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POVZETEK

Diplomsko delo Raba slikanice v prvem starostnem obdobju vrtca je sestavljeno iz
teoretičnega in empiričnega dela.
V teoretičnem delu sem spregovorila o razvoju govora predšolskega otroka in dejavnikih, ki
vplivajo nanj, vrstah branja, ki jih uporabljajo tako vzgojitelji kot starši in o slikanici.
V empiričnem delu sem raziskala, kako različno stari otroci pripovedujejo zgodbo. Rezultati
so pokazali, da se zgodbe otrok glede na starost razlikujejo.

KLJUČNE BESEDE: govor, dialoško branje, slikanica

SUMMARY

My thesis entitled The Use of Picture Book in the First Age Group of Kindergarten consists of
the theoretical and empirical parts.
The theoretical part of the thesis deals with the preschool child’s speech development and the
factors influencing it, the types of reading used by both childcare workers and parents, and a
picture book.
The empirical part of the thesis includes the analysis of how children of different ages narrate
a story. The results show that the stories narrated by children differ depending on their age.
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UVOD
Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakodnevnih pogovorov in pripovedovanju literarnih
besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi
jezika v domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju otrok od
otrok, in sicer v različnih socialnih igrah, pravljicah, izštevankah, rimah, šaljivkah, ugankah,
besednih igrah itn. (Kurikulum za vrtce, 1999: 31).
Predšolsko obdobje je nadvse pomembno za razvoj otrokovega govora. Otroku moramo
zagotoviti spodbudno okolje, mu omogočiti dostop do različne literature. Spodbujati ga
moramo, da sam pripoveduje zgodbe, opisuje dogodke, saj na ta način bogati svoj besedni
zaklad in se nauči komunicirati z okolico. Starši in vzgojitelji lahko veliko pripomoremo h
govornemu razvoju otroka tudi z obiskom knjiţnice, gledališča in drugih ustanov, kjer se
otrok sreča z besednim in nebesednim jezikom.
Za naslov diplomskega dela Raba slikanice v prvem starostnem obdobju vrtca sem se
odločila, ker ţe od samega začetka sluţbovanja delam z otroki prve starostne skupine. Med
tem časom sem opazila, kako pomembno je, da vzgojitelj pozna otrokov govorni razvoj in
načine njegovega spodbujanja. V diplomskem delu bom s pomočjo strokovne literature
raziskala, kako pripovedujejo zgodbo otroci, stari od dveh do treh let.
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1 TEORETIČNI DEL

1.1

Kaj je govor?

V človekovem razvoju je izrednega pomena govor, pri katerem gre za oblikovanje človeka
kot posameznika (individualna funkcija govora) in za vzpostavljanje komunikacije z okolico
(druţbena funkcija govora) (Marjanovič Umek, 1990: 11).
V literaturi najdemo o govoru različne definicije avtorjev, nekaj jih bom navedla v
nadaljevanju.
S. Vasić (Marjanovič Umek, 1990: 11) meni, da je »govor oblika človekovega naučenega
vedenja, ki rabi lastnemu izraţanju in komuniciranju. Govor je pomemben dejavnik v razvoju
osebnosti in njegovi socializaciji.«
T. Vizjak Kure meni, da je govor sposobnost, ki je kompleksna in najmlajša po filogenezi. Pri
tem morajo usklajeno sodelovati vse psihofiziološke sposobnosti človeka (Vizjak Kure, 2011:
11). R. Titone pravi, da je govor sredstvo verbalne komunikacije med ljudmi. Je sestavljena
sposobnost oziroma skupek sposobnosti fiziološkopsihološke narave. Te so funkcionalno
organizirane in namenjene prenašanju sporočila (Titone, 1977: 35).
Govor ima mnogo funkcij, ena izmed teh in hkrati najosnovnejša pa je, da besede
simbolizirajo stvari in dogodke, zato se s pomočjo govora mišljenje reši vezanosti na trenutni
poloţaj. Govor otroku omogoča, da inteligentno sodeluje v socialnem ţivljenju skupine, ki ji
pripada (Batistič Zorec, 2006:70−71).
Ţnidaršič pravi, da nas govor dela človeške, saj nas označuje, oblikuje, izpopolnjuje, saj
izmed vseh ţivali govori le človek (Ţnidaršič, 1993: 13).
V nadaljevanju bom spregovorila o razvoju govora predšolskih otrok in o izgovarjavi prvih
glasov.
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1.2

