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POVZETEK 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

predstavljam problem pismenosti v Sloveniji in Evropi, začetno opismenjevanje ter 

osnovne pojme, ki spremljajo otrokov razvoj na področju pismenosti. V empiričnem delu 

so prikazani rezultati projektnega dela, ki je zasnovan na dejavnostih za spodbujanje 

bralnega interesa ter opazovanju in evalviranju opaţenih dejanj. Opazovana dejanja sem 

beleţila v obliki lastnih zapiskov ter z uporabo kontrolne liste. V projektu je sodelovalo 

štirinajst otrok. Dobljene rezultate in ugotovitve se zato nanašajo le na preučevano 

skupino. Raziskava v diplomski nalogi je potrdila pomembno vlogo otrokovega okolja 

(ljudje, spodbudno okolje, dejavnosti) pri razvoju njegovega bralnega interesa.    

 

KLJUČNE BESEDE: 

− predšolski otrok 

− predopismenjevalne spretnosti 

− bralni interes 

 

SUMMARY 

The thesis consists of theoretical and empirical part. In the theoretical part I present the 

problem of literacy in Slovenia and Europe, initial literacy and basic concepts that 

accompany the child's literacy development. In the empirical part I present the results of 

project work, which is based on activities that promote reading interest and observing and 

evaluating the observed actions. I recorded the observed actions in the form of personal 

notes and with the use of checklists. Fourteen children participated in the project. The 

results obtained and the conclusions therefore relate only to the studied group. The 

research in this thesis has confirmed the important role of the child's environment (people, 

supportive environment, activities) in development of their reading interests. 

 

KEYWORDS:  

− pre-school children 

− pre literacy development skills 

− reading interest 
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UVOD 

 

Ţivimo v času hitrega razvoja digitalne tehnologije, ki zahteva od nas vse višjo raven 

pismenosti. Ţal pa raziskave kaţejo, da veliko Evropejcev ne presega praga pismenosti. 

Pismenost ljudi je podrobneje raziskala Strokovna skupina EU na visoki ravni za 

pismenost in ugotovila, da ima vsak peti Evropejec teţave z branjem.  

 

Branje in pisanje sta osnovni sposobnosti, ki ju potrebuje človek za normalno delovanje v 

druţbi. Zato je ozaveščanje o pomenu pismenosti izredno velikega pomena. Predšolsko 

obdobje ima velik pomen za nadaljne šolanje. Otrok se v predšolski dobi z igro in raznimi 

dejavnostmi veliko nauči ter si pridobi različne spretnosti. Zato je pomembno, da se 

vzgojitelji nenehno izpopolnjujejo na področjih svojega delovanja. 

 

Otrok v vrtcu je radoveden, ţeljan raziskovanja in novega znanja. Otrok vsrka vase 

različne informacije in dreţljaje iz okolja in jih shrani za čas, ko jih bo potreboval in lahko 

uporabil. Zato ga moramo ţe zgodaj usmerjati v samostojnega člana sodobne druţbe in mu 

z dejavnostmi pomagati pridobiti spretnosti. Bralni interes vključuje usmerjeno pozornost, 

vztrajnost in čustveno vključenost v branje. Poleg notranje motivacije do branja so 

pomembne tudi zunanja motivacija, pohvale in nagrade. Spominjam se svojih otroških dni 

in vem, da nisem imela razvitega bralnega interesa. Danes pa vem, kako pomemben je 

bogat besednjak, ter bralne in pisalne spretnosti. Otrokom ţelim kot vzgojiteljica 

spodbuditi interes za branje. Odnos do branja se kaţe kot odnos do bralnega gradiva in 

vsega kar je povezano z branjem. 

 

V skupini 14 otrok v starosti od dveh do treh let sem najprej opazovala bralni interes, ki ga 

otrok v vrtcu kaţe brez dodatnih dejavnosti. Nato sva ga s sodelavko začeli razvijati z 

dejavnostmi in ga tako ţeleli povečati pri vsakem otroku v skupini. Dobljene rezultate sem 

statistično uredila in prikazala v empiričnem delu diplomske naloge.     
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TEORETIČNI DEL 

 

1. PISMENOST 

Pismenost, biti pismen ni imelo ves čas istega pomena. V srednjem veku je za pismenega 

veljal tisti, ki je znal brati latinsko. V dobi reformacije je beseda dobila nov pomen in 

označuje zmoţnost branja in pisanja v maternem jeziku. Osnovna definicija pismenosti je 

definirana kot sposobnost branja in pisanja (SSKJ). V resnici pa je pojem pismenost zelo 

teţko opisati, saj se uporablja v različnih pomenih. (Pečjak 2010) 

 

Različne vrste pismenosti, ki jih navajata Harris in Hodge (1995, v Pečjak 2010): 

akademska pismenost, pismenost odraslih, bilingvistična pismenost, osnovna pismenost, 

računalniška pismenost, pismenost okolja, kritična pismenost, kulturna pismenost, 

druţinska pismenost, funkcionalna pismenost, medgeneracijska pismenost, marginalna 

pismenost, medijska pismenost, minimalna pismenost, poliglotska pismenost, bralna 

pismenost, televizijska pismenost, vizualna pismenost, pragmatična pismenost, 

preţivetvena pismenost, pismenost delovnega mesta, ideološka pismenost idr. Harris in 

Hodge sta ţe leta 1995 zbrala in navedla okrog štirideset vrst pismenosti, ki so jih razni 

avtorji uporabili v raznih kontekstih. S časom in napredkom druţbe pa se pojavljajo tudi 

nove vrste pismenosti (razmišljujoča, informacijska, medijska, digitalna idr.). Praktično 

nemogoče je torej pojem pismenost opredeliti le v eni definiciji. (Pečjak 2010)   

 

1.1 Bralna pismenost 

Definicijo bralne pismenosti večinoma zasledimo kot sposobnost branja in pisanja. Vendar 

pa se v terminu »bralna pismenost« skriva veliko več; tj. splošna zmoţnost razumevanja, 

uporabe in premisleka o prebranem. (Nolimal idr. 2011)    

 

Bralno društvo Slovenije vsako leto na mednarodni dan pismenosti, 8. september, 

organizira strokovni posvet o pouku bralne pismenosti. Leta 2005 so pripravili zbornik z 

naslovom Kako naj šola razvija branje in širšo pismenost. Prispevki in raziskave, opisane 

v zborniku, temeljijo na bralni motivaciji otrok. Kot pomemben dejavnik opisujejo 

pozitivno čustveno motivacijo, ki spodbudi pozitiven odnos mladega bralca do knjig in 

branja. Le-to si otrok v največji meri pridobi v naročju starša, ki mu bere. Poleg staršev 

imajo pomembno vlogo tudi vzgojitelji in kasneje učitelji. S. Pečjak (Vintar 2005) 
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ugotavlja, da so pri spodbujanju veselja do branja najbolj uspešni tisti učitelji, ki so 

prepričani o pomembnosti branja, poznajo dejavnike za dvig učenčeve motivacije in so 

sami navdušeni bralci. T. Plevnik (v Nolimal idr. 2011) v svojem prispevku »O učiteljih za 

opismenjevanje in razvijanje bralne pismenosti« piše o vplivu usposobljenosti učiteljev na 

bralno in splošno uspešnost učencev. Pri prizadevanju za izboljšanje bralne pismenosti je 

najbolj pomembno ustrezno izobraţevanje učiteljev.   

 

1.2 Problem bralne pismenosti v Sloveniji in Evropi 

F. Nolimal (idr. 2011) bralno pismenost, v Sloveniji, Evropi in izven nje, opredeljuje kot 

temeljno zmoţnost in človeško vrednoto, ki prinaša napredek, razvoj, svobodo, 

ozaveščanje, enakost in demokracijo. 

 

Slovenija je sodelovala v več mednarodnih raziskavah o bralni/funkcionalni pismenosti. 

Prve raziskave (1991, 2001 – v raziskavi so sodelovali učenci osnovne šole, 1998–2000 – 

sodelovali so odrasli ljudje) so pokazale: 

− deklice berejo boljše od fantov, 

− branje učencev v mestih je boljše od branja učencev na podeţelju, 

− učitelji so premalo usposobljeni za razvijanje vseh vrst bralnih strategij, 

− 77 % odraslega prebivalstva je pod ravnjo, ki je potrebna za razumevanje in uporabo 

tiskanih (pisalnih) informacij v vsakdanjem ţivljenju. (Strokovne podlage ..., 2013) 

 

Med letom 1997 in 2004 je bilo opravljenih 6 ciljno-raziskovalnih projektov v Sloveniji. 

Rezultati le-teh kaţejo na pozitivno povezavo med bralnimi sposobnostmi in bralno 

uspešnostjo, bralna značka je pomembne projekt za ohranjanje motivacije za branje, bralna 

motivacija v osnovni šoli se lahko izboljšuje z večjim sodelovanjem vseh pedagoških 

delavcev, s sistematičnim razvijanjem bralnih sposobnosti in odgovornostjo vseh 

pedagoških delavcev za razvoj pismenosti. (Strokovne podlage ... 2013) 

 

Kasnejše raziskave (PIRLS 2006 in PISA 2009) na področju bralne pismenosti pri 

slovenskih 15-letnikih so prav tako pokazale nezadovoljive rezultate in niţjo stopnjo 

bralne pismenosti od povprečja drţav EU. Ob tem so ugotovili tudi negativen trend znanja 

(PISA 2006–2009) in slabe rezultate pri nacionalnih preizkusih znanja devetošolcev iz 

materinščine. Zavod RS za šolstvo, Urad RS za šolstvo (enote Eurydice), Cmepius in 
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Pedagoški inštitut so organizirali konferenco Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi. 

Osrednji namen konference je bil ugotoviti trenutno stanje bralne pismenosti v Sloveniji in 

Evropi, seznaniti se z dejavniki, ki nanjo učinkujejo, predstaviti primere dejavnosti, ki 

vplivajo na dvig ravni bralne pismenosti, opredeliti temeljne sestavine nacionalne 

strategije in potrebne ukrepe za izboljšanje in spremljanje ravni bralne pismenosti. 

(Nolimal idr. 2011)  

 

Na konferenci je sodelovala tudi profesorica z univerze v Oslu, A. Roe. Norveška je ena 

od redkih drţav, ki je uspela večletni negativni trend (PISA 2000, 2003, 2006) obrniti in 

pomembno izboljšati doseţke norveških učencev (PISA 2009). A. Roe je v prispevku 

predstavila ukrepe, ki so jih sprejeli na Norveškem in so pripomogli k dvigu ravni bralne 

pismenosti. Prvi med njimi je bil projekt »Naredite prostor branju«. Pripravili in začeli 

izvajati so ga leta 2002 in ga zaključili leta 2007. Cilji projekta so bili: izboljšati bralne 

spretnosti, motivirati otroke in mladostnike, oskrbeti šolske knjiţnice, osvestiti norveško 

druţbo, izboljšati znanja in spretnosti učiteljev za poučevanje branja, aktivna udeleţba v 

delovnem okolju in spoštovanje demokracije. Drugi ukrep je bila uvedba nacionalnih 

preizkusov branja za vse dijake 4., 7., 10. in 11. razreda (leta 2004 in 2005) ter 4., 8. in 9. 

razreda (leta 2006). Tretji ukrep je bila reforma promocije znanja. Sestavili so nov 

kurikulum s poudarkom na petih osnovnih spretnostih med predmeti: na primarni, niţje 

sekundarni in tudi višje sekundarni ravni izobraţevanja, tj. govorne spretnostni ter 

spretnosti pisanja, branja, materinščine in digitalne pismenosti. Avtorica navaja še nujnost 

dodatnih raziskav, ki bi pokazale uspešnost ukrepov in dodatne izboljšave. (Nolimal idr. 

2011)     

 

Slovenija se je pridruţila drugemu krogu drţav, ki sodelujejo v mednarodni raziskavi o 

kompetencah odraslih (PIAAC). Raziskava poteka v okviru programa Organizacije za 

ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Letošnje leto (2014) bodo izvedli glavno 

raziskavo, objava poročila pa je predvidena v letu 2016. Projekt v Sloveniji izvajajo 

Andragoški center Slovenije, Univerza v Ljubljani (Fakulteta za druţbene vede, 

Ekonomska fakulteta in Filozofska fakulteta) in Statistični urad RS. Namen raziskave je 

ugotoviti spretnosti in znanja odraslih na področjih: bralne pismenosti, numerične 

pismenosti in reševanja problemov v tehnološko zahtevnih okoljih. (Znani uradni rezultati 

... 2013)     
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1.3 Začetno Opismenjevanje 

Proces pridobivanja te sposobnosti imenujemo opismenjevanje. To je dolgotrajen proces, 

ki se ga učimo in ga nadgrajujemo vse ţivljenje. Je pomembna sposobnost človeka za 

delovanje v sodobni druţbi. N. Zrimšek (2003) o opismenjevanju pravi: »Opismenjevanje 

je proces, v katerem se posameznik usposobi za branje in pisanje najrazličnejših besedil, si 

z njimi v vsakdanjem ţivljenju pomaga in jih zna uporabljati. Temeljna faza v tem procesu 

je začetno opismenjevanje, ki obsega tako pripravo na branje in pisanje kot sistematično 

obravnavanje in utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike branja.«  

Zgodnje opismenjevanje obsega pripravo na branje in pisanje, sistematično obravnavanje 

in utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike branja in pisanja. Priprava na 

sistematično opismenjevanja zahteva razvoj določenih spretnosti in sposobnosti, t. i. 

predopismenjevalnih sposobnosti. Med te sposobnosti štejemo razvoj drobne motorike, 

sposobnost poslušanja, govorni razvoj, glasovno zavedanje, vidno razločevanje, slušno 

razločevanje in razčlenjevanje. (Grosman 2006)  

Zgodnje opismenjevanje je izredno pomembno, saj ima pomemben vliv na poznejšo učno 

uspešnost v šoli. M. Grginič (2008) je v pomoč vzgojiteljem in staršem zbrala primere 

dobre prakse v vrtcu v priročniku: Vsak po svoji poti do pismenosti.  

L. Miller (1995, v Grosman 2006) je raziskovala pojav in razvoj pismenosti. Ugotovila je, 

da v razvoju ni prelomnice, ki bi določila, kdaj otrok bere in piše. To je rezultat razvoja 

določenih spretnosti, ki se pojavljajo postopoma. Raziskave so pokazale, da se otrok zelo 

zgodaj uči in se zaveda pismenosti, če ţivi v »pismenem okolju«.  

