških uric spreminjali? 

 
 

Raziskovalne hipoteze 
 
 H1: Otroci bodo po dvajsetih urah učenja angleškega jezika po metodi CLIL prepoznali 

več angleških besed in fraz kot na začetku (dvig slušne spretnosti). 
 

 H2: Otroci, starosti 5–6 let, bodo prepoznali več angleških besed in fraz (slušna 
spretnost) kot otroci, starosti 3–4 leta.  

 
 H3: Otroci bodo po dvajsetih urah učenja angleškega jezika po metodi CLIL znali 

poimenovati več sličic z ustreznimi angleškimi besedami kot na začetku (dvig govorne 
spretnosti). 

 
 H4: Otroci, starosti 5–6 let, bodo znali poimenovati več sličic (govorna spretnost) z 

ustreznimi angleškimi besedami kot otroci, starosti 3–4 leta. 
 
 H5: Otroci bodo naredili večji napredek pri prepoznavanju (slušna spretnost) kot tvorbi 

(govorna spretnost) jezika. 
 
 H6: Otroci bodo med urami učenja angleščine najprej samo poslušali angleški jezik 

(tiha doba), nato bodo v skupini ponavljali določene izraze, nato pa samostojno tvorili 
posamezne besede in fraze. 

 
 H7: Odzivi otrok na učenje angleškega jezika se bodo spreminjali.  

 
 H8: Opazili bomo razlike med odzivanjem otrok, starosti 3–4 leta, in otrok, starosti 5–6 

let. 
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6 METODOLOGIJA 
 

 RAZISKOVALNA METODA 6.1
 
V raziskavi smo uporabili študijo primera, uporabili smo kvantitativno in kvalitativno 
metodo. Otroke smo pred in po sistematični izpostavitvi angleškemu jeziku testirali s 
kvantitativnima testoma za preverjanje slušne in govorne spretnosti. Otroke ter njihove odzive 
smo med dejavnostmi tudi opazovali in uporabili deskriptivno (opisno) metodo. Določene ure 
učenja angleškega jezika smo zvočno snemali, nato pa zvočne zapise analizirali. 
 

  RAZISKOVALNI VZOREC 6.2
 
V raziskavo je bilo vključenih 15 otrok, starih od 3 do 6 let, iz Vrtca pri Osnovni šoli Šentjošt. 
8 otrok je bilo starih od 5 do vključno 6 let, vsi so bili rojeni v letu 2008. 7 otrok je bilo starih 
od 3 do 4 leta, 5 otrok je bilo rojenih v letu 2011, 2 otroka pa sta bila rojena v letu 2010. 
Skupino je sestavljalo 9 deklic in 6 dečkov. Vsi otroci so prihajali iz podeželskega okolja iz 
kraja vrtca ali njegove okolice. V skupini sta sodelovali vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice. Vzdušje v skupini je bilo sproščeno, odnosi v skupini pozitivni, razumevanje 
med otroki pa je bilo dobro. Dejavnosti smo izvajali v času od 31. marca do 25. aprila 2014. 
 
Predhoden stik z angleškim jezikom označujemo za minimalen oziroma zanemarljiv za vse 
otroke iz skupine, razen za otroka pod šifro otrok4. Pri tem se opiramo na pogovore z otroki 
in starši glede izpostavljenosti angleškemu jeziku. Otrok4 pa ima v domačem okolju stik z 
angleškim jezikom preko branja angleških pravljic, poslušanja in prepevanja angleških 
pesmic, ogleda angleških risank ipd. Otrok je v starosti med pol leta in letom in pol bival v 
angleško govorečem okolju. V tem času je bil sicer v večji meri v stiku s slovensko 
govorečimi starši, vendar se je udeleževal tudi dejavnosti v angleškem jeziku. 
 

 MERSKI INSTRUMENTI 6.3
 
Uporabili smo tri merske instrumente. 
 
Merski instrument 1: preverjanje slušne spretnosti 
 
Otrok posluša angleške besede in fraze. V prvem delu otrok, če angleško frazo prepozna, 
izvrši povelje. Uporabili smo deset povelj. V drugem delu otrok pokaže na sličico, ki ustreza 
izrečeni angleški frazi ali povedi. Uporabili smo 20 preprostih angleških povedi oziroma fraz. 
Pravilen odgovor je upoštevan, če otrok kakorkoli pokaže, da je razumel povedano – izvede 
ali tudi prevede povelje oziroma pokaže na ustrezno sličico. 
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Merski instrument 2: preverjanje govorne spretnosti 
 
V tem delu otrok z ustrezno angleško besedo poimenuje sličico, ki mu je pokazana. Uporabili 
smo 30 sličic. Besede smo izbrali glede na razvojno stopnjo otrok, predvideno pogostost 
uporabe besed ter načrtovanih tem in vsebin. 
 
Merski instrument 3: zvočno snemanje in opazovanje 
 
Dejavnosti smo zvočno posneli in jih transkribirali. Sledila je natančna analiza ustnega 
izražanja z odkrivanjem določenih vzorcev (spo)razumevanja. Med učenjem smo zapisovali 
tudi odzive otrok in s tem spremljali, kako je učenje tujega jezika vplivalo na čustva in 
razpoloženje otrok. 
 

  POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 6.4
 
Podatke smo pridobili pred, med in po sistematični izpostavljenosti angleškemu jeziku. Pri 
merskem instrumentu preverjanja slušne spretnosti in govorne spretnosti (prvi in drugi merski 
instrument) smo otroke individualno testirali v umirjenem okolju. 
 
Posamezne ure smo zvočno snemali, zapisovali smo tudi opažanja odzivov otrok. 
 

  POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 6.5
 
Podatke smo kvantitativno obdelali in tabelarično in grafično prikazali. Izseke zvočnih 
posnetkov smo zapisali v pisni obliki. Sledila je natančna analiza ustnega izražanja z 
odkrivanjem določenih vzorcev sporazumevanja. Analizirali smo tudi sproti opažene odzive 
otrok – njihovo razpoloženje, čustva, sodelovanje, motivacijo itn. Pri zapisih zvočnih 
posnetkov smo otrokom zaradi varovanja podatkov ter hkrati zaradi boljšega razumevanja 
nadeli izmišljena imena. 
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7 OPIS UČENJA ANGLEŠKEGA JEZIKA V VRTCU 
 

 SPLOŠEN OPIS DEJAVNOSTI 7.1
 
Izvedli smo dvajset ur učenja angleškega jezika v skupini petnajstih otrok. Uporabili smo 
metodo CLIL. Na dan smo izvedli približno eno uro dejavnosti v angleškem jeziku. V 
vrtčevskem okolju je prilagajanje otrokom izjemno pomembno, zato smo ustrezno s tem 
določene dni ure podaljšali, druge skrajšali. Časovno izvajanje dejavnosti smo prilagajali vrsti 
dejavnosti, motiviranosti otrok in dnevnim rutinam.  
 
Učenje je potekalo integrirano s poudarkom na medpodročnem povezovanju, kot je 
zastavljeno tudi v kurikulumu za vrtce (Kurikulum za vrtce, 1999). Pripravili smo različne 
dejavnosti z različnih področij (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika), ki so 
se povezovale s temami, ki smo jih v tem obdobju spoznavali. V ospredju so bile naslednje 
teme: voda, pomlad in velika noč. 
 
Ker je velik del časa, ki ga otroci preživijo v vrtcu, namenjen rutini, smo izvedli tudi nekaj 
rutinskih dejavnosti v angleškem jeziku, kot so zajtrk, kosilo, malica, počitek, prihod v vrtec, 
odhod na igrišče ipd. 
 
Pri vseh dejavnostih smo razvijali spretnosti na področju angleškega jezika, ki pa so se 
prepletale tudi z drugimi področji. Tekom dejavnosti smo se dotaknili vseh področij, 
največkrat pa smo vključevali področje gibanja, umetnosti in matematike. Pri vsaki dejavnosti 
poleg angleškega jezika izpostavljamo še dve drugi področji, ki sta bili v ospredju. 
 
Pri vsaki posamezni uri smo opredelili specifične cilje tako na jezikovnem kot nejezikovnem 
področju. Navajamo pa še skupne cilje celotnega projekta. 
 
Splošni jezikovni cilji: 
 otrok se zaveda obstoja lastnih in tujih jezikov; 
 otrok je v stiku z angleškim jezikom ter se preko njega jezikovno, psihološko in 

kulturno pripravi na učenje angleškega jezika; 
 otrok razvija občutek za angleški jezik in celostno pridobiva tuje jezikovne vsebine; 
 otrok posluša, razume in doživlja angleški jezik; 
 otrok v vsakdanji komunikaciji in načrtovanih dejavnostih posluša angleški jezik ter 

razvija slušne spretnosti; 
 otrok preko igre in dejavnosti tvori angleške besede ter razvija govorne spretnosti; 
 otrok preko angleškega jezika poglablja zavest o materinščini. 
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 OPIS POSAMEZNIH UR 7.2
 
Opis 1. ure 
 
Osrednja dejavnost: zgodba »Room on The Broom«. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 gibanje, 
 matematika. 