Razvoj govora predšolskih otrok

Razvoj govora je v zgodnjem obdobju otroka izredno hiter in skorajda nenavaden. Glavna
načina govornega izraţanja, ki ga uporablja novorojenček sta jok in smeh, pribliţno dve leti
star otrok pa se z drugimi pogovarja enostavno, vendar pravilno (Marjanovič Umek, 1990:
29).
Mejniki govornega razvoja so prikazani v spodnji tabeli.
Tabela 1: Mejniki v govornem razvoju
Starost

Vokalizacija in govor

Razumevanje in odgovori

1 mesec

Otrok veliko joka, cvili;

Nasmeh, upadanje splošne

producira nekaj

aktivnosti; ob močnih zvokih

samoglasnikov.

se preplaši in zdrzne.

Različen jok, za bolečino,

Vokalno gruljenje kot

lakoto, neugodje; upadanje

odgovor na pomirjajoče

časa, ki ga otrok prejoka;

glasove; nekaj imitacijskih

nekaj ponavljajočih glasov

odgovorov na govor.

3 meseci

(ga, ga); gruljenje.
5 mesecev

Beblanje; vokalne igre;

Imitacijski odgovori na

mnogo ponavljajočih glasov;

govor upadajo; obračanje in

vsi samoglasniki; soglasniki

gledanje za glasom;

m, k, g, b, p; glasen smeh.

prepoznavanje domačega,
poznanega glasu; z vokali
izraţeno nezadovoljstvo,
jeza.

7 mesecev

Različnost v beblanju, glasu

Pogostejše so geste kot del

in ritmu; ţe naučenim

vokalizacijskih odgovorov na

glasovom doda d, t, n, v;

draţljaje; na glasove v okolju

govori – pogovarja se z

pogosteje odgovarja.

igračami.
9 mesecev

Jok, s katerim ţeli zbuditi

Umikanje pred tujci, pogosto

pozornost; »mama«, »dada«,

kombinirano z jokom;

3

Tičar, Alja (2014): Raba slikanice v prvem starostnem obdobju vrtca

»baba« so del vokalnih iger,

posnema ploskanje.

ne gre za asociacijo na osebo
ali objekt.
11 mesecev

V povprečju uporablja eno

Razume »ne, ne«; odgovarja

besedo pravilno; posnema

na »pa, pa« in podobno z

glasove in pravilno število

ustreznimi kretnjami.

zlogov; malo joka.
od 1 leta do 2 let

Več nerazumljivega ţargona

Pri dveh letih prepozna

(spakedran jezik,

150−300 besed; pravilno

ţlobudranje); napredek v

odgovarja na številne ukaze,

artikulaciji; pri dveh letih ţe

kot so »sedi«, »pridi«, »daj

poimenuje veliko predmetov;

mi to«…

veliko eholalije
(ponavljanja).
od 2 do 3 let

Poskuša z novimi glasovi,

Pri treh letih razume

vendar artikulacija zaostaja

800−1000 besed; odgovarja

za besednjakom; 50−57 %

na različne ukaze, ki

besed je razumljivih; pogosto vsebujejo besede »na«,
izpušča zadnji soglasnik;

»pod«, »gor«…

ţlobudranje počasi upada.
od 3 do 4 let

Razumljivost povedanega je

Prepozna mnoţino, spol,

blizu 100 %; pogosto

pridevnike; razume

pomanjkljiva artikulacija l in

sestavljene stavke.

r; uporablja 3−4 besede v
stavkih; malo jih pri štirih
letih uporablja mnoţino.
od 4 do 6 let