Začetno opismenjevanje obsega čas predšolske dobe in se sistematično nadaljuje v času 

osnovnega šolanja. V osnovni šoli je začetno opismenjevanje opredeljeno kot faza procesa 

za pridobivanje funkcionalne pismenosti in se načrtuje iz določenih izhodišč: 

− Opismenjevanje je naraven proces. 

− Opismenjevanje se uresničuje v ţivljenjskih okoliščinah, ki so otrokom blizu, in v 

funkciji. 

− Skladno se razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti. 

− Povezuje se prosto in sistematično opismenjevanje. 

− Nujno se je zavedati (učitelj in učenec) prvotnosti govorjenega besedila in 

strukturnega razlikovanja med ustnim in pisnim sporazumevanjem. 
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− Spodbujata se produktivni dejavnosti, ob tem pa se zagotavlja individualnost. 

− Upošteva se različno predznanje učencev – individualizacija pouka. 

− Besede za učenje branja in pisanja so pravopisno kontrolirane, teţje besede pa se 

uvajajo postopoma. Pravopisna pravila se uvajajo le implicitno – le tista, ki so v rabi 

in za začetno pisanje nujna. Učenje temelji na otrokovih izkušnjah, idejah otrok, 

vsakdanjimi primeri.  

− Učenci umetnostna besedila v glavnem poslušajo, branje pa urijo ob neumetnostnih 

besedilih. (Grosman 2006) 
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2. RAZVOJ GOVORA 

»Govor je zelo pomemben v človekovem razvoju: gre za oblikovanje človeka kot 

posameznika (individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacije z okolico 

(druţbena funkcija govora)«. (Marjanovič Umek 1990: 11) 

 

L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006) delijo govorni razvoj na 

predjezikovno in jezikovno obdobje. Ločnico med njima predstavlja otrokova prva beseda. 

 

Včasih so bili mnenja, da dojenček ob prihodu na svet ne sliši in ne vidi. Danes pa vemo, 

da otrok sliši ţe v materinem telesu. Ob prihodu na svet dojenček zajoka zaradi menjave 

okolja. Dojenčki jokajo ker so lačni, čutijo bolečino ali so jezni. Otrok ob rojstvu sliši in se 

na glas tudi odzove. Prav tako z očmi opazuje osebe in obraze, ki so ji blizu. Otrokov 

socialni, čustveni, spoznavni in gibalni razvoj se prične takoj ob rojstvu. Z jokom, 

gestami, mimiko privablja pozornost matere in okolice. Kmalu otrok dojame, da ima 

posamezno vedenje določen odziv, ob joku ga mati vzame k sebi. Jok je torej prva 

otrokova vokalizacija, s katerim pokaţe lakoto, ţeljo po bliţini, bolečino, sledi smeh in 

bebljanje. Bebljanje ni govor, saj otrok z njim ne izraţa pomena. Otrok se v prvih mesecih 

in letih razvija zelo hitro na vseh področjih. Pri delu v vrtcu sem spoznala, koliko 2 leti 

star otrok napreduje v enem letu.  

 

L. Marjanovič Umek je v tabeli prikazala otrokov razvoj govora in mišljenja od enega 

meseca do šestega leta: 

starost Vokalizacija Razumevanje in odgovori 

1 mesec Otrok veliko joka, cvili; producira 

nekaj samoglasnikov. 

Nasmeh, upadanje splošne aktivnosti; 

ob močnih zvokih se preplaši in 

zdrzne. 

3 meseci Različen jok, za bolečino, lakoto, 

neugodje; upadanje časa, ki ga 

otrok prejoka; nekaj ponavljajočih 

glasov (ga ga); gruljenje. 

Vokalno gruljenje kot odgovor na 

pomirjajoče glasove; nekaj 

imitacijskih odgovorov na govor.  

5 mesecev Bebljanje; vokalne igre; mnogo 

ponavljajočih glasov; vsi 

Imitacijski odgovori na govor 

upadajo; obračanje in gledanje za 
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samoglasniki; soglasniki m, k, g, b, 

p; glasen smeh.  

glasom; prepoznavanje domačega, 

poznanega glasu; z vokali izraţeno 

nezadovoljstvo, jeza. 

7 mesecev Različnost v bebljanju, glasu in 

ritmu; ţe naučenim glasovom doda 

d, t, n, v; govori – pogovarja se z 

igračami.  

Pogostejše so geste kot del 

vokalizacijskih odgovorov na 

draţljaje; na glasove v okolju 

pogosteje odgovarja. 

9 mesecev Jok, s katerim ţeli zbuditi 

pozornost; »mama«, »dada«, 

»baba« so del vokalnih iger, ne gre 

za asociacijo na osebo ali objekt. 

Umikanje pred tujci, pogosto 

kombinirano z jokom; posnema 

ploskanje. 

11 

mesecev 

V povprečju uporablja eno besedo 

pravilno; posnema glasove in 

pravilno število zlogov; malo joka. 

Razume »ne, ne«; odgovarja na »pa, 

pa« in podobno z ustreznimi 

kretnjami. 

1–2 leti Več nerazumnega ţargona 

(spakedran jezik, ţlobudranje); 

napredek v artikulaciji; pri dveh 

letih ţe poimenuje veliko 

predmetov; veliko eholalije 

(ponavljanja). 

Pri dveh letih prepozna 150–300 

besed; pravilno odgovarja na številne 

ukaze, kot so »sedi«, »pridi«, »daj mi 

to« ...   

2–3 leta Poskuša z novimi glasovi, vendar 

artikulacija zaostaja za 

besednjakom; 50–57 % besed je 

razumljivih; pogosto izpušča zadnji 

soglasnik; ţlobudranje počasi 

upada.  

Pri treh letih razume 800–1000 besed; 

odgovarja na različne ukaze, ki 

vsebujejo besede »na«, »pod«, »gor« 

... 

3–4 leta  Razumljivost povedanega je blizu 

100 %; pogosto pomanjkljiva 

artikulacija 1 in r; uporablja 3–4 

besede v stavkih; malo jih pri 4 

letih uporavlja mnoţino.  

Prepozna mnoţino, spol, pridevnike; 

razume sestavljene stavke. 

4–6 let  Sintaksa je ustrezna pri 6 letih; Razume 2500–3000 besed; sledi 
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sestavi 5 do 6-besedne stavke; 

tekoč govor; lahko izraţa časovne 

odnose; glas dobro modulira v 

konverzaciji.  

navodilom, ki vsebujejo 3–4 

aktivnosti; razume »če«, »zato« in 

»zakaj«.   

Tabela 1: Mejniki v govornem razvoju (Marjanovič Umek 1990) 

 

L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006) so v knjigi Otroški govor zdruţile in 

napisale ugotovitve različnih raziskav razvoja govora. Izpostavila bom nekaj ugotovitev: 

− Za otrokov govorni razvoj je ţe v predjezikovnem obdobju pomembna zgodnja 

komunikacija med odraslo osebo in otrokom. (Marjanovič Umek in Fekonja 2004; 

Whitehead 2005) 

− Novorojenček in dojenček prej razumeta kot govorita. (Bates in Goodman 2001; 

Marjanovič Umek in Fekonja 2004) 

− Ţe nekaj minut po rojstvu se novorojenčki orientirajo k človeškemu glasu: to 

pokaţejo z izrazi na obrazu, ki so sicer značilni za izraţanje čustev. Gre torej za 

prirojeno sposobnost čustvenega dialoga z drugo osebo. (Trevarthen 1993) 

 

2.1 Od bebljanja do prve besede (predjezikovno obdobje) 

Začetke vokalizacije, ki je podobna beblanju, lahko slišimo od drugega do šestega meseca, 

otrok izgovarja glasovne povezave soglasnik – samoglasnik, npr. pa, ga. Okoli šestega 

meseca se razvije bebljanje. (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja 2006) »Bebljanje je 

pravzaprav prva vokalizacija, ki vsebuje nekaj podobnosti z govorom.« (Marjanovič 

Umek 1990: 18)  

  

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

izgovarja in imajo pomen. V njeni starejši literaturi zasledimo, da je starost otroka, ko 

spregovori prvo besedo, od osem do petnajst mesecev. V novejši literaturi (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja 2006) zasledimo, da se prva beseda pojavi pri starosti od 

dvanajst do dvajset mesecev. 

 

Strokovnjaki različno opredeljujejo prvo besedo: 

Dale (v Marjanovič Umek 1990) prvo besedo opredeljuje takole: 
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a) Prve besede so sestavljene iz enega ali dveh zlogov, vsak zlog pa vsebuje zaporedje 

soglasnika in samoglasnika. 

b) Specifičen je pomen prvih besed. 

c) Specifičen je način, kako otrok uporablja prve besede, kakšna je torej njihova 

funkcija. 

  

 M. Whitehead (1999, v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006) navaja tri kriterije: 

a) otrok rabi besedo spontano; 

b) otrok rabi besedo stalno za isto dejavnost, predmet ali osebo; 

c) besedo prepozna tudi odrasla oseba, ki z otrokom komunicira v različnih situacijah.  

 

Prva beseda po kriterijih M. Whiteahead torej ni samo beseda, ki ima pomen (npr. mama), 

kot v starejši literaturi navaja L. Marjanovič Umek, kriterij je tudi, da besedo stalno 

uporablja za isto dejavnost.     

 

2.2 Od besede do sestavljanja zgodb (jezikovno obdobje) 

V predšolski dobi je zelo pomembno razvijanje otrokovega glasovnega zaznavanja. 

Reynell (v Marjanovič Umek 1990) je opredelil tri komponente govornega izraţanja: 

strukturo, vsebino in besednjak. 

 

 

Slika 1: Tri komponente govornega izraţanja (J. Reynell: Reynell Developmental 

Language Scale, v Marjanovič Umek 1990) 

 

S slike lahko razberemo, da se vse tri komponente hitro razvijajo do otrokovega šestega 

leta. Torej sta predšolska doba in zgodnje opismenjevanje zelo pomembna dejavnika za 
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otrokov govorni razvoj. Besednjak se najbolj razvija od enega leta in pol do štirih let, 

vsebina govora med drugim in šestim letom, struktura do tretjega leta. 

 

E. Bates in J. C. Goodman (2001, v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja 2006) opisujeta 

dva pomembna skoka v razvoju otrokovega besednjaka. Prvi se pojavi v obdobju med 

šestnajstim in dvajsetim mesecem, drugi med štiriindvajsetim in tridesetim mesecem. 

Razvoj otrok ne poteka vedno po standardnih načelih in vsi otroci ne dosegajo skokov v 

besednjaku pri isti starosti. 

 

 

Slika 2: Skok v besednjaku pri treh otrocih (Goldfield in Reznik, 1990, v Marjanovič 

Umek, Fekonja, Kranjc 2006) 

 

E. Bates in sodelavci (Bates idr. 1994, v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja 2006) so na 

podlagi rezultatov raziskave, v kateri so otrokov besednjak beleţili s pomočjo 

standardiziranega seznama besed, ugotovili, da so otroci, stari 12 mesecev, rabili od 0 do 

52 besed; otroci, stari 16 mesecev, od 0 do 347 besed in otroci, stari 30 mesecev, od 208 

do 675 besed. 

 

Kdaj torej otrok začne govoriti povedi? Ko ima v svojem besednjaku dovolj besed za to. 

Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2006) navajajo mnenja nekaterih avtorjev, da otrok 

zmore govoriti povedi takrat, ko njegov besednjak obsega od 50 do 100 besed. Kot sem ţe 

napisala, se ob besednjaku razvijata tudi struktura in vsebina. Strukturno otroci začnejo 

tvoriti kratke, enostavne povedi (zdruţi dve besedi), kasneje daljše povedi, nikalne in 

vprašalne povedi. Malčkove prve zgodbe so pripovedovanje o dogodkih, ki so se mu 
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zgodili (kje in s kom so bili, kaj so delali). V skupini otrok, starih 2–3 let, sva s sodelavko 

uvedli igrico »ţoga pripoveduje«. Z otroki smo sedeli v jutranjem krogu in otrok, ki je v 

roki drţal ţogo, je govoril, ostali smo poslušali. Cilj igre je razvijati govor, nastopanje 

pred drugimi in razvijanje strpnosti (poslušati drugega).  

 

Strokovnjaki (npr. Fein, Mendler, Brostrom), ki so raziskovali otrokovo pripovedovanje, 

so ugotovili, da otroci najprej pripovedujejo osebne zgodbe, vključujejo osebe, dogodke, 

ki se nanašajo na njihovo neposredno okolje, na dogodke iz svojega dnevnega ţivljenja. 

Nekateri otroci pri dveh letih ţe dodajo nekatere elemente zgodbe – naslov, začetek, rabo 

preteklika. (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja 2006) 

 

2.3 Od pripovedovanja do branja in pisanja 

S poslušanjem zgodb, deklamacij, petjem pesmi in z vsakdanjimi pogovori si otrok 

povečuje besedni zaklad. Ob tem si razvija strukturo govora in tako napreduje v 

govorjenju.  

 

Po tretjem letu starosti otroci pripovedujejo zaključene zgodbe. Zgodbo gradijo na lastnih 

miselnih predstavah, vključujejo resnične in izmišljene osebe, dogodke, kraje. Otrokovo 

pripovedovanje se nadgrajuje – zgodbo pripovedujejo kot verigo, elementi se prepletajo 

med seboj, vse več je pripovedovanja v pretekliku, uporabljajo različno intonacijo ter 

barvo glasu za različne osebe v zgodbi. (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja 2006)           

 

Otroci so radovedni in nas večkrat sprašujejo »zakaj«, »kaj delaš«, »kaj piše tukaj« ipd. S 

pomočjo odgovorov odraslih raziskujejo svet okoli sebe. Ţelijo si ga spoznati in 

raziskovati. Zato še preden znajo brati in pisati, razumejo funkcijo tiska. V ţelji po 

posnemanju sposobnosti odraslih se otroci igrajo različne igre vlog (so zdravniki, ki pišejo 

recepte, mamice, ki gredo po nakupih, potniki, ki opazujejo vozni red ...). Otroci se igrajo, 

da pišejo in berejo. 