 
Nejezikovna cilja: 
 otroci posnemajo živali z gibanjem; 
 otroci prirejajo in razvrščajo – se razvrstijo v »dom« glede na vrsto živali. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci se seznanijo z angleškim jezikom; 
 otroci poslušajo angleški jezik, besede, fraze preko zgodbe in sličic; 
 otroci s pomočjo slik prepoznajo posamezne besede v angleškem jeziku in nanje 

ustrezno reagirajo. 
 

Opis 2. ure 
 
Osrednja dejavnost: zajtrk, jutranji krog. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 umetnost (glasba), 
 matematika. 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci zajtrkujejo; 
 otroci se pozdravijo v jutranjem krogu, označijo vreme, dan v tednu, štejejo; 
 otroci se spoznajo s pesmima »Make a Circle« in »The Hokey Pokey Shake«. Pesem 

spremljajo z gibanjem. 
 
Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo fraze v angleškem jeziku v povezavi s pripravo na zajtrk, 

zajtrkovanjem in pospravljanjem; 
 otroci poslušajo fraze v angleškem jeziku – vreme, dan v tednu, štetje; 
 otroci, če želijo, pozdravijo sosednjega otroka v krogu s frazo »Hello« ali »Good 

morning«; 
 otroci poslušajo pesmi v angleškem jeziku: »Make a Circle« in »The Hokey Pokey 

Shake« ter se preko giba spoznavajo z angleškimi besedami. 
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Opis 3. ure 
 
Osrednja dejavnost: izlet – pohod in gibalne dejavnosti na prostem. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 gibanje, 
 narava. 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci krepijo motorično sposobnost vzdržljivost; 
 otroci razvijajo motorično sposobnost koordinacijo; 
 otroci opazujejo naravno okolje. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo angleški jezik v povezavi s pripravo na pohod ter pohodom; 
 otroci poslušajo poimenovanje videnega na izletu v angleškem jeziku; 
 pri igri otroci poslušajo fraze v angleškem jeziku in določene fraze prepoznajo ter 

nanje s pomočjo pripomočkov ustrezno reagirajo. 
 
Opis 4. ure 
 
Osrednja dejavnost: zajtrk, jutranji krog. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 umetnost (glasba), 
 matematika. 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci zajtrkujejo; 
 otroci se pozdravijo v jutranjem krogu, označijo vreme, dan v tednu, štejejo; 
 otroci poslušajo in pripevajo pesmi »Make a Circle« in »Open – Shut«. Pesmi 

spremljajo z gibanjem. 
 

Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo fraze v angleškem jeziku v povezavi s pripravo na zajtrk, 

zajtrkovanjem in pospravljanjem; 
 otroci poslušajo fraze v angleškem jeziku – vreme, dan v tednu, štetje; 
 otroci, če želijo, pozdravijo sosednjega otroka v krogu s frazo »Hello« ali »Good 

morning«; 
 otroci poslušajo ter pripevajo pesmi v angleškem jeziku »Make a Circle« in »Open – 

Shut« ter se preko giba spoznavajo z angleškimi besedami. 
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Opis 5. ure 
 
Osrednja dejavnost: kosilo in počitek. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 jezik, 
 umetnost (glasba). 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci se pripravijo na kosilo, kosilo pojejo, se pripravijo na počitek ter počivajo; 
 otroci poslušajo zgodbo in glasbo. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo fraze v angleškem jeziku v povezavi s kosilom, pospravljanjem in 

pripravo na počitek; 
 otroci poslušajo zgodbo v angleškem jeziku; 
 otroci poslušajo uspavanke v angleškem jeziku. 

 
Opis 6. ure 
 
Osrednja dejavnost: gibalna ura. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 gibanje, 
 matematika. 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci krepijo motorično sposobnost koordinacije; 
 otroci razvrščajo; 
 otroci prepoznavajo zvoke bobna in nanj ustrezno reagirajo. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci preko gibanja spoznavajo (poslušajo) nekatere angleške glagole in fraze; 
 otroci prepoznavajo posamezne angleške besede in nanje ustrezno reagirajo; 
 otroci (če želijo, spontano) pri razvrščanju ponavljajo posamezne angleške besede. 
 

Opis 7. ure 
 
Osrednja dejavnost: zajtrk, jutranji krog. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 umetnost (glasba), 
 gibanje. 



28 
 
 

Nejezikovni cilji: 
 otroci zajtrkujejo; 
 otroci se pozdravijo v jutranjem krogu, označijo vreme, dan v tednu; 
 otroci poslušajo in pripevajo pesmi »The Hokey Pokey Shake« in »Open – Shut«. 

Pesmi spremljajo z gibanjem; 
 otroci razvijajo motorično sposobnost koordinacije preko igre »sadna solata«, 

prilagojeno na igro vremena. 
 

Jezikovni cilji: 
 otroci izvršujejo preprosta povelja v angleškem jeziku v povezavi z zajtrkom; 
 otroci poslušajo in ponavljajo fraze v angleškem jeziku – vreme, dan v tednu; 
 otroci, če želijo, pozdravijo sosednjega otroka v krogu s frazo »Hello« ali »Good 

morning«; 
 otroci poslušajo in pripevajo pesmi »The Hokey Pokey Shake« in »Open – Shut« ter 

se preko giba spoznavajo z angleškimi besedami; 
 otroci poslušajo in s pomočjo sličic prepoznavajo angleško poimenovanje za 

posamezen vremenski pojav in nanj ustrezno reagirajo; 
 otroci v angleškem jeziku ponovijo poimenovanje za posamezni vremenski pojav. 

 
Opis 8. ure 
 
Osrednja dejavnost: pravljica, eksperimentalni poskus. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 narava, 
 matematika. 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci se spoznajo z literarnim delom, poslušajo zgodbo; 
 otroci ločijo med trdnimi in tekočimi snovmi; 
 otroci ločijo med mokrimi, suhimi in lepljivimi snovmi; 
 otroci izkušajo lastnosti trdega, tekočega, mokrega, suhega in lepljivega; 
 otroci prelivajo različne tekočine. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo zgodbo »A Playhouse for Monster«. Otroci s pomočjo sličic 

prepoznajo posamezne angleške fraze; 
 otroci spoznavajo in ponavljajo besede v povezavi s tekočinami in lastnostmi snovi; 
 otroci poslušajo angleški jezik ob izvajanju posameznih faz poskusa; 
 otroci izvršijo preprosta povelja v angleškem jeziku. 
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Opis 9. ure 
 
Osrednja dejavnost: eksperimentalni poskus – nadaljevanje poskusa prejšnjega dne. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 narava, 
 matematika. 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci ločijo med trdnimi in tekočimi snovmi; 
 otroci ločijo med mokrimi, suhimi in lepljivimi snovmi; 
 otroci izkušajo lastnosti trdega, tekočega, mokrega, suhega in lepljivega; 
 otroci prelivajo različne tekočine. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci spoznavajo in ponavljajo besede v povezavi s tekočinami in lastnostmi snovi; 
 otroci poslušajo angleški jezik ob izvajanju posameznih faz poskusa; 
 otroci izvršijo preprosta povelja v angleškem jeziku. 

 
Opis 10. ure 
 
Osrednja dejavnost: eksperimentalni poskus – plava/potone. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 narava, 
 matematika. 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci napovejo, kateri predmeti bodo plavali, kateri potonili; 
 otroci predlagajo tudi nekaj svojih predmetov za poskus in napovejo rezultate; 
 otroci izvedejo poskus; 
 otroci rezultate poskusa primerjajo z napovedmi; 
 otroci se igrajo v vodi s predmeti, ki plavajo in potonejo. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo poimenovanje posameznih predmetov v angleškem jeziku; 
 otroci ponavljajo angleške besede in fraze; 
 otroci izvršijo posamezna preprosta povelja v angleškem jeziku. 
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Opis 11. ure 
 
Osrednja dejavnost: zajtrk, jutranji krog. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 umetnost (glasba), 
 matematika. 

 
Nejezikovni cilji:  
 otroci zajtrkujejo; 
 otroci se pozdravijo v jutranjem krogu, označijo vreme, dan v tednu; 
 otroci pojejo pesem »Open – Shut«. Pesem spremljajo z gibanjem; 
 otroci krepijo spomin preko igre »Kaj manjka?« Izmed petih predmetov uganejo 

tistega, ki manjka. 
 

Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo fraze v angleškem jeziku v povezavi s pripravo na zajtrk, 

zajtrkovanjem in pospravljanjem; 
 otroci poslušajo in ponavljajo fraze v angleškem jeziku – vreme, dan v tednu; 
 otroci pozdravijo sosednjega otroka v krogu s frazo »Hello« ali »Good morning«; 
 otroci pojejo pesem »Open–Shut« ter se preko giba spoznavajo z angleškimi 

besedami; 
 otroci izvršijo preprosta povelja v angleškem jeziku preko igre »Simon Says«; 
 otroci poimenujejo posamezne predmete v angleškem jeziku. 