Sintaksa je ustrezna pri šestih Razume 2500−3000 besed;
letih; sestavi pet do šest

sledi navodilom, ki vsebujejo

besedne stavke; tekoč govor;

tri do štiri aktivnosti; razume

glas dobro modulira v

»če«, »zato« in »zakaj«.

konverzaciji.
(Marjanovič Umek, 1990: 29−31)
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L. Marjanovič Umek (1990: 15) pravi, da je ena od pomembnih faz v govornem razvoju
zaznavanje glasov, ki je povezano s prepoznavanjem in razpoznavanjem govornih glasov.
Pomembno je, da otrok najprej loči človeške glasove od drugih glasov, saj bo le tako lahko
kasneje razlikoval med človeškimi glasovi.
Za razvoj govora potrebujemo zdrav ţivčni sistem, razvite psihične funkcije (tj. zaznavanje,
mišljenje, pozornost in pomnjenje), razvita čutila, zdrave govorne organe in dober zgled
govora v okolju (Nemec, Kranjc, 2011: 96).

1.2.1 Izgovarjava prvih glasov

E. Kaplan in G. Kaplan (v Marjanovič Umek, 1990) menita, da naj bi v prvem letu starosti
otrok šel skozi štiri stopnje razvoja govora, ki so jok, gruljenje, bebljanje in izgovorjava po
govornem vzorcu.
Jok je otrokov prvi glas in v prvih tednih ţivljenja tudi edina otrokova vokalizacija. Večina
staršev meni, da razume pomen otrokovega joka. Številne raziskave pa so pokazale, da starši
le sklepajo o pomenu joka, saj se ob poslušanju posnetka joka niso znali opredeliti ali otrok
joka, ker je lačen, osamljen, moker … (Marjanovič Umek, 1990: 17). Prvi jok oziroma
primarni krik, ki se pojavi takoj po rojstvu je znak, da so govorni organi ţe pripravljeni na to,
da proizvajajo glasove (Nemec, Kranjc, 2011: 96). Pri šestih tednih otrok za izraţanje veselja,
zadovoljstva, oziroma nezadovoljstva ne uporablja le joka temveč to izrazi tudi z vokalizacijo
(Kranjc, 1999: 22).
Gruljenje je nova oblika vokalizacije, ki se razvije ob koncu prvega oziroma na začetku
drugega meseca in je podobna joku. Gre za posebno obliko komunikacije, s katero nam otrok
sporoča ali je srečen, zadovoljen, razburjen, vendar pa temu še ne moremo reči, da je to govor
v pravem pomenu besede. Vsebuje predvsem samoglasniške glasove (Marjanovič Umek,
1990: 17−18). Vsi ti glasovi nastanejo spontano in brez učenja, kar dokazuje, da je
vokalizacija univerzalna, ki je značilna za vse otroke, ne glede na raso ali narodnost. Prav
tako pa je gruljenje značilno tudi za gluhe otroke (Nemec, Kranjc, 2011: 97).
Bebljanje ali čebljanje nastopi okoli šestega meseca starosti. Otrok ţe povezuje glasove in
ponavlja različne zloge, kombinira samoglasnike in soglasnike, ki pa zanj še nimajo pomena
(npr. da-da-da ali ma-ma). Tu se velikokrat zgodi, da starši to zamenjajo za otrokovo prvo
5
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besedo (prav tam). Ko otrok čeblja in izgovarja razne zloge se pri tem zelo zabava in izraţa
ţeljo po ritmičnosti in ponavljanju, kar mu povzroča uţitek. Večkratno ponavljanje pripomore
k tem, da nastajajo trdnejše zveze med motoričnimi in slušnimi središči v moţganski skorji.
Zato moramo odrasli v tem obdobju otroku omogočiti, da čim več čeblja in tudi ponavljati z
njim. Tako otrok postopoma razvija sodelovanje med lastnim glasom in tistim, ki ga je slišal.
Glasovi govora še niso kakovostni. S posnemanjem govora okolja otrok razvija slušno
dojemanje, pri čemer se izboljšuje tudi razumevanje govora. Razumevanje govora pa je veliko
bolj razvito kot dojenčkova sposobnost za izreko (Grobler, 1985: 191).
Izgovarjava po govornem vzorcu je zadnja stopnja v izgovarjavi glasov. Ob koncu prvega leta
starosti so otrokovi glasovi vse manj različni, vedno pogosteje pa začne uporabljati glasove, ki
so značilni za njihov materni jezik (Marjanovič Umek, 1990: 18).
Na otrokov razvoj govora vplivajo različni dejavniki, o katerih bom govorila v naslednjem
poglavju.