 

N. Zrimšek je mnenja, da proces učenja branja in pisanja poteka sočasno. Pri obeh 

sporazumevalnih dejavnostih uporabljamo isti prenosnik, to je vidni prenosnik. Otrok pri 

pisanju povezuje glas s črko, hkrati ob tem tudi bere. Razlika je le, da gre pri pisanju za 

tvorjenje sporočil, pri branju pa za sprejemanje. Maria Montessori pa je menila, da ti dve 
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dejavnosti nista nujno hkratni ter da je med njima očitna razlika. Glede na svoje izkušnje 

je menila, da je pisanje pred branjem ter da preverjanje napisane besede, z izgovarjanjem 

le te, ni branje. Metoda poučevanja pisanja pripravi pot za branje. (Zrimšek 2003)    

 

N. Zrimšek (2003) predstavlja razvoj pisanja po stopnjah:  

1. Čečkanje 

Otrok pri letu in pol ţe drţi v roki pisalo in ugotovi, da pisalo pušča sled. Iz veselja 

»počečka« cel list. Kasneje ga začnejo zanimati oblike.  

2. Risanje in »pisanje« 

Razvije se v tretjem letu starosti. Otrok uporablja različne črte in like. Otroci se radi 

igrajo, da pišejo (recept pri zdravniku, spisek ţivil za v trgovino). 

3. Znaki, podobni črkam 

Otrok piše znake, podobne črkam, vendar jih še ne povezuje z glasovi. Pri treh, štirih letih 

ţe ve, da vsebino lahko izrazimo s pisanjem. Črke kombinira s sliko.  

4. Prve prave črke 

Pet let stari otrok uporablja prave črke, saj v besedah ţe sliši glasove in posnema črke. 

Zapisana črka mu predstavlja celo besedo. 

5. Fonetični zapis 

Nekateri sedem let stari otroci ţe pišejo tako, kot slišijo (fonetično). Zapis pravopisno ni 

pravilen.  

 

Zgoraj sem omenila, da se otroci med igro radi pretvarjajo, da pišejo. Prav tako vzamejo v 

roke knjigo in berejo. Berejo drugimu otroku ali igrači (dojenčku, medvedku).  

 

 

Slika 3: Starejši otrok »bere« mlajšemu. 
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Za obe dejavnosti, branje in pisanje, si morajo otroci pridobiti določene sposobnosti: 

a) zaznavne sposobnosti 

Sposobnost zaznavanja razvijamo z razvijanjem čutil. Najpogosteje za zaznavanje 

uporabljamo vid. Dojenček ima ob rojstvu dobro razvite vse temeljne čute, najbolj tip.    

b) vidno razločevanje 

Otroci zaznavajo predmete in stvari celostno, globalno in razpršeno, kar pomeni, da vidijo 

del kot celoto, in nasprotno – da ob zaznavi celote ne vidijo posameznih delov. Ob 

dejavnostih in igri razvijajo sposobnost  natančnega zaznavanja in zaznavanja podrobnosti. 

Intenzivni razvoj vidnega razločevanja poteka od 4. leta dalje. Usmerjene dejavnosti in 

didaktične igre za razvijanje vidnega razločevanja so: uganke, sestavljanke z znaki, vzorci, 

črkami, labirinti, domine, karte, igre ugibanja (čigavo je to, kdo se skriva). Šibkost 

zaznavanja vidno podobnih črk: b-d, p-b, d-g, m-n. (Griginič 2012) 

c) slušno razločevanje in razčlenjevanje 

Slušno zaznavanje ali fonološko zavedanje vključuje sklop sposobnosti: prepoznavanje 

besed, ki se rimajo, določanje in raba prvih ter zadnjih glasov v besedi, razdelitev in štetje 

zlogov in glasov v izgovorjeni besedi. V predšolski dobi je za otroka temeljno spoznanje, 

da v govoru obstajajo glasovi. Slušno razločevanje je sposobnost otroka razločevati 

dolţino besed in razločevanje glasov med seboj. Intenzivno se razvija do 8. leta. 

Dejavnosti za razvijanje: abecedne igre, rajalne igre, bibarije, druţbene in socialne igre. 

Šibkost zaznavanja akustično podobnih glasov: b-p, d-t, k-g. 

Glasovno razčlenjevanje se pri otroku razvije nekoliko kasneje kot vidno razločevanje. 

Sposobnost glasovnega razčlenjevanja zajema delitev povedi na posamezne besede, 

besede na zloge in posamezne glasove. Intenzivni razvoj zlogovanja poteka od 4. leta 

dalje, glaskovanja (delitev na posamezne glasove) pa od 5./6. leta dalje. Dejavnosti: 

ploskanje besed po zlogih (PRI-JA-TE-LJI), govorica robotov (K-U-Ţ-A). (prav tam) 

č) spoznavne sposobnosti 

Ključna oseba pri raziskovanju kognitivnega razvoja je bil švicarski teoretik Jean Piaget. 

Spoznavni razvoj otrok, od 0 do 15 let, je razdelil na štiri stopnje. Otroci v vrtcu, starosti 

od dveh do šestih let, so na predoperativni stopnji mišljenja. Za to stopnjo so značilni 

uporaba simbolov (geste, posnemanje, risanje) – to omogoča bolj fleksibilno mišljenje, 

simbolna igra in likovno izraţanje, ki ima pomen (manjši liki predstavljajo osebe, 

predmete). (Marjanovič Umek in Zupančič 2004) 



M. Sušnik, Razvijanje bralnega interesa pri predšolskih otocih v vrtcu  2014

 

15 
 

Spoznavne sposobnosti lahko razvijamo s pripovedovanjem pravljic, to podkrepimo z 

mimiko, kretnjami in glasom. Tako otroka motiviramo za natančno opazovanje in mu 

damo moţnost, da si sam oblikuje vidne predstave. Pripovedujemo počasi, s premori. 

Odrasli moramo biti pri tem potrpeţljivi, ker nam mora otrok slediti. Natančno opazovanje 

omogoča, da vidne zaznave najdejo ustrezen čustveni izraz, ko se dogradijo z drugimi 

čutnimi zazanavami. Po pripovedovanju v tišini počakamo še minuto ali dve. Sledi 

pogovor o besedilu, razlaga neznanih besed, pogovor o pravljičnih osebah, o razpoloţenju. 

Poskušamo pridobiti odgovore vseh otrok, saj vsak doţivlja besedilo drugače. 

Pomembne dejavnosti pri spoznavnem razvoju so tudi simbolne igre, torej moramo otroku 

pripraviti spodbudno okolje za igro in razvoj.    

d) grafomotorične sposobnosti 

Otrok zazna neki grafični simbol in ga ţeli posnemati, za to je potrebna motorična, vidna 

in miselna usklajenost. Ob tem se mora otroku razviti mišični tonus, ki omogoča pokončno 

drţo in hoteno gibanje. Grafomotoriko razvijamo z različnimi dejavnostmi, npr. risanje po 

pesku, nizanje predmetov na vrvico, kasneje risanje z barvico (krog, kvadrat, različne 

črte).  (Zrimšek, 2003) 

e) orientacija 

Otroci se najprej naučijo orientirati na telesu, nato v prostoru in nazadnje na papirju. 

Orientacijo na papirju razvijamo z vajami na večjem papirju – označimo strani zgoraj, 

spodaj, levo, desno. Sprašujemo otroka, kaj je zgoraj, kaj spodaj, kaj na levi in kaj na 

desni strani papirja. Kasneje mu podamo nalogo: zgoraj nariši sonce, spodaj travo ... 

Ob orientaciji otrok razvija tudi razmerja med stvarmi, prostorska razmerja (pod, na, v) in 

primerjalna (večji, manjši). (Zrimšek 2003)  

 

Za uspeh pri branju in pisanju sta pomembni tudi čustvena in socialna zrelost, otrok mora 

imeti interes in biti motiviran. (prav tam) 

 

2.4 Govorno-jezikovne motnje 

 

N. Grilc (2013) opisuje štiri vrste jezikovnih motenj s poudarkom na nerazvitem govoru: 

1. motnje izgovarjave, 

2. jezikovne teţave, 

3. motnje ritma in tempa govora, 
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4. motnje glasu.  

 

Motnje izgovarjave, artikulacijske motnje ali dislalije so najpogostejše govorne motnje v 

spošni populaciji otrok, še pogostejše so pri otrocih s teţavami v razvoju, v manjšem 

odstotku jih najdemo pri odraslih osebah. Pojavljajo se v treh oblikah: opuščanje ali 

neslišna realizacija (riba – iba, krava – kava); zamenjava glasu (roka – loka); nepravilno 

izgovarjanje glasu ali skupine glasov (zmehčan izgovor glasov š, ţ, č; netočna izgovarjava 

glasu r). Motnje se lahko pojavijo sistematično ali nesistematično. Če otrok dela v svojem 

govoru vedno določene napake na enak način, gre za sistematično izgovarjavo, če pa 

napake v izgovoru ne dela vedno in ne na enak način, so le-te nesistematične. 

Nesistematične napake govora lahko spremljajo zgodnji govorni razvoj; če se pojavljajo 

po četrtem letu, lahko govorimo o leksični dislaliji ali negotovi sliki besede, npr. izpušča 

glasove ali zloge v besedah (papir – pir); dodaja glasove ali zloge v besedah (lokomotiva – 

lokomokotiva); zamenjuje poloţaj glasov ali zlogov v besedah (lokomotiva- kolomotiva). 

(Grilc 2013) 

 

Jezikovne teţave se kaţejo v različnih oblikah: upočasnjeni govorno-jezikovni razvoj ali 

nezadostno razviti govor, nerazvit govor, posebne jezikovne teţave. O upočasnjenem 

govorno-jezikovnem razvoju govorimo takrat, ko otrok, do starosti štirih let, govorno 

zaostaja za ostalimi vrstniki. Če se teţave nadaljujejo po četrtem letu, govorimo o 

nezadostno razvitem govoru. Takrat moramo uporabiti posebne postopke za spodbujanje 

govorno-jezikovnega razvoja. Otrok z diagnozo nezadostno razvitega govora ima teţave v 

pridobivanju predpisalnih in predbralnih sposobnosti. Nerazviti govor se nanaša na 

odsotnost govora ali izrazito osiromašeno besedno in slovnično izraţanje. V blagih 

primerih otrok uporablja geste, ţeli komunicirati ob oteţenem sporazumevanju z okolico 

in ima osiromašeno razumevanje. V najteţjih primerih otrok ne govori in ne razume tujega 

govora. Motnja nerazvitega govora je pogosto samo znak odstopanja v otrokovem razvoju 

in jo lahko opazimo zelo zgodaj, tudi pred drugim letom otrokove starosti. Posebne 

jezikovne teţave se nanašajo na otroke, katerih jezikovne spretnosti so osiromašene glede 

na otrokovo starost in so neznanega vzroka: otrok spregovori kasneje; upočasnjen 

jezikovni razvoj, osiromašeno in omejeno besedišče; nepravilna sklanjatev. Pri otrocih ne 

obstaja organska okvara, okvara sluha ali teţka emocionalna motnja in imajo povprečno 

razvite splošne intelektualne sposobnosti. Glede na mnenje številnih strokovnjakov so te 
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posebne tećave povezane z disleksijo v kasnejši dobi, pri pridobivanju spretnosti branja. 

(prav tam) 

 

Disleksija je ime za različne motnje pri učenju, gre za stanje, kjer pri otroku v razvoju 

ţivčnih  povezav pride do drugačnih fizioloških poti in povezav (Zupanc in Zupanc 2013). 

Britansko zdruţenje za disleksijo definira to kot kombinacijo zmoţnosti in teţav, ki 

vplivajo na učni proces branja in/ali pravopisa ter pisanja (Reid 2002). Definicija 

Organizacije za disleksijo odraslih trdi, da povzroča disleksijo kombinacija primanjkljajev 

v glasovnem, vizualnem in slušnem predelovanju informacij (Reid 2002). Ob teh 

definicijah razberemo teţave, ki jih imajo otroci in odrasli z disleksijo. Ne smemo pa 

pozabiti, da so ti otroci in odrasli lahko zelo uspešni na drugih področjih. Reid v svoji 

knjigi opisuje rezultate raziskav, ki so pokazale, da je pri mnogih osebah z disleksijo 

delovanje desne moţganske poloble bolj učinkovito kot leve. Leva moţganska polobla pa 

vodi bralno natančnost, glasovno zavedanje, obdelovanje zaporedij in druge dejavnosti 

pismenosti. 

 

Med motnje ritma in tempa govora štejemo jecljanje, prehitri govor, upočasnjeni tempo 

govora in skandirani govor. Jecljanje bi lahko opisali kot nepredvidene pretrge gladkega 

toka besedi, ki se kaţejo v obliki ponavljanja, zaustavljanja, zavlačevanja in popravkov 

(Hribar 1966). Najpogosteje se pojavlja v predšolski dobi, med drugim in petim letom 

starosti. Lahko se pojavi tudi kasneje. Znaki razvojne nefluentnosti lahko izginejo sami ali 

pa postanejo vzrok motnje in prerastejo v pravo jecljanje. To se zgodi, če okolica otroku 

ozavesti ta zaostajanja. Otrok dobi potrebo po izogibanju, izgublja sproščenost v govoru in 

začne razmišljati o tem, kaj in kako bo povedal, kako bo spodbudil in uskladil 

artikulacijske organe, kako vdihniti in kolikokrat. Ko pride do tega, otrok potrebuje 

strokovno pomoč. Motnjo jecljanja in hitrega govora običajno zamenjujemo, saj obstaja 

zelo malo oseb s »čistim« jeclanjem ali hitrim govorom. (prav tam) 

 

 Otrok s hitrim govorom Otrok z jecljanjem 

Strah pred govorjenjem Ga ni. Ga ima. 

Usmerjanje pozornosti na 

govor 

Govori bolje. Govori slabše. 
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V teţkih situacijah Govori bolje, je orientiran na 

govor. 

Govori slabše, ker se strah 

povečuje. 

V sproščenih situacijah Govori slabše, sproščen, 

pozornost je slabša. 

Govori bolje, ker nima 

napetosti. 

Po premoru Govori bolje, se koncentrira. Govori slabše (nov začetek = 

nova napetost). 

Kratke izjave Bolje uresničuje. Slabše uresnečuje, ker nima 

časa za relaksacijo. 

Učenje tujega jezika Popravi govor zaradi 

sistematičnosti učenja. 

Enako ali močneje jeclja. 