 
Opis 12. ure 
 
Osrednja dejavnost: izdelovanje velikonočnih izdelkov, malica. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 umetnost (likovna umetnost), 
 družba. 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci ustvarjajo velikonočne slike s tempera barvicami in lepljenjem papirja (mlajši); 
 otroci izdelujejo pirhe s pomočjo lepila in prtičkov (starejši); 
 otroci malicajo. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo poimenovanja ter povelja v angleškem jeziku v povezavi z 

ustvarjanjem; 
 otroci ponavljajo posamezne besede v povezavi z ustvarjanjem; 
 otroci poslušajo in ponavljajo poimenovanja za sadeže. 
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Opis 13. ure 
 
Osrednja dejavnost: zgodba »Ed's Egg«, poustvarjanje zgodbe. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 umetnost (likovna umetnost), 
 matematika. 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci se spoznajo z literarnim delom, poslušajo zgodbo; 
 otroci obnovijo zgodbo; 
 otroci z barvicami poustvarijo zgodbo. Mlajši narišejo sliko po svoji izbiri, starejši 

narišejo slike posameznih delov zgodb; 
 otroci svoje risbe razvrstijo v časovno zaporedje zgodbe. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo zgodbo v angleškem jeziku; 
 otroci ob svoji obnovi zgodbe poslušajo še obnovo v angleškem jeziku; 
 otroci prepoznavajo posamezne besede in fraze; 
 otroci ob risanju poslušajo in ponavljajo posamezne besede in fraze. 

 
Opis 14. ure 
 
Osrednja dejavnost: malica, igra na igrišču, kosilo, počitek. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 gibanje, 
 umetnost (glasba). 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci malicajo; 
 otroci se pripravijo na odhod na igrišče; 
 otroci razvijajo različne motorične spretnosti preko igre na igrišču; 
 otroci se pripravijo na kosilo, kosilo pojejo, se pripravijo na počitek ter počivajo; 
 otroci poslušajo glasbene uspavanke. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo in ponavljajo angleška poimenovanja za posamezen sadež; 
 otroci poslušajo poimenovanje njihovih različnih gibanj in drugih dejanj ob igri; 
 otroci poslušajo angleške fraze v povezavi s kosilom in počitkom; 
 otroci izvršijo preprosta povelja v angleškem jeziku v povezavi s pripravo na kosilo in 

na počitek; 
 otroci poslušajo uspavanke v angleškem jeziku. 
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Opis 15. ure 
 
Osrednja dejavnost: lov na velikonočna jajčka, sestavljanje velikonočnih jajčk. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 matematika, 
 umetnost. 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci so pozorni na okolico in iščejo skrita jajčka; 
 otroci prirejajo ena na ena – sestavljanje velikonočnih jajčk; 
 otroci prepoznavajo števila; 
 otroci prepoznavajo besede – berejo (starejši); 
 otroci izdelujejo velikonočne izdelke. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo recitacijo »See a Little Rabbit Hop, Hop, Hop«; 
 otroci ponavljajo recitacijo; 
 otroci sestavljajo jajčka, poimenujejo sličice z angleškimi besedami (ali poimenovanje 

ponovijo) ali pa poiščejo ustrezen angleški zapis; 
 otroci poslušajo angleški jezik ob ustvarjanju velikonočnih izdelkov. 
 

Opis 16. ure 
 
Osrednja dejavnost: branje zgodb, prirejanje, malica. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 matematika, 
 jezik. 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci se spoznavajo z različnimi literarnimi deli, poslušajo zgodbe; 
 otroci prirejajo ena na ena – sestavljanje velikonočnih jajčk; 
 otroci prepoznavajo števila; 
 otroci malicajo. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo branje različnih zgodb v angleškem jeziku; 
 otroci pri branju prepoznavajo posamezne angleške besede in fraze; 
 otroci pri branju ponavljajo posamezne angleške besede in fraze; 
 otroci poimenujejo sličice na jajčkih (ali poimenovanje ponovijo), sličice povežejo z 

ustrezno angleško besedo. 
 



33 
 
 

Opis 17. ure 
 
Osrednja dejavnost: igra na igrišču, kosilo, počitek. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 gibanje, 
 umetnost (glasba). 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci razvijajo različne motorične spretnosti preko igre na igrišču; 
 otroci se pripravijo na kosilo, pojedo kosilo, se pripravijo na počitek, umirjeno 

počivajo; 
 otroci poslušajo uspavanke. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo poimenovanje njihovih različnih gibanj in drugih dejanj ob igri; 
 otroci poslušajo angleške fraze v povezavi s kosilom in počitkom; 
 otroci izvršijo preprosta povelja v angleškem jeziku v povezavi s pripravo na kosilo in 

počitek; 
 otroci poslušajo uspavanke v angleškem jeziku. 

 
Opis 18. ure 
 
Osrednja dejavnost: kaj radi jemo. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 družba, 
 umetnost (likovna umetnost). 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci se spoznajo z literarnim delom, poslušajo zgodbo; 
 otroci izrazijo svojo najljubšo jed in pijačo; 
 otroci z barvicami narišejo svoje najljubše jedi in pijače. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci poimenujejo posamezno žival v angleškem jeziku ali poimenovanje ponovijo; 
 otroci poslušajo zgodbo: »The Rabbit and The Carrot«; 
 otroci preko slik prepoznavajo posamezne angleške fraze v zgodbi; 
 otroci preko slik v angleškem in slovenskem (kombinirano) jeziku obnovijo zgodbo; 
 otroci ponovijo, če želijo, angleška poimenovanja za njihove najljubše jedi in pijače. 
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Opis 19. ure 
 
Osrednja dejavnost: zajtrk, jutranji krog. 
 
Dve najpomembnejši področji kurikula:  
 matematika, 
 gibanje. 

 
Nejezikovni cilji: 
 otroci zajtrkujejo; 
 otroci se pozdravijo v jutranjem krogu, označijo vreme, dan v tednu; 
 otroci spoznavajo najljubše jedi drugih otrok; 
 otroci sodelujejo pri gibalni igri »Simon Says«; 
 otroci razvijajo motorično sposobnost koordinacije preko priredbe igre »sadna solata«. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci pozdravijo sosednjega otroka v krogu s frazo »Hello« ali »Good morning«; 
 otroci poslušajo in ponavljajo fraze v angleškem jeziku – vreme, dan v tednu; 
 otroci angleška poimenovanja za različne jedi poslušajo, ponovijo ali samostojno 

poimenujejo; 
 otroci poslušajo prstno igro »Five Little Children Jumping on a Bed«. S pomočjo 

simbolov in lutk prepoznavajo različne besede in fraze; 
 otroci izvršujejo različna povelja v angleškem jeziku preko igre »Simon Says«; 
 otroci poslušajo in s pomočjo sličic prepoznavajo angleško poimenovanje za 

posamezen vremenski pojav in nanj ustrezno reagirajo; 
 otroci v angleškem jeziku ponovijo poimenovanje za posamezen vremenski pojav. 

 
Opis 20. ure 
 
Osrednja dejavnost: jutranji krog. 
 
 matematika, 
 umetnost (glasba). 

 
Nejezikovna cilja: 
 otroci se pozdravijo v jutranjem krogu, označijo vreme, dan v tednu; 
 otroci pojejo pesem »Open – Shut« ter pesem spremljajo z gibanjem. 

 
Jezikovni cilji: 
 otroci poslušajo in ponavljajo fraze v angleškem jeziku – vreme, dan v tednu, štetje; 
 otroci pozdravijo sosednjega otroka v krogu s frazo »Hello« ali »Good morning«; 
 otroci pojejo pesem v angleškem jeziku »Open – Shut« ter se preko giba spoznavajo z 

angleškimi besedami.  
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

 SLUŠNA SPRETNOST 8.1
 
Preverjamo prvo in drugo hipotezo:  
 
 H1: Otroci bodo po dvajsetih urah učenja angleškega jezika po metodi CLIL prepoznali 

več angleških besed in fraz kot na začetku (dvig slušne spretnosti). 
 
 H2: Otroci, starosti 5–6 let, bodo prepoznali več angleških besed in fraz (slušna 

spretnost) kot otroci, starosti 3–4 leta.  
 
Prepoznavanje jezika smo preverili z merskim instrumentom 1, s katerim smo preverjali 
napredek v slušni spretnosti. Rezultate merskega instrumenta pred in po učenju angleškega 
jezika prikazujemo v Preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Primerjava števila prepoznanih angleških fraz pred in po učenju angleškega 
jezika pri posameznem otroku in povprečje 
 
Šifra otroka 
(izmišljeno ime 
otroka) 

 

Število prepoznanih 
angleških besed in 
fraz pred učenjem 
angleškega jezika 

Število prepoznanih 
angleških besed in 
fraz po učenju 
angleškega jezika 

Napredek v številu 
prepoznanih 
angleških besed in 
fraz 

Otrok1 (Tisa) 3 5 2 
Otrok2 (Bor) 0 0 0 
Otrok3 (Val) 1 3 2 
Otrok4 (Zala) 10 26 16 
Otrok5 (Živa) 0 1 1 
Otrok6 (Zora) 0 0 0 
Otrok7 (Zarja) 0 1 1 
Otrok8 (Gaber) 4 11 7 
Otrok9 (Svit) 0 8 8 
Otrok10 (Jasna) 1 12 11 
Otrok11 (Lan) 2 4 2 
Otrok12 (Mila) 1 4 3 
Otrok13 (Pika) 0 6 6 
Otrok14 (Lučka) 3 8 5 
Otrok15 (Brin) 0 2 2 
 
Povprečje 

 
1,67 

 
6,07 

 
4,4 
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Rezultate lahko prikažemo tudi grafično in primerjamo napredek otrok različnih starosti. 
 