1.3

Dejavniki, ki vplivajo na otrokov govorni razvoj

Na otrokov govorni razvoj vplivajo naslednji dejavniki:
− genetski dejavniki,
− otrokov spol,
− kakovost druţinskega okolja,
− socialno-ekonomski dejavniki druţine,
− vrtec in vrstniška skupina. (Marjanovič Umek, idr., 2006: 50).

1.3.1 Genetski dejavniki
Pomemben učinek na govorni razvoj otroka imajo poleg dejavnikov okolja tudi genetski
dejavniki. Muller meni, da na razvoj govorne kompetentnosti vpliva interakcija večjega
števila genov (Marjanovič Umek, idr., 2006: 63).
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Stromswold v metaanalizi vedenjsko-genetskih raziskav ugotovi, da genetski dejavniki delno
vplivajo na razvoj različnih področij govornega razvoja (npr. fonologija, semantika in
artikulacija) (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, 2006: 46).

1.3.2 Otrokov spol
Eden od dejavnikov otrokovega govora je tudi otrokov spol. Več raziskav kaţe na to, da se
deklice hitreje razvijajo v govoru kot dečki (Marjanovič Umek, idr., 2006: 56).
M. Crawford meni, da obstajajo na številnih področjih govornega razvoja dečkov in deklic
večje podobnosti kot razlike. Pravi tudi, da je posameznikov spol povezan z nekaterimi
dejavniki socialnega okolja, v katerem ţivi, ki lahko pripomorejo k razlikam v govornem
razvoju deklic in dečkov (Fekonja, idr., 2005: 58).
Avtorji (npr. Berk, 1997; Hyde in Linn, 1988; Zupančič, 2000), ki raziskujejo razlike med
dečki in deklicami, izpostavljajo hitrejši govorni razvoj deklic kot dečkov. Deklice naj bi
hitreje spregovorile prvo besedo, prej usvojile slovnico jezika in dosegale boljše rezultate na
preizkusih pravilne izgovarjave besed. V svojem govoru uporabljajo daljše izjave in imajo
večji besednjak. Dečki naj bi imeli pogostejše motnje branja in pisanja (prav tam).
Nekateri avtorji (npr. Apostolos in Napoleoin, 2001; Bornstein in Haynes, 1998) poudarjajo,
da so razlike med govorom dečkov in deklic pomembne le v določenih razvojnih obdobjih
oziroma na določenih področjih govora (Marjanovič Umek, idr., 2010: 40)