Tabela 2: Kako razlikujemo jecljanje in prehitri govor. (Grilc 2013) 

 

Upočasnjeni tempo govora ali pretirano počasni govor se pojavlja kot posledica organskih 

obolenj centralnega ţivčnega sistema pa tudi pri določenih otrocih z mentalno retardacijo 

in pri psihično bolnih otrocih. Značilnosti so podaljševanje vseh glasov, še posebeno 

samoglasnikov, upočasnjen ritem in tempo govora. (Grilc 2013) 

 

Razlog za skandirani govor vidimo v nezmoţnosti usklajevanja finih gibov organov za 

artikulacijo. Tempo govora je najpogosteje upočasnjen, ritem pa je okvarjen s 

spremembami višine in/ali intenziteto govora znotraj besede in/ali povedi. Tak govor 

srečamo tudi pri otrocih z motoričnimi teţavami, ker so navzoče kot sekundarna posledica 

primarne okvare. (Grilc 2013) 

Motnje glasu imenujemo vse, kar zmanjšuje učinek komunikacije in pri čemer postaja glas 

manj ugoden, govorec pa za primerno močan glas zapravlja preveč energije (Bolfan-Stošić 

1994, v Grilc 2013). Najpogostejša motnja glasu v otroški dobi je hripavost ali disfonija, 

kateri je potrebno posvetiti posebno pozornost, ker je med otroki pogosta. Zlorabo glasu 

lahko preprečimo s tem, da otroke naučimo »paziti« na svoj glas.  

  



M. Sušnik, Razvijanje bralnega interesa pri predšolskih otocih v vrtcu  2014

 

19 
 

3. OPISMENJEVANJE V PREDŠOLSKI DOBI 

 

3.1 Kurikulum za vrtce 

Kurikulum za vrtce (Bahovec idr. 2004) je nacionalni dokument, ki ima svojo osnovo tako 

v analizah, predlogih, rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v 

vrtcih, kot tudi v sprejetih načelih in ciljih vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in 

izobraţevanja. Sprejel ga je Strokovni svet RS za splošno izobraţevanje leta 1999.  

 

Vzgojiteljica načrtuje delo v skupini na osnovi Kurikuluma za vrtce. V njem so zapisani 

cilji in primeri dejavosti za določena področja otrokovega razvoja (gibanje, jezik, 

umetnost, druţba, narava, matematika) in se pri izvajanju dejavnosti med seboj prepletajo. 

Pri načrtovanju vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice cilje in dejavnosti dopolnjujeta, 

dograjujeta. Ob tem upoštevata razvojno stopnjo, starost in interese otrok. (Bahovec idr. 

2004)  

 

Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi vsakodnevnimi in načrtovanimi dejavnostmi. 

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakodnevnih pogovorov, ob poslušanju pravljic in 

drugih besedil, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob učenju otrok od otrok: z rabo jezika 

med igranjem, s socialnimi igrami in s jezikovnimi dejavnosti, ki jih prenašamo na druge 

generacije: izštevanke, rime, uganke, besedne igre itn. (Bahovec idr. 2004) 

 

Od tretjega leta dalje je zelo pomembno razvijati predpisalne in predbralne sposobnosti. 

Pomemben dejavnik so kratka besedila, vezana na vsakodnevno ţivljenje (kuharski 

recepti, otrokov komentar k sliki, seznam za nakupovanje). Otrokom kmalu ponudimo 

knjigo in jih seznanimo z ravnanjem z njo. Dati jim moramo moţnost spoznavati jezik in 

njegove značilnosti, razlike med socialnimi zvrstmi, različnimi jeziki, narečji itn. 

(Bahovec idr. 2004) 

 

Globalni cilji (Bahovec idr. 2004): 

− jezik kot objekt igre, 

− zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 

− poslušanje, razumevanje in doţivljanje jezika,  

− doţivljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke, 
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− razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije, 

− spodbujanje ustvarjalnosti, 

− razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti, 

− spodbujanje jezikovne zmoţnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija 

itn.), 

− spoznavanje simbolov pisnega jezika, 

− doţivljanje statusa slovenskega jezika kot drţavnega jezika. 

 

Temeljni cilj, ki definira globalne cilje, je razumevanje jezika kot temelj lastne identitete. 

 

3.2 Dejavnosti  

V zadnjih letih se je povečalo zanimanje za razvijanje predbralnih in predpisalnih 

spretnosti. Vedno bolj se poudarja pomen ustreznih pristopov k opismenjevanju. 

Dejavnosti opismenjevanja delimo gleda na področja, ki jih ţelimo razvijati – dejavnosti 

za razvoj glasovnega zavedanja, spoznavanje črk, širjenje besednega zaklada, 

prepoznavanje tiska iz okolja, razumevanje navodil, razvijanje pozornosti. (Udovč 2012) 

 

Glasovno zavedanje je sposobnost prepoznavanja prvega glasu, razstavljanje besed na 

zloge, iskanje in tvorjenje rim, ločevanje daljših in krajših besed. Z najmlajšimi otroki to 

lahko razvijamo s ploskanjem imen po zlogih (Pe–ter, Zo–ja), napišemo imena eno pod 

drugo na list in primerjamo njihovo dolţino (en kvadrat ena črka), štejemo število zlogov, 

število črk v imenu. S starejšimi otroki v vrtcu se igramo igro »abeceda«: sedimo v krogu, 

določimo skupino (ţivali, imena ljudi, rastline, mesta). Prvi otrok začne s črko A – 

antilopa, nato otroke vodimo skozi abecedo. Če se otrok, ki je na vrsti, ne spomni 

predmeta na določeno črko, mu drug otrok lahko pomaga tako, da opiše predmet, npr. na 

črko K, je ţival, ki se zvija (kača).  

 

Spoznavanje črk: 

Kot projekt se lahko igramo igro »deţela črkarija«. Igramo se, da potujemo in vsak dan 

obiščemo v nov kraj, z novimi črkami. Črko poimenujemo, spoznavamo njeno obliko 

(peščene črke), iščemo predmete, ki se začno z določeno črko. Izdelamo knjigo, v katero 

napišemo črke in pod vsako črko prilepimo slike stvari, ki se začenjajo s to črko (A – avto, 

aligator, avokado). Kot poznamo številske pobarvanke (vsaka številka predstavlja svojo 
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barvo), otrokom pripravimo črkovno pobarvanko in damo navodilo, npr. črke A pobarvaj 

rdeče, črke E pobarvaj modro, črke O pobarvaj rumeno. Ko končajo, dobijo sliko. 

Uporabimo tudi kartončke, na katerih so črke iz grobega materiala (brusni papir), 

imenujemo jih tudi »peščene črke«. Peščene črke izhajajo iz pedagogike montessori, lahko 

pa jih izdelamo sami. Vsaka črka je na svojem kartonu. Peščene črke vodijo otrokovo 

roko, otrok drsi po obliki črke z gibi zapisovanja. Pri uporabi črk mora sodelovati 

vzgojitelj, ki otroku pokaţe pravilen gib in izgovarjavo glasu. 

Cilj: spoznavanje in prepoznavanje črk, iskanje enakih črk, prepoznavanje črk svojega 

imena, povezovanje črk z glasovi. 

 

Širjenje besednega zaklada: 

Izdelamo didaktično igro naštevanja, ki jo lahko igramo v skupini ali v paru. Na kartončke 

napišemo vrsto in število naštevanja, npr. 6 imen otrok, 2 vrsti dreves, 5 vrst sadja. 

Pomembno je, da ima otrok čas za razmislek, pri igri mora sodelovati vzgojitelj, ki 

otrokom bere navodila in preverja točnost naštevanja. 

 

Prepoznavanje tiska iz okolja 

Izdelamo kartončke za različne simbole in besede iz okolja (pošta, GASILCI, Mercator, 

TUŠ, STOP, lekarna, ime vasi, mesta). Na sprehodu otroci opazujejo, kje bodo našli 

besede ali simbole, ki so na kartončkih. 

 

Slika 4: Opazovanje simbolov v domačem okolju. 

Razumevanje navodil 

Igra za izrekanje navodil je vsem dobro znana igra »vroče–hladno«. Enemu od otrok 

skrijemo predmet in ga nato z vodenjem pripeljemo do predmeta. Vodimo ga z navodili; 

če se od predmeta oddaljuje, stopnjujemo besedo hladno: mlačno, hladno, zelo hladno, 
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ledeno; če se predmetu pribliţuje, stopnjujemo vroče: mlačno, toplo, vroče, zelo vroče, 

vrelo. 

Navodila otroku posredujemo tudi med prosto igro otrok, med pospravljanjem, 

oblačenjem in drugimi vsakodnevnimi opravili, npr. na mizo prinesi 3 kroţnike, preštej, 

koliko avtomobilov si pospravil, sestavljanko pospravi na polico v omaro itd.  

 

Razvijanje pozornosti 

Iger za razvijanje pozornosti je več: kdo manjka, koga imam v mislih, čigavo je to, idr. 

Vse se igramo tako, da ugibamo. Otrok, ki ugiba, postavlja vprašanja zaprtega tipa, 

odgovor je lahko le da ali ne, npr. »Ali manjka deklica?, Imaš v mislih pravljičnega 

junaka?, Je predmet od dečka?« 

Otroku lahko rečemo: »Zapri oči in povej, kakšne imam copate.« 

Prav tako se lahko igramo s slikanico, otroku pokaţemo sliko in mu damo navodilo, da naj 

si jo dobro ogleda. Potem otrok zapre oči in poskuša našteti čim več stvari, ki jih je videl 

na sliki. Vzgojitelj ob sliki preverja otrokove odgovore in ga pohvali ob pravilnem 

naštevanju. Ko se otrok ne spomni več stvari na sliki, mu lahko pomagamo z opisi stvari. 

 

Z dejavnostmi motiviramo otroka, mu spodbudimo interes za spoznavanje črk, branje in 

pisanje. V predšolski dobi ni potrebno, da otrok pozna črke, pomembno je, da dobi interes 

zanje, da se jih bo nekega dne naučil, znal prebrati besede, povedi in nato tudi besedila. 

Vse dejavnosti in igre morajo graditi otrokovo mortivacijo za branje in pisanje. 

Pomembno pa je, da otroka ob dejavnostih pohvalimo za trud, uspešnost in paziti, da ni 

nihče neuspešen, saj bi s tem dosegli obratni učinek, odvrnili bi ga od branja.            
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4. BRALNO OPISMENJEVANJE  

 

»Beri mi in se pogovarjaj z mano – to je najpomembnejših 20 minut v mojem dnevu.« 

Margareta Dolinšek - Bubnič 

 

V zadnjih letih se je povečalo zanimanje za poučevanje branja in opismenjevalnih 

spretnosti na zgodnji stopnji učenja materinščine. Vedno bolj se poudarja pomen 

zgodnjega opismenjevanja, v druţinskem krogu in vrtcu. Zato se vse več raziskovalcev 

ukvarja s pismenostjo v predšolskem obdobju, t. i. porajajočo se pismenostjo. M. Grginič 

(2005) porajajočo se pismenost opredeljuje kot razvoj predbralnih in predpisalnih 

spretnosti in jo lahko prikaţemo kot shemo dejavnosti pred (šolskim) opismenjevanjem. 

Pri razvijanju predbralnih spretnosti teţimo k cilju, da otrok spozna črke, jih ločuje od 

besed, besedo izgovarja po zlogih, črkuje besede, »bere« slikopise, piktograme in 

prepozna napise v okolju. (Grginič 2012)  

 

Kaj je branje? 

Branje je visoko organizirana spretnost in sposobnost, ki vključuje proces dekodiranja 

(prepoznavanja posameznih črk) in razumevanja. Razumevanje besedila je odvisno od 

bralca, od njegovega predznanja, tehnike branja, verbalnih sposobnosti, interesa ter 

namena branja. Razumevanje besedila pa je odvisno tudi od teţavnosti besedila. (Mršnik 

2011) Zato je pomembno, da otroku zbiramo primerne knjige, saj ga sicer odvrnemo od 

branja.  

 

4.1 Bralni interes 

V osemdesetih letih prejšnega stoletja so bile opravljene številne raziskave, ki so 

preučevale: odnos med interesom, branjem in učenjem, vpliv interesa na bralčevo 

razumevanje besedila in vpliv glasnega branja na otrokov govorni razvoj. Raziskave so 

pokazale vpil interesa na razumevanje prebranega in pozitivno povezanost med glasnim 

branjem in razvojem govornih ter bralnih sposobnosti. (Grginič 2005) 

V SSKJ se interes opredeljuje kot: 

1. kar je, predstavlja komu določeno vrednoto, korist; 
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2. kar daje, prinaša ugodne, pozitivne posledice, korist; 

3. izraţa usmerjenost koristnosti glagolskega dejanja; 

4. hotenje, ţelja po določenem udejstvovanju, zanimanje, nagnjenje. 

S. Pečjak (1999) interes definira kot pozitivno stališče z izrazito akcijsko dimenzijo. 

Avtorica opozarja, da je teţko govoriti o pozitivnem in negativnem stališču do branja 

nasploh, ampak le v povezavi z določeno vsebino in obliko. 

V okviru moje raziskave sem pojem bralni interes opredelila kot stopnja otrokovega 

poseganja po bralnih gradivih.  

4.2 Kako spodbuditi otroku interes do branja 

Otrokov interes za knjige je sprva nagonski. Dojenček se s knjigo igra, kot z igračo – 

raziskuje jo. Kako se bo oblikoval otrokov interes za knjige in branje, pa je v večini 

odvisno od otrokovih bliţnjih oseb, saj smo otroku vzor. V večini primerov so to starši, 

lahko so tudi stari starši, starejši bratje, sestre, strici, tete ali druge otroku bliţnje osebe.  

Na interes/motivacijo za branje vplivajo zunanji in notranji dejavniki. Notranji dejavniki 

pri otroku so: otroška radovednost, vedeţeljnost in čustvena povezava s knjigo (branje s 

starši), zunanji pa: pohvale, nagrade, odnos bliţnjih oseb do branja in bralnih gradiv. 

Dojenček se ob igranju s knjigo počasi nauči ravnanja z njo, sprva lista in opazuje knjige s 

trdimi listi, ko se nauči ravnanja z njimi, dobi v roke pravo knjigo, s trdimi platnicami in 

mehkimi listi. Otrokovo ravnanje z bralnimi gradivi in dejanji povezanimi z branjem pa 

kaţejo na otrokov odnos do branja. Stališče do branja oblikujejo trije dejavniki: 

vrednostno prepričanje o branju, prevladujoča občutja ob branju in pripravljenost na 

branje. (Mršnik in Novak 2011)  

Kako torej otroku spodbuditi interes za branje? 