Prikaz 1: Primerjava povprečnega števila prepoznanih angleških fraz pred in po učenju 
angleškega jezika 
 

 
 
 
Otroci so pred učenjem angleškega jezika prepoznali povprečno 1,67 angleških besed. Po 
učenju angleškega jezika so otroci prepoznali povprečno 6,07 angleških besed. Otroci v 
starosti približno 3–4 let so pred učenjem angleškega jezika prepoznali povprečno 2,0 
angleških besed. Po učenju angleškega jezika pa so prepoznali povprečno 5,14 angleških 
besed. Če iz izračuna izvzamemo otroka pod šifro otrok4 (otrok, ki je bil predhodno deležen 
bistveno večjega vnosa angleškega jezika kot ostali), pa dobimo naslednje povprečje: otroci v 
starosti 3–4 let so pred učenjem angleškega jezika prepoznali povprečno 0,67 angleških 
besed. Po učenju angleškega jezika so prepoznali povprečno 1,67 angleških besed. Otroci v 
starosti 5–6 let so pred učenjem angleškega jezika prepoznali povprečno 1,36 angleških 
besed. Po učenju angleškega jezika so otroci prepoznali povprečno 6,88 angleških besed. 
 
Ugotovimo lahko, da so otroci naredili napredek v prepoznavanju angleških besed in fraz, 
raven slušne spretnosti se je torej dvignila. Ugotavljamo, da je ta napredek večji pri starejših 
otrocih, pri mlajših otrocih pa je napredek majhen oziroma komaj opazen. Vendar iz tega še 
ne moremo sklepati, da se mlajši otroci jezika učijo počasneje, saj smo otroke opazovali le 
mesec dni. Lahko bi rekli, da se jezika učijo drugače ter da v začetni fazi potrebujejo več časa, 
da pokažejo razumevanje jezika. 
 
Če opazujemo napredek pri posameznih otrocih, lahko opazimo, da je ta zelo različen. Osem 
otrok je prepoznalo do 2 novi besedi, eden 3, sedem otrok pa je prepoznalo od 5 pa vse do 16 

1,67 
2 

0,67 

1,36 

6,07 

5,14 

1,67 

6,88 

Vsi otroci 3–4 leta 3–4 leta brez otroka4 5–6 let  

Pred Po
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novih besed. Sklepamo lahko, da za določeno skupino otrok stik z angleškim jezikom še ni bil 
zadosten za razumevanje jezika, medtem ko so drugi otroci naredili večji napredek. Otroci 
torej potrebujejo različno količino časa stika z angleškim jezikom in za začetni napredek.  
 
Največji napredek lahko opazimo pri otroku4, ki je prepoznal kar 16 novih besed in fraz. 
Triletna deklica, ki je imela stik z angleškim jezikom v domačem okolju, je naredila veliko 
večji napredek kot ostali otroci, kljub temu da v tem obdobju ni bila deležna bistveno večjega 
učenja jezika. Pri napredku ji je pomagal predhodni stik – daljša izpostavljenost. Razmišljamo 
pa lahko tudi v smeri, da jo je stik z angleškim jezikom v vrtčevskemu okolju tudi spodbudil k 
večjemu izražanju razumevanja, k bolj sproščenemu odnosu. Tako pri prvem testiranju zaradi 
zadržanosti morda ni pokazala vsega predhodnega znanja, po dejavnostih pa je bila bolj 
sproščena ter tako tudi pokazala več razumevanja. Kljub temu nam otrok pod šifro otrok4 
služi kot odličen primer za opazovanje napredka usvajanja angleškega jezika po dalj časa 
trajajoči izpostavljenosti. Vidimo, da je kljub nizki starosti (3 leta) deklica sposobna tako 
prepoznavati kot tvoriti angleški jezik. Usvajanje jezika na zgodnji stopnji je lahko tako zelo 
učinkovito, vendar morajo imeti otroci za napredek na voljo dovolj časa. Pomembni dejavniki 
kazanja razumevanja pa so najverjetneje tudi sproščenost (ni prisotnega nelagodja, strahu) 
otroka pri stiku s tujim jezikom. 
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Naredimo lahko tudi analizo posameznih prepoznanih angleških fraz. Prikazujemo jih v 
Preglednici 2. 

Preglednica 2: Angleške fraze, urejene po številu otrok, ki so posamezno frazo prepoznali 

 Angleška fraza Število otrok, ki so po učenju 
angleškega jezika frazo prepoznali  

1. Point to the big dog. 9 
2. Stand up. 7 
3. Sit down. 7 
4. Point to the child who is smiling. 6 
5. Point to the small cat. 6 
6. Point to the child who is hot. 5 
7. Jump. 4 
8. Point to the child who is crying. 4 
9. Point to the child who is running. 4 
10. Point to the things you can eat. 4 
11. Point to the things you can drink. 4 
12. Point to the child who is cold. 3 
13. Point to the child who is sleeping. 3 
14. Point to the mouse under the cup. 3 
15. Point to the mouse on the cup. 3 
16. Draw a sun. 2 
17. Wash your hands. 2 
18. Clap your hands. 2 
19. Point to the child who is wet. 2 
20. Point to the child who is walking. 2 
21. Point to the child who is singing. 2 
22. Point to the animals that live in the water. 2 
23. Look through the window. 1 
24. Touch your ears. 1 
25. Open the book. 1 
26. Point to the child who is dirty. 1 
27. Point to all the clothes. 1 
28. Bring me a toy. 0 
29. Point to the empty glass. 0 
30. Point to the things you can play with. 0 
 
V vrhu prepoznanih fraz najdemo večinoma tiste, ki smo jih najpogosteje uporabljali. Tako 
sta se frazi kot sta »stand up« in »sit down« uporabljali vsakodnevno, otroci pa so morali 
nanju aktivno reagirati. Pogosto sta se uporabljali tud besedi »dog« in »cat«, besedi »small« 
in »big« pa so otroci utrjevali predvsem preko njim precej priljubljene pesmi.  
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 GOVORNA SPRETNOST 8.2
 
Preverjamo tretjo in četrto hipotezo: 
 
 H3: Otroci bodo po dvajsetih urah učenja angleškega jezika po metodi CLIL znali 

poimenovati več sličic z ustreznimi angleškimi besedami kot na začetku (dvig govorne 
spretnosti). 

 
 H4: Otroci, starosti 5–6 let, bodo znali poimenovati več sličic (govorna spretnost) z 

ustreznimi angleškimi besedami kot otroci, starosti 3–4 leta. 
 
Sposobnost tvorbe jezika smo preverili z merskim instrumentom 2, s katerim smo preverjali 
napredek v govorni spretnosti. Rezultate merskega instrumenta pred in po učenju angleškega 
jezika prikazujemo v Preglednici 3. 
 
Preglednica 3: Primerjava števila pravilnega poimenovanja sličic v angleškem jeziku pred in 
po učenju angleškega jezika pri posameznem otroku 
 
Šifra otroka 
(izmišljeno ime 
otroka) 

 

Število pravilno 
poimenovanih sličic 
pred učenjem 
angleškega jezika 

Število pravilno 
poimenovanih sličic 
po učenju angleškega 
jezika 

Napredek v številu 
pravilno 
poimenovanih sličic 

Otrok1 (Tisa) 0 1 1 
Otrok2 (Bor) 0 0 0 
Otrok3 (Val) 0 2 2 
Otrok4 (Zala) 3 12 9 
Otrok5 (Živa) 0 0 0 
Otrok6 (Zora) 0 0 0 
Otrok7 (Zarja) 0 0 0 
Otrok8 (Gaber) 0 6 6 
Otrok9 (Svit) 0 7 7 
Otrok10 (Jasna) 0 4 4 
Otrok11 (Lan) 0 1 1 
Otrok12 (Mila) 1 2 2 
Otrok13 (Pika) 0 0 0 
Otrok14 (Lučka) 0 4 4 
Otrok15 (Brin) 0 0 0 
 
Povprečje 

 
0,27 

 
2,60 

 
2,33 
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Rezultate predstavimo še grafično in primerjamo napredek otrok različnih starosti. 
 
Prikaz 2: Primerjava povprečnega poimenovanja sličic v angleškem jeziku pred in po učenju 
angleškega jezika pri otrocih. 
 

 
 
 
Otroci so pred učenjem angleškega jezika pravilno poimenovali povprečno 0,27 angleških 
besed. Po učenju angleškega jezika so otroci pravilno poimenovali povprečno 2,60 angleških 
besed. Otroci v starosti 3–4 let so pred učenjem angleškega jezika pravilno poimenovali 
povprečno 0,43 angleških besed. Po učenju angleškega jezika so pravilno poimenovali 
povprečno 2,14 angleških besed. Če iz izračuna izvzamemo otroka pod kodo otrok4 (otrok, ki 
je bil predhodno deležen bistveno večjega vnosa angleškega jezika kot ostali), pa dobimo 
naslednje povprečje: otroci v starosti 3–4 let so pred učenjem angleškega jezika pravilno 
poimenovali povprečno 0,0 angleških besed. Po učenju angleškega jezika so pravilno 
poimenovali povprečno 0,50 angleških besed. Otroci v starosti približno 5–6 let so pred 
učenjem angleškega jezika pravilno poimenovali povprečno 0,13 angleških besed. Po učenju 
angleškega jezika so pravilno poimenovali povprečno 3,0 angleških besed. 
 