1.3.3 Kakovost družinskega okolja
Starši, ki oblikujejo bolj ali manj kakovostno okolje, izredno vplivajo na razvoj otrokovih
govornih kompetenc v vseh obdobjih njegovega govornega razvoja (Marjanovič Umek, idr.,
2006: 50).
Otroku okolje nudi priloţnosti, kot tudi moţnosti za govorne kompetence. Tako tudi dobi
značilnosti govornih interakcij, ki so med njim in starši. Kakovost druţinskega okolja tako
postane celovita in večplastna (prav tam).
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Številni avtorji poudarjajo, da je eden izmed pomembnih pokazateljev kakovosti druţinskega
okolja otrokova izpostavljenost otroški literaturi. Otroci lahko prebirajo slikanice, revije,
knjige, ki jih imajo na voljo skupaj s starši ali samostojno. Starši, ki dajo velik poudarek na
otrokovo izpostavljenost otroški literaturi v zgodnjem obdobju, pogosteje berejo otroške
knjige in se večkrat vključijo v govorno interakcijo z otrokom, kot starši, ki na to ne dajejo
velikega poudarka (Marjanovič Umek, idr., 2006: 51).
Raziskovalca Foy in Mann (2003, nav. po Fekonja, idr., 2005: 109) razlikujeta tri vidike
druţinskega okolja, ki imajo pomemben učinek na otrokov govorni razvoj:
− skupno branje otroka in njegovih staršev,
− prepričanje staršev o pomenu skupnega branja in otroške literature,
− izpostavljenost staršev literarnim besedilom.
Otroci, ki so med prvim in tretjim letom deleţni pogostega glasnega branja njihovih staršev,
ki se kasneje z otrokom pogovarjajo tudi o sami vsebini ţe prebrane zgodbe, pri tem pa
uporabljajo širok besednjak, izraţajo višjo govorno kompetentnost v obdobju med drugim in
petim letom in bolje razumejo prebrano besedilo pri sedmih letih kot otroci, ki le redko
skupno berejo s svojimi starši (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008: 115). Prav tako
otroci prej spregovorijo prve besede, razvijejo širši besednjak in v svojem govoru rabijo bolj
zapletene besede, se prej naučijo brati (Marjanovič Umek, idr., 2006: 51).
Starši, ki več svojega časa posvečajo branju literature, pogosteje nudijo več moţnosti za
spoznavanje literature svojemu otroku, večkrat se skupaj odpravijo v knjiţnico in imajo doma
večje število knjig kot starši, ki se redkeje posvečajo branju (Fekonja, idr., 2005: 54).