− Starši, vzgojitelji – otrokov vzor! 

Odrasli se moramo zavedati, da nas otrok opazuje in posnema. Kot vse druge stvari, opazi 

tudi naš odnos do bralnih gradiv in branja.  

− Ustrezno reagirati na otrokovo radovednost in vedoţeljnost. 
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Ţe dojenček pokaţe interes do poslušanja, zanj sicer ni pomembno kaj posluša, le da sliši 

naš glas. Pri šestih mesecih mu knjiga postane igrača. Med igro jo spoznava, odpira, 

zapira, lista, vrţe na tla. Pri desetih mesecih pa ţe opazuje slike v njej. Otrok okoli enega 

leta starosti začne oponašati nekatere ţivali in jih tudi prepoznati v knjigi. Takrat tudi 

pokaţe interes za skupno opazovanje slik v knjigi in pogovor: kje je krava, kaj je to, kako 

se oglaša račka? 

− Bralna gradiva naj bodo dostopna. 

Bralna gradiva naj bodo otroku dostopna (nizke knjiţne police) in primerna njegovemu 

razvoju: malčku pripravimo knjige s trdimi listi, t. i. kartonke, s katerimi se bo lahko igral 

in jih raziskoval, brez da bi jih poškodoval. Mlajšim otrokom so posebej zanimive zvočne 

knjige, knjige, ki prikazujejo otroku poznane like (ţivali, igrače).  

− Branje zgodb in pogovor ob knjigi.  

Pri branju zgodb je pomembno, da so besedila razumljiva za otroka. Samo v tem primeru 

nam bo sledil in ob tem uţival. Otrok si mora najprej razviti pozornost, da lahko sledi 

zgodbi. Branje skupaj z otrokom je zelo pomembno, saj si otrok ob tem pridobiva 

čustveno vez, ki je močan notranji motivacijski dejavnik za kasnejše branje. 

− Ob branju ustvarimo prijetno okolje, ki otroku spodbudi pozitivne občutke in 

čustveno vez do bralnih gradiv. 

Otrokovo pozornost lahko krepimo s primernim vzdušjem ob branju: branje ob tihi, 

sproščujoči glasbi, urejen prostor za branje (bralni kotiček), branje s premori za pesmico, 

branje ob slikah, slikopisi.   

− Spodbude in pohvale. 

Spodbud in pohval ne sme biti preveč, niti premalo. 

 

4.3 Spodbujanje bralnega interesa in pismenosti doma 

Rek pisateljice Pauline Esther Phillips (psevdonim Abigail Van Buren) nam veliko 

sporoča. V knjigah se skriva ogromno bogastva, zato imajo starši pomembno vlogo pri 

odnosu otrok do knjig. 
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»Bogatejši od mene ne boste nikoli, meni je namreč mati brala knjige.« 

Abigail Van Buren 

 

Učenje branja je zahtevno in postopno. Otrok mora najprej usvojiti bralno tehniko: 

spoznati črke, naučiti se mora povezovati črke oz. glasove v besede in besede v povedi. 

Kasneje se mora naučiti tekoče brati in povečati hitrost branja. (Kropp 2000) 

Paul Kropp v svojem delu (2000:6) navaja tri temeljna pravila pri navajanju na branje: 

1. Vsak dan berite s svojim otrokom. 

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

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

Vsa tri pravila so enostavna in jih lahko uvedemo v vsakdanje ţivljenje, še bolj pomembno 

v dnevno rutino. Dnevna rutina otroku nudi varnost in ga navaja na red. Branje pred 

spanjem je zelo pogosta navada, otroka umiri in popelje v svet sanj. Zaposleni starši si 

takrat najlaţje vzamejo čas in berejo z otrokom. Kdaj beremo otroku, ni pomembno. Pri 

mlajših otrocih je pogosto, da ţelijo večkrat poslušati isto pravljico. To ţeljo mu 

uresničimo in ga ne silimo v pravljico, ki si je ne ţeli. Filmi in risanke na otroka ne 

naredijo tako močnega vtisa kot knjiga. V slišano zgodbo se otrok vţivi, ustvari si svoje 

slike in podobe. Zato ne zamenjajmo gledanje filma za branje zgodbe. Z otrokom se 

dogovorimo o času gledanja televizije.  

 

Vsakodnevno se v druţinskem okolju izvajajo številne dejavnosti, ki neposredno 

spodbujajo otroka k odkrivanju in raziskovanju pismenosti. H. P. Leichter (1984; Grginič 

2006 po Miller 1996) navaja tri načine: 

1. Medsebojno sodelovanje 

Opazovanje drugih druţinskih članov. Oblikovanje zapiskov, kot so seznami za 

nakupovanje, pisanje voščilnic ipd. 

2. Fizično okolje 

Pripomočki za sporazumevanje (telefon), pisni viri (knjige, revije) in drugi pisni material 

(magnetne črke, didaktične igre) imajo pomembno vlogo pri raziskovanju pismenosti. 

Otrok jih ima na dosegu in jih samostojno uporablja. Pomembno vlogo pri raziskovanju 

pismenosti ima tudi računalnik in otrokova lastna zbirka knjig ter izposoja le-teh v 

knjiţnici.  
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Novi alternativni pristopi uporabljajo močno opismenjevalno metodo: uporaba zvočnih 

gradiv v kombinaciji s knjigami.     

3. Čustvena in motivacijska klima 

Nanaša se na odnos druţinskih članov do pismenosti in njihova pričakovanja glede 

doseţkov otrok na področju pismenosti. (Grginič 2006) 

 

4.4 Vloga staršev 

Kot sem ţe omenila, so v večini primerov starši otroku najbliţji in zato odgovorni za 

razvijanje otrokovega bralnega interesa. Iz svojih izkušenj in dela v vrtcu sem ugotovila, 

da večina otrok ne preţivi največ časa s starši kot včasih, temveč s starimi starši ali v 

vrtcu. Današnja sluţba staršem to onemogoča, toda za otroka ni pomembno, kdo in kdaj 

mu bere. 

 

Zavedati se moramo, da smo otroku vzor. Otrok ne bo postal bralec za vse ţivljenje čez 

noč ali zaradi dejavnosti, ki mu jih ponujamo. Ravnanje s knjigo in odnos do branja bo 

otrok v največji meri posnemal po nas. Naloga vseh  nas je, da otroku beremo in se ob 

knjigi pogovarjamo. Med branjem moramo opazovati otroka in odgovarjati na njegove 

reakcije. Starejšega otroka poslušamo, ko se uči brati in se z njim pogovarjamo o branju. 

Pomagamo mu tako, da mu omogočimo spodbuden prostor in mirne trenutke za branje. 

Kupimo ali podarimo mu knjige in ga peljemo v knjiţnico, da si jih sam izbere. (Kropp 

2000)    

 

4.5 Spodbujanje bralnega interesa in pismenosti v vrtcu  

Vrtec ima pomembno vlogo pri razvijanju bralne pismenosti, saj otrok preţivi tam celo 

dopoldne. Vrtec pomaga staršem pri vzgoji in razvijanju otrokovih sposobnosti. 

Vzgojitelji se moramo izpopolnjevati na vseh področjih, da v dejavnostih razvijamo vse 

otrokove sposobnosti. Pri načrtovanju izhajamo iz otroka, njegovih ţelj in potreb, 

kurikula, tematskih sklopov idr. Spremljamo razvoj in potrebe druţbe ter otroke 

usmerjamo v samostojne člane druţbe.  

 

Najmlajši otroci v vrtcu so stari 11 mesecev, najstarejši pa 6 let. Glede na starost se 

pripravljajo dejavnosti za otroke. Z najmlajšimi otroki se igramo bibarije, pojemo pesmi, 

pripovedujemo, beremo in se pogovarjamo. V prvem starostnem obdobju otroci 
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spoznavajo različne oblike in fukcije jezika. V tem obdobju je pomembno glasno branje. 

Pripravimo prijeten knjiţni kotiček, v katerem lahko otroci sami gledajo knjige. Otroci 

prinašajo slikanice, ki jih ţelijo gledati skupaj z nami. Pri 2- in 3-letnikih se ţe spodbuja 

govorno nastopanje, pripovedovanje o lastnih doţivljanjih, bralni nahrbtnik, 

prepoznavanje svojega imena. Pripravimo jim dejavnosti s črkami (tipne črke, risanje po 

pesku), skupaj izdelamo slikanico, otroci razvijajo grafomotorične sposobnosti z 

dejavnostmi (triprstni prijem pisala) in igro (nizanje). Otroci spoznajo vlogo knjige, 

seznanijo se s pisnim jezikom in vedo, da so simboli v knjigi črke.  

 

 

Slika 5: Spodbujanje razvoja drobne motorike. 

 

Pri otrocih v starosti od 3 let do šole (drugo starostno obdobje) se stopnjuje čas in 

zahtevnost nastopanja pred drugimi, knjige v bralnem nahrbtniku so obširnejše, otroci 

zgodbo ob slikah obnovijo pred ostalimi otroki, dejavnosti so prilagojene otrokovemu 

razvoju in ţeljam (risanje po črti, spoznavanje in pisanje črk), razvijanje grafomotoričnih 

sposobnosti ... Otroci pridejo postopoma do spoznanja, da je mogoče izgovorjene besede 

zapisati in jih nato ponovno prebrati, ter zavedajo, da posameznim glasovom pripadajo 

določene črke (Zrimšek 2003).   

 

4.6 Vloga vzgojiteljev 

Vzgojitelji imamo pri razvoju otroka v vrtcu največjo vlogo. Spremljati moramo otrokov 

razvoj in ţelje, da lahko pripravimo ustrezne dejavnosti. Uspešno moramo sodelovati z 

otrokovo druţino. Nenehno se moramo izpopolnjevati na področju pismenosti in na vseh 
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drugih področjih. Najpomembneje je, da ustvarimo pozitivno klimo in spodbudno okolje v 

skupini. Samo tako se bo otrok lahko razvijal in učil.   

 

Najpomembnejše učne ure za razvoj branja v predšolski dobi so (Grginič 2005): 

1. glasno branje otrokom, 

2. otroci »berejo« na svoj način, 

3. otroci sodelujejo v aktivnostih, ki se nanašajo na vsebino, igrajo v dramskih igrah, se 

udeleţujejo likovnih, glasbenih in pisalnih aktivnostih. 

 

4.7 Glasno branje 

Iz strokovne literature (L. Miller, A. Browne idr., v Grginič 2006) je znano, da je glasno 

branje ena od najpomembnejših dejavnosti v predšolskem obdobju, ki napovedujejo uspeh 

pri formalnem učenju branje in pospešujejo govorni razvoj. K bralnemu razvoju prispeva 

tudi razmišljanje, pogovarjanje o prebranem, otrokovo podoţivljanje, pogovarjanje, 

spraševanje o tem, kar se je zgodilo, in ugibanje, kaj bi se lahko zgodilo. Velik del 

raziskav je pokazal pozitivno povezanost med glasnim branjem otrokom in različnimi 

vidiki govornega in pisnega jezikovnega razvoja pri otrocih (Teale 1981, v Grginič 2005). 

Glasno branje je pomembno tudi za razvoj besednjaka, odkrivanje tiska in razvoj bralnih 

sposobnosti. (Grginič 2005, Grginič 2006)   

 

4.8 Odnos med starši in vzgojitelji 

Odnos med starši in vzgojitelji je zelo pomemben in ima velik vpliv na otroka, na 

otrokovo bivanje v vrtcu. Otrok bolje sprejme vzgojitelje, če opazi, da se starši z njimi 

razumejo in ga v vrtec pripeljejo brez skrbi. V vrtcu, v katerem sem bila zaposlena, smo 

staršem ob odhodu otroka domov, izrekle par besed o otrokovem vsakodnevnem bivanju v 

vrtcu. Kratek pogovor »med vrati« je bil za starše zelo pomemben. J. Lepičnik Vodopivec 

(1996, v Benec 2013) navaja, da so »medsebojni odnosi in komunikacija med starši in 

vzgojitelji v vrtcu tesno povezani, saj komunikacije brez njih ni mogoče razviti«. 

  

Pomembno je tudi sodelovanje vrtca z domom; to prispeva k ustreznemu dopolnjevanju 

druţinske in institucionarne vzgoje. Vrtec ne sme posegati v zasebnost druţine, starši pa 

ne v strokovnost vrtca. S starši oziroma otroku bliţnjimi osebami lahko sodelujemo na več 

načinov, formalne in neformalne. Formalne oblike: roditeljski sestanki, individualni 
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pogovori, svet šole. Neformalne oblike: otrok prinese dogovorjeno stvar od doma 

(reklame), razna srečanja (s starši, s starimi starši), starši predstavijo svoj poklic ipd. 

Neformalne oblike sodelovanja so bolj sproščene in osnova za spoznavanje ter graditev 

zaupanja. (Bahovec idr. 2004)   

 

4.9 Odnos med otroki in odraslimi  

Najpomembnejša naloga odraslih je biti vzor otroku, zgled za prijetno in pozitivno 

komunikacijo. Otroka usmerjamo k ţelenim ciljem. Pri interakciji z otroki je pomembno, 

da govorimo v višini otrokovih oči, se odzivamo na otrokova vprašanja in prošnje, jih 

poslušamo, dajemo kratka in jasna navodila, ne kritiziramo otrok, temveč dejanja, 

spodbujamo otroke k samostojnosti.  Za otrokovo dobro počutje in razvoj je potrebna 

ugodna klima v skupini. V predšolskem obdobju otroci razvijajo jezikovno zmoţnost, 

komunikacijo z drugimi otroki in odraslimi, izraţanje občutkov, poslušanje drugega, učijo 

se vljudne komunikacije. Zato mora biti v vrtcu dovolj časa za pogovor, pripovedovanje, 

razlago, opisovanje, dramatizacijo in igro vlog. (Bahovec idr. 2004)    



M. Sušnik, Razvijanje bralnega interesa pri predšolskih otocih v vrtcu  2014

 

31 
 

5. KNJIGA 

»V dobri knjigi je več bogastva kot v dobri banki.« 

Roy L. Smith 

 

Knjiga je lahko otroška, pesniška, zgodovinska, filozofska, strokovna ... Kako torej opisati 

pojem »knjiga«?  