Ugotovimo, da so otroci naredili majhen napredek v tvorbi angleških besed. Zopet je ta 
napredek večji pri starejših otrocih, pri mlajših pa je minimalen. Ugotovimo, da je bil za 
mlajše otroke čas učenja angleškega jezika prekratek, da bi tvorili angleški jezik, starejši 
otroci pa so naredili le majhen napredek. Zopet ugotavljamo, da so rezultati pri posameznih 
otrocih različni. Večina otrok ni naredila napredka ali je naredila zelo majhen napredek, 
pojavljajo pa se posamezni otroci, ki so naredili bistveno večji napredek. Torej tudi tukaj 
vidimo, da se otroci učijo jezika v različnem tempu. Zopet opazimo velik napredek pri 
otroku4 ter temu pripisujemo podobne vzroke kot pri prepoznavanju jezika. 
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Naredimo lahko tudi analizo posameznih prepoznanih besed in fraz. Prikazujemo jih v 
Preglednici 4. 

Preglednica 4: Angleške besede, urejene po številu otrok, ki so jih pravilno poimenovali. 

 Angleška beseda  Število otrok, ki so po učenju 
angleškega jezika tvorili angleško 
besedo 

1. Sun 7 
2. Milk 5 
3. Frog 5 
4. Cloud 4 
5. Spoon 3 
6. Dragon 3 
7. Flower 2 
8. Rain 2 
9. Egg 1 
10. Water 1 
11. Wind 1 
12. Shoes 1 
13. Head 1 
14. Hand 1 
15. Car 1 
16. Witch 1 
17. Bread 0 
18. Meat 0 
19. Tree 0 
20. Ice 0 
21. Drop/Raindrop 0 
22. River/Stream 0 
23. Sweater 0 
24. Umbrella 0 
25. Table 0 
26. Scissors 0 
27. Pencil 0 
28. Boat/Ship 0 
29. Fireman 0 
30. Owl 0 
 
V vrhu opazimo besede, ki smo jih pogosto uporabljali. Pogosta uporaba se nanaša predvsem 
na dnevno rutino in prebrane zgodbe. Največ pogosto prepoznanih besed pa je bilo velikokrat 
uporabljenih predvsem v igrah (npr. »sadna solata« na temo vremena).  
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 PRIMERJAVA NAPREDKA V SLUŠNI IN GOVORNI SPRETNOSTI  8.3
 
Preverjamo peto hipotezo: 
 
 H5: Otroci bodo naredili večji napredek pri prepoznavanju (slušna spretnost) kot tvorbi 

(govorna spretnost) jezika. 
 
Prikaz 3: Napredek pri prepoznavanju in poimenovanju angleških besed 
 

 
 
V prepoznavanju angleškega jezika so otroci napredovali za povprečno 4,40 angleških besed 
in fraz. Pri tvorbi angleškega jezika pa so otroci povprečno napredovali za 2,33 angleških 
besed. Otroci v starosti 3–4 let so napredovali v prepoznavanju za povprečno 3,14 besede, v 
tvorbi pa za 1,71 besede, otroci v starosti 5–6 let pa v prepoznavanju za 5,5 besede, v tvorbi 
pa za 3,0 besede. Pri otrocih obeh starosti torej ugotavljamo večji napredek v prepoznavanju 
jezika kot tvorbi jezika. Ugotovimo torej, da otroci angleške fraze najprej razumejo, šele 
kasneje oziroma počasneje pa angleške besede tudi tvorijo. 
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 NAČIN VKLJUČEVANJA OTROK V ANGLEŠKE DEJAVNOSTI 8.4
 
Preverjamo šesto hipotezo: 
 
 H6: Otroci bodo med urami učenja angleščine najprej samo poslušali angleški jezik 

(tiha doba), nato bodo v skupini ponavljali določene izraze, nato pa samostojno tvorili 
posamezne besede in fraze. 

 
Hipotezo smo preverili z merskim instrumentom 3, zvočnim snemanjem in opazovanjem 
otrok. V zapisih zvočnih posnetkov smo zaradi varnosti podatkov uporabili izmišljena imena 
otrok, s črko »T« pa smo označili študentko vzgojiteljico, ki je uvajala angleški jezik. 
 
Opazili smo, da so otroci v prvih urah angleškega jezika jezik samo poslušali in ga poskušali 
razumeti. Izražanje razumevanja jezika (slušna spretnost) lahko opazujemo preko spontanega 
prevajanja otrok ter preko izvrševanja ukazov. V prvih urah so otroci redko prevajali 
posamezne angleške fraze, tudi če so imeli pomoč sličic. Kasneje je to prevajanje postalo bolj 
spontano, pri njem je sodelovalo več otrok. Otroci so včasih prevajali glasno, včasih pa »tiho« 
oziroma so jezik enostavno razumeli, pri tem pa razumevanje pokazali v kontekstu – z 
izvršitvijo ukaza, odgovorom na vprašanje ali smiselnim potekom pogovora naprej. Kot 
primer navajamo nekaj zvočnih prepisov odlomkov posameznih ur. 
 
 
1. ura 
 
Po prebrani pravljici: »Room on the Broom« 
 
T: (pokaže sliko čarovnice) What is this? 
Lan: Čarovnica. 
T: Yes, a witch. 
T (pokaže sliko mačke): What is this? 
Lučka: Maček. 
T: Yes, a cat. 
T: (pokaže sliko) What is this? Tišina. A dog. 
T: Then there was a … (pokaže sliko) … tišina … a bird. And then there was a (pokaže sliko). 
Lan: Žaba. 
T: Yes, a frog.  
T: And a  
Lan: Dinozaver? 
T: No. 
Več otrok: Zmaj! 
T: Yes, a dragon! 
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V opisanem primeru otroci poimenujejo posamezne sličice v slovenskem jeziku, vendar pri 
tem aktivno sodelujeta le dva otroka. Otroka tukaj še ne prevajata, sličice le poimenujeta v 
slovenskem jeziku. Ostali otroci dogajanje le opazujejo. Otroci tudi ne poimenujejo vseh 
sličic – niti v slovenskem jeziku. Nihče od otrok besede ne ponovi v angleškem jeziku. 
 
Podoben primer lahko opazujemo pri eni naslednjih ur. 
 
 
6. ura 
 
V telovadnici izvajamo različne gibalne dejavnosti v povezavi s slišano zgodbo. Ena izmed 
iger poteka tako, da otroke razdelimo v skupine, ki predstavljajo različne živali. Vsaka biva v 
svojem domu na blazini v telovadnici. Ko pokličemo določene živali, morajo te zamenjati 
svoje mesto. 
 
T: Birds and frogs! Birds and frogs! Run! Quickly! Run!  
T: Birds and cats! Run, run! 
Lan: Vzela si ptiča! 
Lučka: Ne! 
T: You can take the picture with you. Pokaže. Ok? Take the picture with you. 
Svit: Dejte mi mačka! 
T: Ok. When you run, take the picture with you, ok? Ok, let's try again. Dogs and frogs! 
T: Igra na boben. Dragon! Yes, Lučka very good. Now everyone! Dragon! Hide! 
Otroci: Aaaa! 
T: Birds and cats. Go. 
T: Dogs and frogs. 
Lučka: Ej, žabe se zamenjajo. Žabe! 
T: Frogs! 
T: Dogs and birds. 
Lan: Ti se moraš zamenjat, Mila. 
T: Now everybody come here and sit down. 
Pika: Sit down. 
T: Yes, sit down. 
 
Otroci v tem primeru s pomočjo sličic prepoznavajo posamezne angleške besede. Otroci s 
pomočjo sličic preko igre tudi spontano prevajajo angleške besede. Vendar zopet opazimo, da 
pri tem sodelujejo le trije otroci. Tudi pri menjavi mest je aktivno sodelovalo le nekaj otrok, 
ostali so bolj sledili drugim. Večina otrok dogajanje torej še vedno le opazuje. Otroci besed 
večinoma ne ponavljajo v angleškem jeziku. Opazimo lahko eno ponovitev angleške fraze: 
»sit down«. 
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Z naraščanjem števila ur pa je naraščalo tudi sodelovanje otrok pri izražanju razumevanja 
angleških besed in fraz. Za razumevanje si pomagajo z ilustracijami. Tako lahko pri osmi uri 
opazimo, da pri poskusu razumevanja pravljice sodelujejo skoraj vsi otroci.  
 