1.3.4 Socialno-ekonomski dejavniki družine
Socialno-ekonomski status druţine vključuje tri dejavnike:
− izobrazbo staršev,
− poklic staršev,
− finančni poloţaj.
Zgoraj našteti dejavniki ponujajo pomembno informacijo o neposrednem okolju, v katerem
otrok ţivi (Marjanovič Umek, Fekonja, 2008: 103).
8
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Bernstein je v raziskavi ugotovil, da starši, ki prihajajo iz druţin z manj ugodnimi socialnoekonomskimi dejavniki v pogovoru z otrokom uporabljajo omejen jezikovni kod (omejeno
upoštevaje slovničnih pravil in raba enostavnih ter nepovezanih izjav). Starši, ki pa prihajajo
iz druţin z ugodnimi socialno-ekonomskimi dejavniki naj bi pri pogovoru s svojim otrokom
uporabljali izdelan jezikovni kod (širši besednjak in raba zapletenih izjav) (Fekonja, idr.,
2005: 55).
Odrasli pogosto svoj govor prilagajajo otrokovemu, zato v samem govoru uporabljajo
medmete (npr. brm, brm, bim, bim…), pomanjševalnice (avtoček, stolček…), se izogibajo
zapletenim stavčnim strukturam in otroka ogovarjajo v tretji osebi ednine. S. Kranjc meni, da
s takim govorom dosegamo nasprotni učinek in da otroku s tem le oteţimo razumevanje.
Komunikacija med materjo in otrokom postane nekakšna rutina, v kateri otrok ve, kaj naj
pričakuje in kako naj se odzove (Kranjc, 1999: 23).
Večina avtorjev v svoje raziskave vključuje stopnjo izobrazbe otrokove mame, kot pomemben
pokazatelj socialno-ekonomskega stanja druţine, ki je povezan z razvojem različnih vidikov
otrokovega govora (Marjanovič Umek, idr., 2006: 54).
Rezultati slovenske raziskave o učinku izobrazbe matere in očeta ter otrokovega spola na
govorno kompetentnost otrok, starih tri in štiri leta so pokazali, da izobrazba očeta ni imela
učinka (Fekonja, idr., 2005: 71).
Glede na izobrazbo očetov se rezultati otrok, ki so bili vključeni v raziskavo niso bistveno
razlikovali, kar morda kaţe tudi na to, da v obdobju zgodnjega otroštva več časa z otrokom
preţivijo njihove mame. Med samimi dejavnostmi večkrat vstopijo v govorne interakcije z
otrokom in tako s svojim govorom v večji meri prispevajo h govornemu razvoju kot očetje.
Povezanost med izobrazbo očeta in govornim razvojem otroka je še premalo raziskana, saj je
večina avtorjev usmerjena predvsem v pomen materine izobrazbe na razvoj otrokove govorne
kompetentnosti (Marjanovič Umek, idr., 2006: 56).
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1.3.5 Vrtec in vrstniška skupina
Poleg otrokovega druţinskega okolja igra pomembno vlogo tudi vrtec. Različne dejavnosti, ki
se odvijajo v vrtcu, spodbujajo otroka k sodelovanju v različnih govornih poloţajih, k rabi
jezika, ki se razlikuje tudi v slovnični strukturi.
Rezultati prve slovenske vzdolţne raziskave o učinku vrtca na otrokov razvoj in njegovo
uspešnost v šoli so pokazali, da kakovostni vrtec kot dejavnik lahko vpliva na manjše razlike
v govorni kompetenci otrok različno izobraţenih staršev oziroma otrok, ki imajo manj
spodbud za govorni razvoj v druţinskem okolju.
Rezultati drugih tujih raziskav kaţejo na to, da vrtec kot institucija nima ne pozitivnega in ne
negativnega vpliva na otrokov razvoj. Pomembna pa je povezava nekaterih dejavnikov
kakovostnega ţivljenja otroka v druţini s kakovostjo vrtca, katerega otrok obiskuje
(Marjanovič Umek, idr., 2006: 59−61).
Andersson (1989, 1992, nav. po M. Umek, idr., 2006: 62) je raziskoval učinek vrtca na
otrokov spoznavno-emocionalni razvoj glede na starost, pri kateri se je otrok vključil v vrtec.
Ugotoviti je ţelel, kakšen učinek ima vrtec na otrokovo daljše obdobje razvoja in učenja. Pri
tem je upošteval starost, pri kateri so bili otroci vključeni v vrtec; mamino izobrazbo; eno oz.
dvo-starševske druţine; poklic staršev in vrsto vrtčevskega programa. Avtor je na podlagi
rezultatov ugotovil, da so otroci, ki so bili vključeni v vrtec pred prvim letom uspešnejši, kot
njihovi vrstniki, ki so bili vključeni po prvem letu (Marjanovič Umek, idr., 2006: 62).
Podobne rezultate je dosegla druga skupina švedskih raziskovalcev (Broberg, Wessels,
Lambg in Hwang, 1997, nav. po M. Umek, idr., 2006: 48). Ugotovili so, da so otroci, ki so
bili v vrtec vključeni bolj zgodaj in so pred starostjo 40 mesecev v vrtcu preţiveli dlje časa
kot njihovi vrstniki, v šoli kasneje dosegali višje rezultate pri preizkusu govorne
kompetentnosti.
De Schipper in sodelavci (2006, nav. po M. Umek, idr., 2008: 124) menijo, da je kakovost
predšolske vzgoje v vrtcu povezana s štirimi strukturnimi kazalci in sicer z razmerjem med
številom strokovnih delavk/delavcev in otrok v oddelku, velikostjo oddelka oziroma številom
otrok v oddelku ter izobrazbo strokovnih delavk/delavcev in njihovo plačo. Rezultati drugih
raziskav pa kaţejo, da so strokovni delavci, ki delajo v manjših skupinah otrok bolj občutljivi,
odzivni, topli in otrokom nudijo več spodbud za različne dejavnosti, kot strokovni delavci, ki
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delajo v skupinah z več otroki. Število otrok v oddelku je povezano tudi z vedenjem in
počutjem otrok in posledično tudi z otrokovim razvojem.
Vrtčevsko okolje mora otroku nuditi:
− priloţnosti in spodbude za kvalitetno izmenjavo informacij,
− uporabo različnih govornih nivojev, izraţanje/sprejemanje čustev,
− čim več raznolikega tiskanega gradiva in
− okoliščine, ki bodo spodbujale k izbiri, sprejemanju in doţivljanju jezika ter literature
(Drglin, 2004: 151).
Če bo otrok v vrtcu deleţen spodbud bo to pozitivno vplivalo na njegov govorni razvoj.
Govor otroci, kot tudi odrasli, razvijamo v sporazumevalnih zmoţnostih in ena od njih je tudi
branje, na katero se bom osredotočila v naslednjem poglavju.