 

V Wikipediji najdemo razlago: »Knjiga je zbirka popisanih, porisanih ali potiskanih listov 

papirja, pergamenta ali drugega materiala, na eni strani zvezanih skupaj in ovitih v 

platnice. Knjiga je lahko tudi oznaka za literarno delo, v zadnjem času pa z izrazom e-

knjiga označujemo literarna dela, ki so shranjena na elektronskih medijih in dostopna s 

pomočjo računalnika«. (Wikipedija 23. 1. 2014)     

 

Knjiga je torej zbirka zgodb in slik. Je nekaj, kar nas kratkočasi in uči. Je osnovni element 

na poti do znanja, idej, razvijanja domišljije in bogatenja besednjaka.  

  

5.1 Otroška knjiga – slikanica 

Prva slikanica je nastala v 17. stoletju, vendar so se najbolj razvile v 20. stoletju. Začetnik 

slikanic naj bi bil teolog in pedagog J. Comenius. Njegovo delo Osbis Sensualium Pistus 

(1658) je bila prva vzgojna knjiga v slikah. V Evropi označujemo za pravega očeta 

slikanice J. Bertucha, ki je leta 1792 izdal Slikanice za otroke. Izdal jih je v 12 zvezkih s 

6000 bakrorezi. Trudil se je, da bi bile dostopne tudi revnejšim otrokom. (Dolinšek - 

Bubnič 1999)    

 

5.2 Kakovostna otroška knjiga 

Odrasli si izbiramo knjige glede na svoje ţelje, potrebe in priloţnosti. Hkrati odrasli 

izbiramo knjige otrokom. Upoštevati moramo starost in razvojno stopnjo otroka in glede 

na to izbrati primerno knjigo.   

 

Pomembni kriteriji na katere pazimo vzgojitelji so še: 

− skladnost s kurikulom za vrtce, 

− kakovost dela, 

− oblika knjige in dolţina besedila, 
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− drugi dejavniki (ţelje otroka, letni časi, tematski sklop dejavnosti ...). 

 

Skladnost s kurikulom za vrtce 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v 

vrtcu. Vse dejavnosti so pripravljene na njegovi osnovi. (Bahovec idr. 2004) 

 

Kakovost dela 

Zgodba naj ima jasno poanto in naj otroka usmerja v svet pozitivnih vrednot. Knjiga naj 

otroka ne le zanima, ampak tudi vzgaja. (Dolinšek - Bubnič 1999) 

 

Oblika knjig za predšolsko obdobje in dolţina besedila: 

Potipanke: knjiţica s posebnimi dodatki, ki jih otrok lahko potipa in začuti. Spodbujajo 

koordinacijo oči in rok. Primerne za najmlajše otroke. 

Slikanice: knjiţice z velikimi slikami in malo besedila. Otroci ob njih spoznavajo 

posamezne pojme, ob slikah obnovijo ali pripovedujejo zgodbo; primerne pa so tudi za 

otroke, ki se učijo brati. 

Slikopisi: besedila, ki so dopolnjena s slikami. Otrok pomaga pri branju.  

Zbirke: v zbirkah najdemo več različnih pravljic, pesmic, ugank. 

Basni: v zgodbah nastopajo ţivali s človeškimi lastnostmi, na koncu vedno ugotovimo 

nauk zgodbe. 

 

Drugi dejavniki 

Zlato načelo dela v vrtcu je, da izhajamo iz otroka in njegovih potreb. To načelo lahko 

doseţemo le, če smo do otroka odprti, poslušni, znamo sprejeti svoje napake, se nenehno 

učiti in znati ţiveti v soţitju z otrokom. Otroka moramo objektivno opazovati, prepoznati 

moramo pomembne elemente v razvoju in ga imeti radi.  

Pri izbiri knjige se odločamo tudi glede na tematiko, ki jo obravnavamo (barve, vreme, 

poskusi), glede na letni čas (pozimi beremo zgodbe o zimi, raziskujemo lastnosti zime), 

glede na problematiko v skupini (september – čas uvajanja, spoznavanja novih prijateljev 

– zgodbe o prijateljstvu, pomoči sočloveku, odraslih, sluţbi, vrtcu). 
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5.3 Otrok in knjiga 

Knjiţni kotiček je pomemben kotiček, ki ga pripravijo vzgojiteljice v vrtcu. Tam se otrok 

lahko umakne od ostalih otrok, se umiri, lista ali prebira knjige. Kotiček je še bolj zanimiv, 

če ga ustvarimo skupaj z otroki in so otroci soudeleţeni pri izbiri knjig. Vsak teden se z 

enim ali dvema otrokoma odpravimo v knjiţnico. Knjige iz kotička zamenjamo z novimi. 

  

Knjiţni kotiček pa lahko otroku ustvarimo tudi doma. Mlajšemu otroku pripravimo 

kotiček blizu odraslih (v kuhinji, dnevni sobi). Tako bo blizu nas in se bo počutil varnega. 

Otroku je knjiga najprej všeč kot predmet. Opazuje jo, tipa, drţi, obrača in seveda tudi 

poskuša nesti v usta. Zato malčkom v kotičku pripravimo knjige, ki so iz trših materialov 

in jih ni škoda, če se poškodujejo. Kasneje se otrok nauči ravnati s knjigo. Čeprav še ne 

zna brati, jo lista, opazuje slike in pripoveduje ob slikah. S starejšim otrokom kotiček 

pripravimo skupaj. Otrok ima tam svoje knjige ter knjige iz knjiţnice. V kotiček mu 

sčasoma damo tudi barvice, škarje, razne liste in kotiček se bo spremenil v ustvarjalni 

kotiček. Tako se bo otrok igral in učil, mi pa bomo lahko opravljali svoje delo. Če nas bo 

otrok potreboval, bomo v bliţini. (Dolinšek-Bubinč 1999) 

 

5.4 Zgodbe nas učijo  

Domišljija in ustvarjalnost 

Beseda domišljija in dva pomena: prosto kombiniranje misli in predstav ter predstava, ki 

ni osnovana na resničnosti (SSKJ). Izhaja iz besede domisliti, ki pomeni dobiti kako misel, 

idejo (SSKJ). Torej si za določeno besedo oziroma zgodbo ustvarimo posebno sliko v 

mislih. Pri tem smo edinstveni, imamo lastne zamisli in vemo, da je lahko več rešitev. 

Domišljija in ustvarjalnosti sta neločljivo povezana pojma. Dajeta nam svobodo, pomagata 

otroku pri igri, ustvarjanju, reševanju problemov, spoznavanju sveta in sprejemanju 

drugačnosti. (Fontana idr. 2004)  

 

Rodimo se s potrebo po ustvarjalnosti, a če je ne razvijamo, bo sposobnost ustvarjanja 

nazadovala. Seveda jo najlaţje razvijamo z branjem zgodb. Zgodbice omogočajo 

preslikavo v namišljen svet, pripovedovalec pripravi okvir, le-tega pa napolni otrokova 

domišljija. (Fontana idr. 2004)    
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Samozavest 

Besedni zaklad ima pomembno vlogo, tega se zavedamo najbolj tisti, ki ga nimamo 

veliko. Nikoli ni prepozno, da si da obogatimo. Otrok si ob igri ustvari lasten besednjak. 

Toda le ta je skromen in obogatimo ga z branjem knjig. Pomembno vlogo imamo odrasli, 

da otroku pribliţamo knjige, malčkom pa jih beremo. Otrok bere zgodbo ali nas posluša 

pri branju ter spoznava nove besede. Če v zgodbi najdemo besedo, ki je otrok ne pozna, 

mu jo razloţimo in se ob koncu zgodbe še enkrat spomnimo, da se jo otrok laţje zapomni. 

Več ko bo otrok bral ali nas poslušal, več besednega zaklada bo imel. To mu bo pomagalo 

v vrtcu in šoli. Laţje bo pisal in govoril o lastnih doţivetjih, pripovedoval zgodbe, 

opisoval slike in laţje govoril pred drugimi. (Fontana idr. 2004)   

 

Soočanje s čustvi 

Knjige in zgodbe v njih so odličen posrednik, da otroku razloţimo čustva. Malčki se 

ravnajo povsem nagonsko. Ko se srečni, se smejejo, ko so jezni, ugriznejo, tepejo ali se 

mečejo v tla, ko so ţalostni, jokajo, in ko jih je strah, se zaprejo vase. Vzgojitelji in odrasli 

smo jim dolţni pomagati. Otroku lahko pomagamo z zgodbami tako, da jih preberemo in 

se o njih pogovarjamo. Otrok ob tem razmišlja, kaj je bilo prav in kaj narobe. Kljub temu 

da otrok ob zgodbi ve, kaj je bilo v zgodbi prav in kaj narobe, se v igri odzove drugače. 

Prepoznavanje in obvladovanje čustev je dolgotrajen proces. Zato je pomembno, da ob 

izbruhu čustev (še posebno jeze) pravilno reagiramo, npr. čr otrok drugemu otroku vzame 

igračo in  ga ta v jezi udari, otroku povemo, da vemo, da je jezen, a da zato še ne sme 

udariti drugega otroka, povemu mu, da je potrebno drugemu povedati, kaj je storil narobe 

in da nam njegovo dejanje ni všeč. Tako otroku pomagamo reševati probleme in 

prepoznavati čustva. Kmalu se bo zavedal svojih čustev in nam jih znal opisati.  

 

Ţivljenjske situacije 

Vsakodnevno se srečujemo s problemi in veselimi dogodki. Tako kot odrasli so tudi otroci 

primorani k doţivljanju različnih situacij. Ob dogodkih, kot sta smrt in ločitev so odrasli 

velikokrat mnenja, da so otroci premajhni in ne razumejo. Toda če otrok česa ne razume, 

se ne počuti varnega in ga je strah. Torej, kako otroku razloţiti smrt ali ločitev staršev, 

bliţnjih oseb? Najlaţji način je z zgodbami. V pravljicah se smrt ne pojavi kot končno 

stanje, ampak le kot faza prehoda v drugo bivanje. Otrokovo razmišljanje je povsem 

naravno, verjame v ţivljenje po smrti ter da bo nekoč spet z izgubljeno osebo. 
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Niso pa samo »tabujske« teme stresne za otroka, velikokrat imamo pozitivno novico – 

prihod novega druţinskega člana – a je le-ta lahko zelo stresna za otroka. O vsem se je 

potrebno pogovarjati, a večinoma samo govorjenje nima tolikšne teţe kot zgodbe, 

slikanice. Najbolje je prebrati ali samo prelistati slikanico in se ob njej pogovarjati.     

 

5.5 E-knjiga 

»Elektronska knjiga, e-knjiga ali digitalna knjiga je knjiţna publikacija, izdana v digitalni 

obliki, bodi si samostojno bodisi kot različica klasične tiskane knjige«. (Wikipedija, 24. 1. 

2014) 

 

Elektronska knjiga je novejša različica knjige. Dostopna je na internetu, torej ni potrebno 

hoditi v knjiţnico, na računalnik prenesemo knjige in le-tega odnesemo, kamorkoli gremo; 

tudi cena elektronske knjige je niţja od tiskane knjige. (Wikipedija, 24. 1. 2014)     

 

Na študijskih skupinah je predavateljica predstavila e-knjigo in začela razpravo. Večina 

vzgojiteljev na predavanju je takrat prvič slišalo za e-knjigo in odziv ni bil najbolj 

pozitiven. Bili so mnenja, da e-knjiga ne sodi za vsakodnevno uporabo v vrtcu. Moje 

mnenje je, da je elektronska knjiga stvar za mladostnike in odrasle osebe, mlajšim 

otrokom bi jo ponudila kot zanimivost. Vseeno je tiskana knjiga predmet, ki jo dojenček in 

malček spoznava, drţi, obrača, lista, mečka. Pravi odnos do knjige si, po mojem mnenju, 

otrok lahko pridobi le s tiskano knjigo. Seveda pa je potrebno iti v korak s časom in 

otrokom pokazati tudi digitalno knjigo in delo z njo.  

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Knjiga
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Digitalni_zapis&action=edit&redlink=1
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EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Poleg govorjenja in poslušanja sta tudi branje in pisanje osnovni potrebi človeka za 

delovanje v druţbi. Raziskave so pokazale, da ima na razvoj pismenosti pomemben vpliv 

druţina oz. številne dejavnosti, ki se v predšolskem obdobju dogajajo v druţinskem krogu. 

W. Teale (1984, v Grginič 2008) je v raziskavi ugotovil, da otroci, ki jim starši ali 

sorodniki redno berejo in so sami redni bralci, prav tako postanejo zgodnji bralci in imajo 

interes za tiskano gradivo. Otroci si s knjigami razvijajo besedišče ter občutek za strukturo 

in vsebino govorjenih besedil. Temelj opismenjevanja se torej razvije prav v predšolskem 

obdobju – to je t. i. porajajoča se pismenost, ki mdr. vključuje tudi pripravo na branje in 

pisanje. (Zrimšek 2003, Grginič 2008) 

V diplomski nalogi ţelim raziskati pismenost predšolskih otrok v okviru projektnega dela 

na temo razvijanja bralnega interesa. Otroci v preučevani skupini (stari od dveh do treh 

let)  še ne berejo in ne pišejo. Razvijajo grafomotorične sposobnosti, ki jih bodo 

potrebovali za pisanje. Pomemben pripomoček za razvoj pismenosti (pri tej starosti otrok) 

so bralna gradiva (slikanice, knjige, revije); v njih otrok opazuje slike, tiskana besedila, 

posamezne črke, simbole, znake. V projektnem delu sem ţelela z opazovanjem preučiti 

bralni interes v preučevani skupini otrok in ga povečati z načrtovanimi dejavnostmi za 

spodbujanje bralnega interesa, da bi otroci sami oz. pogosteje posegali po bralnem 

gradivu. 

  

2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Ali se bo s pomočjo načrtovanih dejavnosti, s katerimi bom skušala razvijati bralni 

interes (ureditev knjiţnega kotička in panoja, branje slikopisov, igranje bibarij ipd.), 

ta povečal pri vseh otrocih v preučevani skupini?  

2. Katere lastnosti imajo otroci v preučevani skupini, ki so ob aktivnostih za razvijanje 

bralnega interesa najmanj napredovali?  

3. Katere lastnosti imajo otroci v preučevani skupini, ki so ob aktivnostih za razvijanje 

bralnega interesa najbolj napredovali?  