 
8. ura 
 
T: A playhouse for a monster. This is a monster. 
T: Monster made a sign.  
Lan: Jst ne razumem.  
T: I will show you the pictures and you will know. 
Lan: Hočem po slovensko. 
T: You can guess. See. A monster. What is a monster? What is this? 
Otroci: Zmaj? Škrat? 
T: No. 
Gaber: Pošast 
T: Yes. Monster made a sign. It said keep out. Keep out. 
Gaber: Plakati. 
T: Yes a sign. And keep out. 
Lan: Stran! 
T: Yes! This is my playhouse Monster said. My playhouse. 
Gaber: Moja hiška. 
T: These are my walls. 
Gaber: Stena. 
T: My roof. 
Gaber: Streha. 
T: My windows. 
Otroci: Moja okna. 
T: My door. 
Otroci: Moja vrata. 
T: My chair. 
Otroci: Moj stol. 
T: My table. 
Otroci: Moja miza. 
T: My cookie. 
Otroci: Moja roža. . 
T: No, a cookie. 
Gaber: Piškot. 
T: Yes, a cookie. My glass of milk. 
Otroci: Mleko. 
T: Yes, milk. Oh. But look now. This one is sad. He is crying. 
Otroci: Joka. 
T: And Monster he is sad too. He is sad. 
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Lan: Žalosten je. 
T: I know. I need two chairs. One, two. Two. 
Otroci: Dva. 
T: Chairs. 
Otroci: Dva stola. 
T: Two cookies. 
Otroci: Dva piškota. 
T: And two glasses of milk. 
Otroci: Dva kozarca mleka. 
T: And Monster made a new sign. 
Otroci: Plakat. 
T: And it said: Welcome. Welcome. 
Otroci: Pridi. 
T: And he came in. And they were two friends and had two cookies and two glasses of milk 
and two chairs. And they were happy. They were smiling. 
 
Tudi tu opazimo, da pri prevajanju – razumevanju sodelujeta najprej le dva otroka, vendar se 
kmalu pridružijo skoraj vsi otroci v skupini. Tu so otroci naredili napredek, saj pri prejšnjih 
urah izražanja razumevanja večina otrok ni pokazala, dogajanje so le opazovali ali pa sledili 
drugim otrokom. Otroci so tu prevajali spontano in glasno, seveda pa glasno niso prevajali 
vseh zgodb, nekatere so le poslušali in slišano »tiho« prevajali oziroma le poskušali razumeti. 
 
Razumevanja pa otroci niso pokazali le s prevajanjem, ampak tudi izvrševanjem ukazov. 
Najprej smo si za razumevanje pomagali s telesnim gibom. Poglejmo si primer. 
 
 
Pred zajtrkom. Tisa pride v vrtec, ko so si vsi otroci že umili roke. 
 
T: Good morning Tisa. 
Tisa: Se nasmehne. 
T: Tisa, go wash your hands. Z gibom pokaže umivanje rok na njenih rokah. Wash your 
hands. 
Tisa: Ja. Odide v kopalnico in si umije roke. 
 
Triletna deklica je v tem primeru razumevanje pokazala z izvršitvijo ukaza. Kasneje, po več 
ponovitvah, so otroci lahko nekatere preproste ukaze izvršili tudi le z razumevanjem, torej 
brez nakaza s telesom, kaj morajo storiti. To so bili predvsem ukazi, kot so »sit down«, »stand 
up« pa tudi »jump«. 
 
Čisto proti koncu študije pa lahko opazimo tudi spontano razumevanje. Otroci si pri tem ne 
pomagajo niti s sličicami niti z nakazanim gibom, ampak le s pomočjo tega, kar so se že 
naučili, v veliko pomoč pa jim je predvsem kontekst pogovora in/ali dogajanja. Poglejmo si 
primer. 
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17. ura 
 
Med igro na igrišču, na gugalnicah. 
 
Jasna: Doma se pa js lahko vsak dan guncam. 
Otroci: Ne! 
Jasna: Lahko se, ja. 
Otroci: A-a (ne). 
Jasna: Aha, ja lahko. A veš, Tina, jst se doma lahko čist vsak dan guncam. 
T: Really? But what about when it rains, then you can't go out. 
Jasna: Razen če dežuje, pol pa ne morem. 
T: No, when it rains you can't go out. And the swing is wet. 
Jasna: Ko bo pa mokra, Tina, ko bo taka, jo bom pa obrisala. 
T: Yes, you can wipe it. 
Jasna: Da se bom lahko guncala na njej. Pa, če bo kakšen prijatelj prišel, pa bo lahko šel na 
njo. 
 
Iz pogovora je razvidno, da je petletna deklica razumela določene fraze, saj je pogovor peljala 
v smeri angleških komentarjev. Deklica je tu jezik najverjetneje razumela in se v pogovoru v 
slovenskem jeziku na povedano ustrezno odzvala. 
 
Poudariti moramo, da so bili ti primeri redki in so nastopili le pri nekaterih otrocih. Za večino 
otrok je bil čas učenja prekratek za takšno razumevanje. Sklepamo pa lahko, da bi nekateri 
otroci verjetno kmalu napredovali tudi na tem področju. 
 
Razumevanje jezika je torej potekalo v različnih fazah. Najprej so otroci angleški jezik le 
poslušali in določene besede poimenovali v slovenskem jeziku. Kasneje so glasno prevajali s 
pomočjo sličic ali pa razumevanje pokazali z npr. izvrševanjem ukazov s pomočjo sličic in 
gibov. Nato so izražali tudi razumevanje brez pomoči sličic ali gibov, to se je pokazalo 
predvsem pri izvrševanju preprostih ukazov. Nazadnje pa so (redko) otroci pokazali tudi 
spontano razumevanje pogovora v kontekstu. Pri tem moramo poudariti, da so bili napredki 
otrok med seboj zelo različni. 
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Opazovali smo tudi tvorbo jezika (govorno spretnost). Kot smo že omenili, otroci v začetku 
niso spontano ponavljali angleških besed in fraz. Tudi pri petju pesmic otroci niso veliko 
sodelovali. V prvih urah smo spontano ponavljanje opazili le nekajkrat. Eden izmed primerov 
je bilo štetje, ki je temeljilo na podlagi predznanja nekaterih otrok. Navajamo pa dva druga 
primera. 
 
 
3. ura 
 
Tisa: Tina, glej koze. 
T: Aha, goats. Goats. 
Svit: Kozice. 
T: Yes, let's look. 
Gaber: Koze! 
T: Yes, goats. 
Svit: Goat. 
Lan: Koze! 
Gaber: Pa pejte no. Movet, movet, movet, movet. Jst pa vem kje je pav. Tukile. 
Otroci: O glejte pava, glejte pava. 
T: A peacock. It's a peacock. 
Otroci: Konjički.  
Brin: Jest pa vidim konje, Gaber. 
Gaber: Jst tud. Nisem slep. 
T: Horses. 
Svit: Horse! Anina najljubša žival! 
Pika: Pa moja najljubša žival. 
Svit: Moja je pa druga najljubša žival. 
T: It's a horse. 
Gaber: A lohka tečemo? A lohka tečemo, Mateja? 
 
 
3. ura 
 
Tekom izleta se igramo igro semafor. Otroci morajo glede na barvo, ki gori – barva 
dvignjene kroglice – izvesti ustrezno povelje – se ustaviti, teči na mestu ali teči po prostoru. 
 
T: Red! Otroci se ustavijo 
T: Green! 
Bor: Ja, geen! Otroci tečejo. 
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V obeh primerih otroka angleško besedo spontano ponovita. V prvem primeru besedo ponovi 
eden najstarejših otrok, v drugem eden najmlajših. Zanimivo je, da so mlajši otroci začeli 
ponavljati angleške besede istočasno kot starejši ter prav nič manj pogosto kot starejši. 
 
Naslednji primer je zopet ponovitev angleške besede najmlajšega otroka v skupini. 
 
 
6. ura 
 
Pri gibalni igri razvrščamo ustrezne sličice. 
 
T: It's a flower. Where will we put it? 
Bor: Postavi rožo v ustrezen obroč »Flowel« 
 
Otroci so kasneje posamezne angleške fraze ponavljali predvsem preko angleških pesmi in 
jutranjega pozdrava. Skupinsko (pesmi, recitacije) so otroci angleške besede ponavljali veliko 
rajši in pogosteje kot samostojno. Kadar so imeli možnost samostojno tvoriti angleške besede 
(igre, npr. igra sadna solata na temo vremena), so se temu raje izognili in le pokazali na 
ustrezno sličico. Če otroci niso bili izpostavljeni pred celo skupino (pogovori ena na ena, 
individualne dejavnosti), so raje povedali kakšno angleško besedo, tako so občasno na primer 
samostojno prepevali kakšno pesem ali ponovili kakšno besedo.  
 
Navajamo primer še ene kasnejše ure.  
 
 
15. ura 
 
Ustvarjamo velikonočne izdelke. 
 
T: Which color do you want? Pokaže na ustrezne barve. Blue? Red? Green? Yellow?  
Val: Pokaže na modro barvo. 
T: Blue? 
Val: Ja, blue 
 
Tudi v tem primeru triletnik spontano ponovi angleško besedo. Otrok lahko v tem primeru 
vidi, da angleško besedo lahko ne le ponovi, ampak z njo tudi izrazi, kaj želi. 
 
Vsi omenjeni primeri sicer nakazujejo tvorbo jezika, vendar gre v vseh primerih za ponovitev 
slišane angleške besede. Primer, ko deček ponovi besedo »blue«, sicer že nakazuje na tvorbo, 
s katero otrok nekaj izrazi, vendar ta ni spontana, je še vedno ponovitev.  
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Do samostojne tvorbe – torej ko otrok besede ne le ponovi, ampak samostojno pove, smo med 
učenjem angleškega jezika naleteli le redko. Poglejmo si enega izmed redkih primerov, kjer 
otroci samostojno tvorijo angleške besede in je ne le ponovijo. Opisan primer je iz ene izmed 
zadnjih ur. 
 