4. Ali v preučevani skupini na splošno kaţejo več bralnega interesa otroci, ki doma 

berejo s starši? 
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3. RAZISKOVALNA METODA 

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabila 

bom deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. (Sagadin 1993)  

 

4. VZOREC 

Vzorec predstavlja skupina 14 otrok: 8 deklic in 6 dečkov, starih 2–3 let, ki so leta 

2012/2013 obiskovali vrtec Mavčiče (okolica Kranja). Trije otroci so bili drugo leto v 

vrtcu, eden je bil leto dni v zasebnem vrtcu, deset jih je bilo v vrtcu prvo leto.  

 

5. OPIS DEJAVNOSTI  

1. Poimenovanje in ureditev kotičkov 

V igralnici je več različnih kotičkov, npr. kotiček s kuhinjo, kotiček z lego kockami in 

vozili, kotiček za ustvarjanje. Kotičke pregledamo skupaj z otroki in jim določimo ime. 

Ime kotička skupaj napišemo na list in ga obesimo v kotiček. V kotičke pospravimo razne 

vrste tiska, ki jih bomo uporabili med igro: recepte, vozni red, zemljevid, knjige. 

Cilj: otroci spoznajo namen kotička in ga poimenujejo, opazujejo napis in posamezne 

črke, spoznavajo razne vrste tiska. 

2. Ureditev knjiţnega kotička 

Knjiţni kotiček uredimo skupaj z otroki. Otrok se v njem počuti mirno, lahko se sam ali s 

prijatelji odmakne od drugih otrok. Enkrat tedensko skupaj z enim otrokom ali dvema 

odidemo v knjiţnico po knjige.  

Cilj: otroci spoznavajo ravnanje s knjigo in vlogo knjiţnice, se druţijo z drugimi otroki ob 

knjigi, razvijajo interes za tisk. 

3. Ureditev bralnega panoja 

Na bralni pano (priloga 2) bomo shranjevali pesmi, bibarije, deklamacije, ki jih bomo 

spoznali.  

Cilj: otrok lahko pokaţe, kaj si ţeli slišati, ali sam med igro stopi do besedila ali slike in 

govori. Spoznava razne oblike tiska. 

4. Ureditev garderobe 

Otrok ima v garderobi svojo omarico in kljukico in tam obesi svoja oblačila. Na omarici in 

nad kljukico je napisano otrokovo ime.  

Cilj: otrok si zapolni, kje ima omarico in kje kljukico za obešanje, pri tem opazuje svoje 

ime, posamezne črke. 
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5. Dejavnosti dnevne rutine 

Jutranji pozdrav: ploskanje in izgovarjanje imen otrok po zlogih, označevanje prisotnih 

otrok (otrok prilepi svojo sliko na del vlaka, na katerem piše njegovo ime), označevanje 

vremena po dnevih (deţurni otrok prilepi simbol vremena ob imenu dneva), označevanje 

deţurnega otroka (otrok prilepi sliko kuharske kape k lastnemu imenu), ţoga pripoveduje 

(otrok, ki ima ţogo, pripoveduje, drugi ga poslušajo), igranje bibarij (prstne igre, ritem 

izgovarjanja), krajše deklamacije (Pedenjped, Enci benci na kamenci), branje slikopisov, 

poslušanje zgodb, ilustracije kot pomoč pri govorjenju in pogovarjanju, ustvarjanje lastne 

knjige (skupaj z otroki izberemo zgodbo, vsak otrok ilustrira del zgodbe), nizanje 

predmetov na vrvico, risanje po pesku, peščene črke (priloga 3).   

Cilj: otroci spoznavajo napise (imena dni, lastno ime), razvijajo zmoţnost govorjenja in 

poslušanja ter strpnost do drugih otrok. Razvijajo fino motoriko. 

6. Dejavnosti na prostem 

Obisk lutkovnega gledališča, obisk gasilcev, opazovanje prometnih znakov in simbolov 

(pošta, gasilci) med sprehodom. O dejavnostih se pogovarjamo, izdelamo plakat (spoznajo 

novo obliko tiska). Po obisku gledališča si izdelamo svoje lutkovno gledališče in se 

igramo z lutkami.  

 

6. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS INSTRUMENTA  

Podatke sem zbirala z opazovanjem otrok, njihovih dejanj vezanih na bralni interes in 

zapisovanjem pogostosti pojavljanja posameznih postavk. Pogostost pojavljanja prej 

zastavljenih postavk sem vpisovala v kontrolno listo (Priloga 1). Kontrolna lista za 

posameznega otroka vsebuje otrokove splošne značilnosti (spol, starost, status otroka v 

druţini – prvo/drugo/tretje rojenec, število otrok v druţini, razvoj – telesni, govorni) in 

dve tabeli, v kateri bodo zbrani podatki o bralnem interesu na začetku in na koncu 

raziskovanja. V tabeli so napisane postavke, vezane na kazalnike bralnega interesa, torej 

otrok posega po knjigah oziroma sodeljuje v knjiţnem kotičku, sodeluje pri govorjenju 

deklamacij in bibarij, pokaţe interes do govorjenja le teh s tem, da pokaţe na bralni pano 

(Priloga 2), pripoveduje zgodbo. Moje opazovanje je bilo delno strukturirano, saj sem 

poleg vodenja kontrolne liste, zapisovala svoja opaţanja v svoje zapiske. 

Opazovanje otrok je potekalo od septembra 2011 do maja 2012. S kontrolno listo sem 

zbirala podatke o bralnem interesu na začetku in na koncu raziskovanja. Dejanja otrok, 

povezana z bralnim interesom, med raziskovanjem sem si zapisala v obliki zapiskov. 
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Zapiske sem pripravila posebej za vsakega otroka. Otroke sem opazovala ves dan (med 

igro, dejavnostmi) in si vsako opaţeno dejanje označila v zapiskih. Na podlagi zapiskov 

sem ugotavljala pogostost opazovanega dejanja in ga označila v tabeli na kontrolni listi. 

Pred začetkom zbiranja podatkov sem starše seznanila s projektom in jih prosila za 

soglasje k sodelovanju njihovega otroka v raziskavi. Prav tako sem pred opazovanjem 

pridobila soglasje staršev za fotografiranje njihovih otrok in objavo fotografij v diplomski 

nalogi.  

 

7. OBDELAVA PODATKOV 

Podatke sem obdelala na ravni deskriptivne statistike, s primerjavami začetnega in 

končnega stanja ter primerjavo med posameznimi otroki. Dobljene podatke sem 

kvantitativno obdelala s pomočjo absolutnih (f) in relativnih (f %) frekvenc. Predstavljene 

podatke sem podkrepila z lastnimi opaţanji med projektnim delom in tako poskusila 

pojasniti razloge za ugotovljeno stanje. Na podlagi podatkov, zbranih v kontrolni listi, sem 

pripravila tabelo, ki prikazuje opazovano dejanje in pogostost pojavljanja posameznega 

dejanja za vsakega otroka.  

 

Barve označujejo:  

 dejanje se ni pojavilo 

 dejanje se je redko pojavilo (1 x na teden ali manj)  

 dejanje se je pogosto pojavilo (večkrat v tednu) 

 

V končnih rezultatih sem postavila še eno merilo in ga označila z modro barvo. Označuje, 

da se je dejanje pojavilo s spodbudo vzgojiteljice.  

 

8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

8.1 Rezultati po posameznih dejavnostih 

V nadaljevanju so prikazani rezultati raziskave v preučevani skupini pred izvedbo 

načrtovanih dejavnosti za spodbujanje bralnega interesa in po njih, in sicer po posameznih 

dejavnostih. 
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a) Otrok prinese bralno gradivo 

Opazovano dejanje je zahtevalo opazovanje v celem dnevu. Na začetku leta so otroci 

prinesli bralno gradivo k meni in sodelavki ter ţeleli, da jim bereva. Različne knjige, po 

izboru otrok, smo prebirali znova in znova. V nadaljevanju projekta sva spodbujali otroke, 

da naj knjigo listajo in prebirajo s prijateljem oz. prijatelji. Torej sva opazovali, kolikokrat 

je otrok vzel bralno gradivo in ga listal sam, s prijateljem ali z eno od vzgojiteljic. 

 

Zbirna tabela 1: Začetno stanje prinašanja bralnega gradiva 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok prinese bralno gradivo. 

              

 

Dejanje se ni pojavilo (zelena barva) –  pri 4 otrocih; to pomeni 28,6 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je redko pojavilo (rdeča barva) – pri 5 otrocih; to pomeni 35,7 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je pogosto pojavilo (rumena barva) – pri 5 otrocih; to pomeni 35,7 % 

preučevane skupine. 

 

Zbirna tabela 2: Končno stanje prinašanja bralnega gradiva 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok prinese bralno gradivo. 

              

 

Dejanje se ni pojavilo (zelena barva) – pri nobenem otroku v preučevani skupini. 

Dejanje se je redko pojavilo (rdeča barva) – pri 5 otrocih; to pomeni 35,7 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je pogosto pojavilo (rumena barva) – pri 8 otrocih; to pomeni 57,1 % 

preučevane skupine. 
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Dejanje se je pojavilo s spodbudo vzgojiteljice – pri 1 otroku v preučevani skupini. 

 

Ugotovitev:  

Rezultati prikazujejo, da se je stanje v preučevani skupini izboljšalo, saj se je v zaključku 

projekta dejanje pojavilo pri vseh otrocih, pogosto se je pojavilo pri večini otrok (57,1 %) 

v preučevani skupini. 

Če pogledamo posameznike, ugotovimo, da se je stanje izboljšalo pri 6 otrocih, pri 5 se je 

dejanje pogosto pojavljalo ţe na začetku opazovanja, pri 3 pa se stanje ni izboljšalo 

(dejanje se je redko pojavilo na začetku in na koncu opazovanja). 

 

b) Otrok pokaže na bralni pano 

Bralni pano je stena, polepljena z različnimi bibarijami, deklamacijami, izštevankami itn. 

Otroci, stari od 2 do 3 let, včasih teţko povedo oz. jih odrasli ne razumemo, kaj ţelijo 

povedati. Še posebno, ko ţelijo slišati, zapeti nekaj, kar so ţe slišali, ne vedo pa še točno, 

kakšno je besedilo. Zato smo različne bibarije, deklamacije in izštevanke prilepili na 

določen kotiček na steni t. i. bralni pano (Priloga 2). Otroci so pokazali, kaj si ţelijo slišati 

ali povedati.  

 

Zbirna tabela 3: Začetno stanje otrokove 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok pokaţe na bralni pano. 

              

 

Dejanje se ni pojavilo (zelena barva) – pri 3 otrocih; to pomeni 21,4 %  preučevane 

skupine. 

Dejanje se je redko pojavilo (rdeča barva) – pri 5 otrocih; to pomeni 35,7 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je pogosto pojavilo (rumena barva) – pri 6 otrocih; to pomeni 42,9 % 

preučevane skupine. 
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Zbirna tabela 4: Končno stanje 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok pokaţe na bralni pano. 

              

 

Dejanje se ni pojavilo (zelena barva) – pri nobenem otroku v preučevani skupini. 

Dejanje se je redko pojavilo (rdeča barva) – pri 2 otrocih; to pomeni 14,3 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je pogosto pojavilo (rumena barva) – pri 12 otrocih; to pomeni 85,7 % 

preučevane skupine. 

 

Ugotovitev: 

Pogostost opazovanega dejanja se je povečalo pri vseh otrocih. Pri 12 otrocih se je na 

koncu opazovanja dejanje pogosto pojavilo, pri 2 pa redko. 

 

c) Otrok prinese knjigo od doma 

Otrok je prinesel knjigo od doma in ţelel, da jo preberemo. Nekateri so si jo ţeleli 

pokazati drugim otrokom, drugim je bilo pomembno samo, da jo imajo pri sebi (stik z 

domom).  

 

Zbirna tabela 5: Začetno stanje prinašanja knjig od doma 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok prinese knjigo od doma. 

              

 

Dejanje se ni pojavilo (zelena barva) – pri 5 otrocih; to pomeni 35,7 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je redko pojavilo (rdeča barva) – pri 3 otrocih; to pomeni 21,4 % preučevane 

skupine. 
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Dejanje se je pogosto pojavilo (rumena barva) – pri 6 otrocih; to pomeni 42,9 % 

preučevane skupine. 

 

Zbirna tabela 6: Končno stanje prinašanja knjig od doma 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok prinese knjigo od doma. 

              

 

Dejanje se ni pojavilo (zelena barva) – pri 2 otrocih; to pomeni 14,3 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je redko pojavilo (rdeča barva) – pri 5 otrocih; to pomeni 35,7 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je pogosto pojavilo (rumena barva) – pri 7 otrocih; to pomeni 50 % preučevane 

skupine. 

Ugotovitev: 

Polovica otrok iz preučevane skupine je pogosto prinaša knjigo od doma v vrtec. Pri 4 

otrocih se stanje ni spremenilo, dva otroka nista prinašala knjig od doma, dva pa redko. 

 

č) Otrok sodeluje v pravljičnem kotičku 

Pravljični kotiček je kotiček, v katerem so različna bralna gradiva. Kotiček, v katerem se 

otrok lahko umakne od ostalih otrok, se umiri in lista knjige. V kotičku ni igrač, le bralna 

gradiva. Kotiček sva na začetku pripravili s sodelavko, kasneje smo ga uredili z otroki.  

 

Zbirna tabela 7: Začetno stanje sodelovanja otrok v pravljičnem kotičku 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok sodeluje v pravljičnem 

kotičku. 
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Dejanje se ni pojavilo (zelena barva) – pri 4 otrocih; to pomeni 28,6 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je redko pojavilo (rdeča barva) – pri 3 otrocih; to pomeni 21,4 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je pogosto pojavilo (rumena barva) – pri 7 otrocih; to pomeni 50 % preučevane 

skupine. 

 

Zbirna tabela 8: Končno stanje sodelovanja otrok v pravljičnem kotičku 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok sodeluje v pravljičnem 

kotičku. 

              

Dejanje se ni pojavilo (zelena barva) – pri nobenem otroku v preučevani skupini. 

Dejanje se je redko pojavilo (rdeča barva) – pri 5 otrocih; to pomeni 35,7 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je pogosto pojavilo (rumena barva) – pri 8 otrocih; to pomeni 57,1 % 

preučevane skupine. 

Dejanje se je pojavilo s spodbudo vzgojiteljice – pri 1 otroku. 

 

Ugotovitev: 

V pravljičnem kotičku je na začetku pogosto sodelovalo sedem otrok; tj. polovica otrok v 

preučevani skupini. Na koncu jih je osem pogosto sodelovalo v pravljičnem kotičku, pet 

redko in en otrok s spodbudo vzgojiteljice. Večina otrok v preučevani skupini je dobila 

večji interes za igranje v pravljičnem kotičku. K temu so pripomogle dejavnosti in skupna 

ureditev kotička. 

 

f) Otrok sodeluje pri bibarijah, deklamacijah 

Bibarije, deklamacije, izštevanke sem omenila ţe pri bralnem panoju. Otroci jih radi 

poslušajo in govorijo, ker se v njih skriva poseben ritem pripovedovanja.   
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Zbirna tabela 9: Začetno stanje sodelovanja otrok pri bibarijah, deklamacijah 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok sodeluje pri bibarijah, 

deklamacijah. 

              

 

Dejanje se ni pojavilo (zelena barva) – pri 5 otrocih; to pomeni 35,7 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je redko pojavilo (rdeča barva) – pri 4 otrocih; to pomeni 28,6 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je pogosto pojavilo (rumena barva) – pri 5 otrocih; to pomeni 35,7 % 

preučevane skupine. 

 

Zbirna tabela 10: Končno stanje sodelovanja otrok pri bibarijah, deklamacijah 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok sodeluje pri bibarijah, 

deklamacijah. 

              

 

Dejanje se ni pojavilo (zelena barva) – pri nobenem otroku v preučevani skupini. 

Dejanje se je redko pojavilo (rdeča barva) – pri 1 otroku. 

Dejanje se je pogosto pojavilo (rumena barva) – pri 13 otrocih; to pomeni 92, 9 % 

preučevane skupine. 

 

Ugotovitev: 

Bibarije, deklamacije so del jutranjega kroga (del dnevne rutine). Opaţen je velik 

napredek pri vseh otrocih v preučevani skupini; na koncu projekta je en otrok redko 

sodeloval pri izvajanju in govorjenju bibarij ter deklamacij, ostali otroci v preučevani 

skupini (92,9 %) pa pogosto.  
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g) Otrok pripoveduje zgodbo 

Pri pripovedovanju zgodbe je pomembna otrokova samozavest in samostojnost. 

Pripovedovanje o dogodkih, ki smo jih doţiveli, o osebah, ki so nam blizu, o stvareh, ki jih 

imamo radi, je del vsakdanjega pogovora z otroki. V jutranjem krogu sva s sodelavko 

spodbujali otroke h govoru  in k nastopanju pred drugimi otroki.    

 

Zbirna tabela 11: Začetno stanje pripovedovanja zgodbe 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok pripoveduje zgodbo. 

              

 

Dejanje se ni pojavilo (zelena barva) – pri 8 otrocih; to pomeni 57,1 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je redko pojavilo (rdeča barva) – pri 2 otrocih; to pomeni 14,3 % preučevane 

skupine. 

Dejanje se je pogosto pojavilo (rumena barva) – pri 4 otrocih; to pomeni 28,6 % 

preučevane skupine. 

 

Zbirna tabela 12: Končno stanje pripovedovanja zgodbe 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok pripoveduje zgodbo. 

              

 

Dejanje se ni pojavilo (zelena barva) – pri 1 otroku v preučevani skupini. 

Dejanje se je redko pojavilo (rdeča barva) – pri nobenem otroku v preučevani skupini. 

Dejanje se je pogosto pojavilo (rumena barva) – pri 13 otrocih; to pomeni 92, 9 % 

preučevane skupine. 
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Ugotovitev: 

Tudi pri tej opazovani dejavnosti je opazen velik napredek pri večini otrok v preučevani 

skupini.   

 

8.2 Analiza napredovanja preučevane skupine v bralnem interesu po posameznih 

dejanjih 

 

Zbirna tabela 13: Začetno stanje otrok pri posameznih dejanjih 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok prinese bralno gradivo. 

              

 

Otrok pokaţe na bralni pano. 

              

 

Otrok prinese knjigo od doma. 

              

Otrok sodeluje v pravljičnem 

kotičku. 

              

Otrok sodeluje pri bibarijah, 

deklamacijah. 

              

Otrok pripoveduje zgodbo.               
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Zbirna tabela 14: Končno stanje otrok po posameznih dejanjih 

                           Otrok 

 

Opazovano dejanje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Otrok prinese bralno gradivo. 

              

 

Otrok pokaţe na bralni pano. 

              

 

Otrok prinese knjigo od doma. 

              

Otrok sodeluje v pravljičnem 

kotičku. 

              

Otrok sodeluje pri bibarijah, 

deklamacijah. 

              

Otrok pripoveduje zgodbo.               

 

Ugotovitev: 

Ob pogledu na obe tabeli lahko vidimo napredek otrok. V končnem stanju prevladuje 

rumena barva; to pomeni, da se pri večini otrok dejavnosti pogosto opazijo. Torej bi lahko 

rekli, da se je bralni interes v preučevani skupini povečal.  

Ali se je bralni interes povečal pri vseh otrocih?  

Kot sem zapisala zgoraj, bi ob pogledu na sliko lahko potrdili, da se je bralni interes 

povečal pri vseh otrocih v preučevani skupini. Če pogledamo posamezne postavke in 

otroke, pa vidimo, da se pogostost dejanja ni vedno povečala pri vseh otrocih.   

Seveda imamo povsod otroka, ki izstopa. Če pogledamo tabelo, sta to otroka pod številko 

5 in 9. Oba imata vsa opazovana dejanja ţe v začetku opazovanja označena z rumeno 

barvo – se pogosto pojavi. V kontrolno listo (Priloga 1) vsakega otroka sem si zapisala 

tudi njegove značilnosti. Oba otroka imata skupno lastnost, da sta govorno in miselno zelo 

dobro razvita, starost obeh je dve leti in pol. Otrok pod številko 9 je v vrtcu drugo leto. 

Katere lastnosti imajo otroci v preučevani skupini, ki so ob aktivnostih najmanj 

napredovali? 
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Opazimo lahko otroka pod številko 12 in 13. Tudi pri njiju opazimo enako začetno in 

končno stanje. Pri njiju se redko pojavi le prinašanje knjig od doma. Oba otroka sta drugo 

leto v vrtcu, starost je dve leti in sedem mesecev, govorno in telesno sta dobro razvita. 

Pri teh otrocih bi na podlagi dobljenih rezultatov lahko rekli, da so najmanj napredovali. 

Toda sama menim, da so tudi ti zelo veliko pridobili na področju razvijanja bralnega 

opismenjevanja, napredovali so v pripovedovanju, izraţanju, »brali« so ob knjigi. V 

skupini so močnejši členi, ki bi jih morali opazovati še po drugačnih postavkah, ki bi 

pokazale njihov napredek.  

Kaj pa otroci, ki so najbolj napredovali? 

Rezultati analize kaţejo, da je najbolj napredoval otrok pod številko 4. Otrok je imel ob 

vpisu v vrtec zelo slabo razvit govor, prav tako tudi fino in grobo motoriko. Odmikal se je 

od otrok in drugih oseb. Čustveno se je zelo navezal na naju s sodelavko. Prav zaradi 

njega sem pri končem stanju uvedla merilo »s spodbudo vzgojiteljice«, ker je bilo to pri 

njem velik napredek.   

Domače okolje pripomore k večjemu bralnemu interesu 

Glede na svoje zapiske/opaţanja lahko dodam še to, da se po spolu skupina preučevanih 

otrok ni razlikovala glede bralnega interesa in njegovega razvoja. Nekaterim otrokom je 

bila knjiga stik z domom, torej so imeli knjigo s seboj namesto »ljubkovalne« igrače, 

ţeleli so, da jo preberemo pred počitkom, med igro ali med jutranjim pozdravom. Prav ti 

otroci so med celotnim opazovanjem kazali večji interes za bralna gradiva. Po dobljenih 

podatkih v preučevani skupini lahko sklepam, da je za razvoj bralnega interesa pomemben 

odnos druţine do knjige.  
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ZAKLJUČEK 

  

Razvijanje pismenosti in bralnega interesa v predšolskem obdobju pripomore k večji učni 

uspešnosti otroka pri kasnejšem šolanju. Pri razvijanju bralnega interesa otrok v vrtcu z 

načrtovanimi dejavnostmi vodimo do ţelenega cilja – otrok sam posega po bralnih 

gradivih.  

 

V skupini 14 otrok, starih 2–3 let, sem opazovala in raziskovala bralni interes pri otrocih v 

prvih dveh mesecih šolskega leta (september, oktober), v nadaljevalnih mesecih 

(november–april) pa sem ga s pomočjo dejavnosti ţelela povečati. 

 

Prišla sem do ugotovitev, da se je v preučevani skupini povečal bralni interes. Otroci so 

posegali po knjigah med igro, med čakanjem na zajtrk, malico ali kosilo, prinašali so 

knjige z ţeljo, da jih skupaj preberemo pri dopoldanski dejavnosti (jutranji krog) ali pred 

počitkom, sami so posedali in listali knjige s prijatelji ter se ob njih pogovarjali. Tisti, ki so 

bili telesno in govorno bolj razviti, so dosegli manjši napredek glede na zastavljene 

postavke kot otroci, ki so govorno manj razviti. Pri teh otrocih je bil opazen največji 

napredek. V prihodnje bi najprej opazovala stopnjo otrokovega razvoja, nato pa glede na 

to postavila postavke za določene skupine otrok. V skupini je bilo opaziti večje zanimanje 

za bralna gradiva pri otrocih, ki so doma brali s starši: ti otroci so prinašali bralna gradiva 

tudi od doma.  

 

Z. Jelenc (1996) v svojem delu zapiše: »Zato je danes svet z vsemi moţnostmi, ki jih ima, 

ena sama velika učilnica, v njej smo vsi občasno učenci in pogosto tudi učitelji v širšem 

pomenu te besede«. Ob tej misli ţelim povedati, da sem se sama pri delu v vtrcu zelo 

veliko naučila. S sodelavko sva sodelovali v projektu »Razvijanje zgodnje pismenosti«. 

Medtem ko sva načtovali dejavnosti za otroke, sva naleteli na zanimive ugotovitve, nove 

načine dela, nove dejavnosti in nov način opazovanja. Razvijanje zgodnje pismenosti je bil 

za naju izziv, še posebno zato, ker sva imeli skupino otrok v starosti 2–3  let. Začeli sva 

iskati načine in dejavnosti, kmalu pa sva ugotovili, da je pismenost vse okoli nas. 

Razvijamo jo vsakodnevno, z rutino, na sprehodu z opazovanjem znakov in simbolov, v 

garderobi, ko otroci pospravljajo oblačila na lastno kljukico, ko označujejo vreme, 

deţurnega otroka, torej nas spremlja na vsakem koraku (napisi v okolju, imena oseb, 
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piktogrami, tabele, slikopisi idr.). Ob načrtovanju dejavnosti sva poleg prioritetne naloge 

večkrat opazili del, ki sva ga lahko povezali tudi s pismenostjo.  

Ker je zelo pomembno spodbudno učno okolje, sva glede na izkušnje, ki sva jih pridobili, 

preurejali kotičke, da so bili otrokom še bolj domači, zanimivi in priljubljeni. Največji 

napredek po preurejanju kotičkov v preučevani skupini je bil v pravljičnem kotičku. V 

njem so se najprej zadrţevali mirnejši otroci, kasneje pa tudi drugi. Uredili smo ga skupaj 

z otroki, izdelali zaveso in tako naredili kotiček bolj zaseben ter otrokom privlačen. Otroci 

so zelo napredovali v skupinskem delu: skupaj so listali knjige in se pogovarjali ob knjigi. 

Spoznala sem, kako pomemben je bralni interes za razvijanje pismenosti ter koliko 

vsakdanjih stvari nam lahko pomaga pri tem. Izurila sem si sposobnost opazovanja in bila 

veliko bolj pozorna na črke, znake, simbole, piktograme, igre in dejavnosti za razvijanje 

pismenosti, napise v okolju.  

Ob pisanju diplomske naloge in z delom v skupini sem pridobila veliko izkušenj, idej in 

novih spoznanj na področju pismenosti. Menim, da bi se morale vse vzgojiteljice 

izpopolnjevati na področju razvijanja pismenosti pri predšolskih otrocih in s tem seznaniti 

starše.   

 

 

Slika 6: Druţenje otrok ob knjigi. 
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PRILOGA 1: Kontrolna lista 

 

OTROK: __________________________________ 

 

SPOL: _______________ 

STAROST (OB ZAČETKU OPAZOVANJA): ___________________ 

DRUŢINA:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

TELESNI 

RAZVOJ:_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___ 

SOCIALNI 

RAZVOJ:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___ 

RAZVOJ GOVORA: 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___ 

DRUGE 

ZNAČILNOSTI:________________________________________________________ 

 

ZAČETNO STANJE (opazovanje oktober–november) 

Opazovano dejanje Se ne pojavi. Se redko pojavi  

(1x na teden ali 

manj). 

Se pogosto pojavi 

(večkrat v tednu). 

Otrok prinese bralno 

gradivo. 

   

Otrok pokaţe na 

bralni pano. 

   

Otrok prinese knjigo 

od doma. 

   

Otrok sodeluje v    
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pravljičnem kotičku. 

Otrok sodeluje pri 

bibarijah, 

deklamacijah. 

   

Otrok obnavlja 

zgodbo. 

   

 

KONČNO STANJE (opazovanje april–maj) 

Opazovano 

dejanje 

Se ne pojavi. Pojavi se ob 

pomoči 

vzgojiteljice. 

Se redko pojavi  

(1x na teden ali 

manj). 

Se pogosto 

pojavi (večkrat v 

tednu). 

Otrok prinese 

bralno gradivo. 

    

Otrok pokaţe na 

bralni pano. 

    

Otrok prinese 

knjigo od doma. 

    

Otrok sodeluje v 

pravljičnem 

kotičku. 

    

Otrok sodeluje 

pri bibarijah, 

deklamacijah. 

    

Otrok obnavlja 

zgodbo. 

    

 

UGOTOVITEV: 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________________

___ 
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PRILOGA 2:  

Bralni pano, prostor za shranjevanje pesmi, bibarij, slikopisov. 

 

PRILOGA 3: 

Risanje po pesku in spoznavanje črk s pomočjo tipnih črk na kartončkih. 

 

 