 
19. ura 
 
Otroci so na liste narisali svoje najljubše jedi in pijače, ki smo jih s posameznim otrokom 
poimenovali. Naslednji dan si risbice ogledamo skupaj v jutranjem krogu. 
 
… 
T: And Brin likes to eat… 
Otroci: Pomaranča 
T: Yes, orange. And he likes to drink orange juice. 
Otroci: Pomarančni sok. 
T: Yes, orange juice. 
… 
T: And this is Mila’s. Mila likes to eat cakes. 
Otroci: Torta. 
T: And she likes to drink juice. 
Otroci: Sok. 
T: And Gaber! Gaber likes to eat… 
Otroci: Apple! 
T: Yes, apples. And he likes to drink… 
Lan: Juice. 
Gaber: Malinov sok. 
T: Raspberry juice. 
… 
T: And Svit. 
Lan: To je orange. 
T: Orange. Svit likes to eat oranges. And he likes to drink orange….juice. 
… 
 
Otroci se v tem primeru samostojno spomnijo poimenovanja za določeno hrano ali pijačo. 
Tako samostojno poimenovanje je bilo redko, nastopilo je samo pri nekaterih starejših 
otrocih. Nekaj primerov je bilo podobnih temu, ko so otroci npr. samostojno poimenovali 
kakšno žival. Drugače pa smo samostojno izražanje lahko opazili še pri naslednjih primerih: 
samostojno štetje, naštevanje dni v tednu, samostojno in spontano petje pesmi. 
 
Tvorbo jezika smo torej večinoma opazili le pri ponavljanju slišanega, spontano tvorjenje po 
predhodni zapomnitvi besede pa je bilo redko. Ponavljanje angleških besed ni bilo odvisno od 
starosti otrok, samostojno tvorjenje angleških besed pa smo opazili le pri starejših otrocih. 
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 ODZIVI OTROK NA UČENJE ANGLEŠKEGA JEZIKA 8.5
 
Preverjamo sedmo in osmo hipotezo:  
 
 H7: Odzivi otrok na učenje angleškega jezika se bodo spreminjali.  

       
 H8: Opazili bomo razlike med odzivanjem otrok, starosti 3–4 leta, in otrok, starosti 5–6 

let. 
 
Ti hipotezi smo prav tako preverili z merskim instrumentom 3, zvočnim snemanjem in 
opazovanjem otrok. V zapisih zvočnih posnetkov smo zopet uporabili izmišljena imena otrok 
ter s črko »T« označili študentko vzgojiteljico, ki je uvajala angleški jezik. 
 
Opazili smo, da so otroci na začetku imeli kar nekaj nelagodja do angleškega jezika. Pri prvih 
dejavnostih so bili otroci veliko tiho, nekateri so se celo skrivali. Včasih so izrazili željo po 
tem, da naj uporabljamo slovenski jezik. To je bilo prisotno predvsem v prvih petih urah. 
 
 
4. ura 
 
Ob angleških uricah smo uporabljali verižico, ki smo jo preko zgodbe predstavili pri prvi uri. 
Verižica otrokom nakazuje, da bomo uporabljali angleški jezik. 
 
Pred zajtrkom. 
 
Lučka: Daj si verižico dol! 
T: Oh, no. We are having an English breakfast. 
Pika: Daj si jo dol! 
Lan: Ja! 
T: No, not yet. We are learning English. 
 
Otroci nelagodje izrazijo preko tega, da zahtevajo, da se verižica sname. Želijo, da govorimo 
slovensko, saj ob angleščini očitno občutijo nelagodje. Poglejmo, kako se to spremeni tekom 
ur. Opazimo lahko popolnoma obratni pojav. 
 
 
14. ura 
 
Pika: A lahko jst mal verižico? 
T: You want the necklace? Ok. You can try it. 
Pika: Si nadene verižico. Tišina. 
T: Hello. 
Pika: Hello. Smeh. Si sname verižico, jo da naslednjemu otroku. 
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Otroci tu za razliko od prejšnjega primera izrazijo željo po nošenju verižice – željo po tem, da 
bi tudi sami govorili angleško. Ko si verižico nadenejo, sicer povedo le kakšno ali pa celo 
nobene besede, vendar vidimo, da se je nelagodje bistveno zmanjšalo. Pojavi se želja po 
govorjenju angleškega jezika. Otroci pa so kasneje izrazili celo željo po govoru v angleškem 
jeziku tudi izven angleških dejavnosti. Sledeč dogodek se je zgodil izven angleških uric, ko 
smo govorili slovensko. 
 
 
22. april 
 
Otroci se igrajo na igrišču. 
 
Gaber: Tina, se greš lovit? 
T: Lovit? Ja. 
Gaber: Ti, loviš. 
T: Lovi otroke. Otroci zbežijo v »zapik«. Čebelice ven iz mojega panja! 
Lan: Povej, po angleško. 
Pika: Ja, angleško! 
T: Bees out of my hive! Bees out of my hive! Bees out of my hive! 
 
Igra se nadaljuje. 
 
Otroci so tu spontano izrazili željo po govoru v angleškem jeziku. Sklepamo lahko, da 
nelagodje pri otrocih ni več prisotno. 
 
Opazimo lahko torej, da je bilo na začetku prisotno nelagodje, ki pa je s časom izzvenelo. 
Nelagodje pa ni bilo prisotno pri vseh otrocih.  
 
Opazimo razlike v prisotnosti nelagodja pri mlajših in starejših otrocih. Starejši otroci, starosti 
5–6 let, so kazali bistveno več nelagodja. Skoraj vsi otroci te starosti so na nek način pokazali 
občutke nelagodja (skrivanje med dejavnostjo, izražanje želje po slovenskem jezik). Izjema je 
morda bil en otrok. Med mlajšimi otroci, starosti 3–4 leta, pa nihče ni kazal znakov nelagodja. 
Govor v angleškem jeziku so sprejeli kot samoumeven in kot del vsakdana. Opazimo torej 
bistvene razlike med odzivanjem mlajših in starejših otrok.  
 
Še enkrat naj dodamo, da tudi starejši otroci, ki so na začetku kazali največ nelagodja, ob 
koncu dejavnosti tega niso več kazali. Eden izmed otrok, ki je na začetku kazal največ 
nelagodja, je na koncu pokazal enega izmed večjih interesov in napredkov pri usvajanju 
jezika. 
 
Z upadanjem nelagodja pa je pri otrocih narastel tudi interes za angleški jezik. V prvih urah 
dejavnosti otroci niso izražali želje po tem, da bi se naučili kakšne angleške besede, niso 
veliko spraševali. Po približno desetih urah pa so začeli izražati spontan interes za učenje 
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angleških besed – spraševali so, kako se kaj reče po angleško, povedali so kakšno angleško 
besedo, ki jih jo je naučil kdo v domačem okolju, in podobno. Tudi starši so opazili, da otroci 
doma občasno uporabijo kakšno angleško besedo.  
 
Navajamo primer. 
 
 
19. ura 
 
Zjutraj 
 
Gaber: Tina, a veš kako se po angleško reče črvi? 
T: Yes, do you know? 
Gaber: Worms. Če je en črv je worm, če jih je pa več so pa worms. 
T: Yes, very good Gaber. 
 
Otrok je od doma prinesel angleško besedo, kar kaže na to, da se je v njem zbudil interes za 
angleški jezik in je nanj postal pozoren. Naučeno je želel tudi pokazati. Podobnih primerov je 
bilo več, običajno pa so nastopili pri starejših otrocih.  
 
Interes za angleški jezik opazimo tako pri mlajših kot starejših otrocih, vendar so ga eni in 
drugi kazali drugače. Starejši so predvsem postali bolj pozorni na jezik, želeli pokazati, kaj že 
znajo, spraševali po novih besedah ter izražali željo po angleškem jeziku izven angleških 
dejavnosti (gl. 22 april, igra na igrišču). Mlajši pa so interes za jezik pokazali drugače. Triletni 
fantek je v vrtec prinesel medvedka in zanj želel izvedeti angleško poimenovanje, vendar so 
bili taki primeri izjema. Interes za jezik pa smo lahko opazili na primer preko želje po branju 
angleških knjig, določeno zgodbo so želeli slišati znova in znova. Večjih sprememb pri 
interesu pri mlajših otrocih pa verjetno nismo opazili predvsem zato, ker so govor v 
angleškem jeziku sprejeli kot samoumeven, zato temu niso posvečali posebne pozornosti.  
 
Opazili smo torej, da so otroci tekom učenja kazali več interesa za angleški jezik. Na jezik so 
postali tudi bolj pozorni tako v vrtčevskem kot tudi domačem okolju. 
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9 ZAKLJUČEK 
 
Namen diplomskega dela je bil v vrtčevsko skupino uvesti metodo vsebinsko in jezikovno 
integriranega učenja jezika ali CLIL – v našem primeru angleškega jezika, in opazovati 
spremembe, ki bodo nastopile pri otrocih. 
 
Glede na številne raziskave lahko zaključimo, da je učenje angleškega jezika že v 
predšolskem obdobju koristno. Številne prednosti se ne kažejo le pri boljšem znanju tujega 
jezika, temveč tudi pri boljšem znanju maternega jezika ter znanja na različnih drugih 
področjih. Številne prednosti, predvsem kadar se izvaja v predšolskem obdobju, kaže metoda 
CLIL. 
 
Za uspešno vpeljavo tujega jezika v predšolsko obdobje je pomembno, da poznamo načine 
usvajanja jezikov ter značilnosti zgodnjega učenja tujih jezikov. Številne teorije in raziskave, 
ki smo jih predstavili v diplomskem delu, so nam lahko v pomoč pri vpeljavi tujega jezika in 
izbiri metode učenja. 
 
Menim, da je za predšolsko obdobje najbolj primerna metoda CLIL. Ta metoda se kot ena 
najučinkovitejših metod uveljavlja tudi v drugih starostnih skupinah. Za predšolsko obdobje 
pa je toliko bolj primerna, saj omogoča usvajanje jezika, ki se še najbolj približa usvajanju 
maternega jezika. Vemo pa, da otroci na zgodnji stopnji tuji jezik usvajajo podobno kot 
materni. Otrokom ta metoda nudi tudi pristen stik s tujim jezikom v naravnih in vsakdanjih 
situacijah. Pomembna je tudi njena usmerjenost v celostno učenje, ki ustreza predšolskemu 
otroku, saj je znano, da se v tem obdobju otrok uči celostno in posameznih področij med seboj 
ne moremo ločevati.  
 
Prednost vsebinsko in jezikovno celostnega učenja je tudi njena dvojna naravnanost – na 
vsebino in jezik. Ne razvijamo torej le jezikovnega znanja, temveč tudi vsebinsko znanje. 
Dejavnosti v vrtcu tako osnujemo na različnih kurikularnih področjih. Omenjeno metodo pa 
lahko vključujemo tudi v rutinske dejavnosti, ki so velik del vrtčevskega vsakdana, hkrati pa 
omogočajo tudi individualno interakcijo s posameznim otrokom. Otroke tak pristop motivira, 
saj jih različne dejavnosti pritegnejo, otrok pa želi jezik razumeti, ker ga aktivnost zanima ter 
v njej želi sodelovati. Tekom rutinskih dejavnosti pa tak pristop nudi nešteto priložnosti za 
vsakdanjo rabo jezika v konkretnih situacijah, ki otroka aktivno vključujejo. 
 
Dejavnosti, osnovane po omenjeni metodi, smo izpeljali tudi v skupini predšolskih otrok. 
Ugotovili smo, da so v mesecu dni otroci naredili napredek na slušni in govorni ravni. 
Napredek je bil majhen, kar ni presenetljivo, saj če primerjamo usvajanje tujega jezika z 
usvajanjem maternega, vemo, da so v usvajanju maternega jezika otroci dolgo v obdobju, ko 
jezik le sprejemajo. Otroci tako pri devetih mesecih razumejo le nekaj preprostih besed ali 
fraz, okoli prvega leta pa spregovorijo prve besede. Obdobje, ko otrok jezik le sprejema, torej 
običajno traja najmanj devet mesecev. Šele takrat otrok jezik prične razumevati, kasneje, pri 
približno enem letu, pa ga tudi tvori. V mesecu dni so bili otroci tako predvsem v »fazi 
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sprejemanja« jezika in času navajanja na tuj jezik. V tem času pa so otroci vseeno tudi že 
razumeli nekaj fraz v angleškem jeziku (dvig slušne spretnosti). Tvorili (govorna spretnost) pa 
so bistveno manj besed, kar zopet ni presenetljivo, saj v procesu usvajanja jezika tvorba sledi 
recepciji. Nekateri jezikoslovci (na primer Krashen, Terrell) navajajo, da otroci potrebujejo od 
enega do šest mesecev stika z jezikom, da začnejo jezik tudi tvoriti. V študiji pa smo daljšo 
izpostavljenost lahko opazovali pri triletni deklici, ki je imela predhoden stik z angleškim 
jezikom v domačem okolju. Ta deklica je sicer že na začetku pokazala nekaj več znanja, 
naredila pa je bistveno večji napredek kot ostali otroci. To nam kaže, da je usvajanje jezika 
lahko uspešno že na zelo zgodnji stopnji, ko so otroci jeziku izpostavljeni dalj časa. Hkrati pa 
vidimo, da je za usvajanje jezika pri otroku potrebno sproščeno vzdušje, deklica je namreč 
več znanja po učenju tujega jezika verjetno pokazala tudi zaradi večje sproščenosti pri 
izvajanju testa. Tako velikega napredka v primerjavi z ostalimi otroki namreč ne moremo 
pojasniti le s predhodnim znanjem, temveč tudi z drugimi dejavniki, najverjetneje odprtosti, 
da znanje tudi javno pokaže. 
 
Pomembna so tudi opažanja vključevanja otrok v dejavnosti in odzivov otrok. Otroci so jezik 
najprej le poslušali, poskušali razumeti, nato pa razumevanje tudi pokazali. Otroci na začetku 
angleških besed niso tvorili, nato so sodelovali pri skupinskem petju, občasno ponavljali 
posamezne besede, na koncu pa so nekateri otroci, a le redko, besede tudi samostojno tvorili. 
 
Otroci so na začetni točki sicer pokazali interes za jezik, vendar se je hkrati pri starejših 
otrocih razvil tudi strah in nelagodje. S časom pa se je ta bistveno zmanjšal in otroci so sami 
začeli dajati pobude za govor v angleškem jeziku ter za učenje angleščine. Kazali so tudi 
vedno več interesa za jezik. 
 
Upoštevati moramo tudi, da otroci vsega usvojenega najverjetneje tudi niso mogli pokazati. 
Jezik se na tej stopnji usvaja dolgoročno ter s ponotranjenjem jezika, tako da določenega 
napredka na tem področju ne moremo izmeriti. Poleg tega je tu tudi problematika umetnega 
testiranja. Izvajanje testa in preverjanje znanja jezika je izvzeto iz konteksta, zaradi česar 
otrok v tej starosti morda težje pokaže znanje jezika. Vsekakor pa smo v tem času otroke 
»odprli« za jezik. Otroci so bili po dejavnostih bolj pozorni na angleški jezik tako doma kot v 
vrtcu, tuji jezik so sprejeli kot del vsakdana ter se pri tem znebili strahu. Vzbudili smo jim 
tudi interes za jezik, za katerega lahko upamo, da se bo prenesel tudi naprej, tako v domače, 
šolsko kot vrtčevsko okolje. 
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11 PRILOGE 
 

 MERSKI INSTRUMENT 1a: Preverjanje slušne spretnosti 11.1
 
          
1. Stand up.         
2. Sit down.         
3. Jump.         
4. Bring me a toy.         
5. Draw a sun.         
6. Wash your hands.         
7. Look through the window.         
8. Touch your ears.         
9. Clap your hands.         
10. Open the book.         
 

 MERSKI INSTRUMENT 1b: Preverjanje slušne spretnosti 11.2
 
          
1. Point to the child who is smiling.         
2. Point to the child who is crying.         
3. Point to the child who is wet.         
4. Point to the child who is walking.         
5. Point to the child who is dirty.         
6. Point to the child who is running.         
7. Point to the child who is hot.         
8. Point to the child who is cold.         
9. Point to the child who is sleeping.         
10. Point to the child who is singing.         
11. Point to the big dog.         
12. Point to the small cat.         
13. Point to the mouse under the cup.         
14. Point to the mouse on the cup.         
15. Point to the empty glass.         
16. Point to the things you can eat.         
17. Point to the animals that live in the water.         
18. Point to the things you can drink.         
19. Point to the things you can play with.         
20. Point to all the clothes.         
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 MERSKI INSTRUMENT 2: Preverjanje govorne spretnosti 11.3
 
 
          
1. Egg         
2. Bread         
3. Meat          
4. Milk         
5. Flower         
6. Tree         
7. Frog         
8. Water         
9. Ice         
10. Drop/Raindrop         
11. River/Stream         
12. Sun         
13. Rain         
14. Wind         
15. Cloud         
16. Sweater         
17. Umbrella         
18. Shoes         
19. Head         
20. Hand         
21. Table         
22. Spoon         
23. Scissors         
24. Pencil         
25. Boat/Ship         
26. Car         
27. Fireman         
28. Witch         
29. Dragon         
30. Owl         
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 FOTOGRAFIJE DEJAVNOSTI 11.4
 
Fotografija 1: otroci pri »angleškem« zajtrku     Fotografija 2: otroci na pohodu 
 

 
 
 
Fotografija 3: malica na izletu 
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Fotografija 4: gibalna ura; met na koš                 Fotografija 5: razvrščanje 

 
 
Fotografija 6: gibalna ura; poligon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotografija 7: gibalna ura; poligon 
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Fotografija 8: počitek                                                   Fotografija 9: prelivanje snovi 
 

 
 
Fotografija 10: mokro ali suho?                                   Fotografija 11: igra s »čarobno« snovjo 

 
 
Fotografija 12: plava ali potone, napovedi                   Fotografija 13: plava ali potone, poskus 
           



64 
 
 

Fotografija 14: ustvarjanje velikonočnih slik       Fotografija 15: malica   
 

 
 
Fotografija 16: poustvarjanje zgodbe                   Fotografija 17: velikonočni izdelki 

 
 
Fotografija 18: sestavljanje pirhov                       Fotografija 19: angleške knjige  
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Fotografija 20: risanje najljubših jedi                    Fotografija 21: priprava na kosilo 
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