1.4

Branje

Poznamo štirih sporazumevalne dejavnosti (govorjenje in pisanje ter poslušanje in branje)
(Kriţaj Ortar, idr., 2008: 29). Branje je ena od najpomembnejših sestavin pri šolski uspešnosti
in pri doseganju lastnih ţivljenjskih ciljev. Večina strokovnjakov zato daje velik poudarek na
motivacijo za branje. S. Pečjak in A. Gradišar sta motivacijo za branje opredelili kot
nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki nas spodbujajo k branju. Najpomembnejši
dejavnik bralne učinkovitosti je glasno branje (Erţeničnik Pačnik, 2008: 8).
Cilj branja je otroke navajati na razločevalno poslušanje, utrjevanje in širjenje otrokovega
besednega zaklada. Številni avtorji menijo, da je besedni zaklad ključni dejavnik bralnega
razumevanja (Erţeničnik Pačnik, 2008: 10).
Vsakodnevno branje otroke navaja, da sprejemajo literaturo kot vsakodnevno potrebo in jim
omogoča, da pridobijo izkušnjo, da branje prinaša čustveno toplino in pomirja. Odrasli z
neposrednim branjem otroku poleg svojega časa posredno namenimo tudi svoja doţivljanja in
ljubezen do literature. Vse to kasneje pripomore k motivaciji otroka za njihovo nadaljnjo
bralno aktivnost (prav tam).
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Poznamo številne oblike druţinskega branja. Vplivale naj bi na razvoj jezikovne zmoţnosti,
med njimi je tudi razširjena aktivnost dialoško branje (Grginič, 2005: 37), ki jo bom
podrobneje opisala v nadaljevanju.

1.4.1 Dialoško branje

Pri dialoškem branju gre za zamenjavo vlog med odraslimi in otroki. Otroci se učijo postati
pripovedovalci zgodbe. Odrasli pa namesto, da bi brali otrokom, prevzamejo vlogo aktivnega
poslušalca, postavljajo vprašanja in dopolnjujejo zgodbo z informacijami. Ko otrok opisuje
slikovno gradivo, ga opozarjajo na napačno sklepanje, njihovi odgovori pa se s pohvalami in
večkratnim ponavljanjem izboljšujejo in bogatijo. Medtem otrok razvija njegovo izraţanje in
jezikovno zmoţnost (Grginič, 2006: 16).
Čudina - Obradović (v Dolinšek Bubnič, 1999: 17) meni, da sta razumevanje in prevzemanje
aktivne vloge staršev oziroma vzgojiteljev najpomembnejši prvini v dialoškem branju. Naloga
staršev oziroma vzgojiteljev je, da postopno vodi otroka k vse bolj kompleksni uporabi besed.
Ta vrstni red pripomore k spodbujanja otroka, da najprej poimenuje posamezne stvari in
ţivali, nato lastnosti in funkcije posameznega predmeta. Vse to na koncu vpliva, da je otrokov
govor vse daljši in bogatejši. Pri drugi stopnji kompleksnosti pa je zahtevano to, da otrok sam
pove nekaj besed in postopoma samostojno opisuje.
Whitehurst (1992) meni, da je temeljna bralna tehnika v dialoškem branju kratka interakcija
med otrokom in odraslo osebo (poziv, ocena, širitev, ponovitev). Odrasla oseba pozove
otroka, da pove nekaj o knjigi. Nato oceni odziv otroka in širi otrokov odgovor tako, da ga
preoblikuje in doda nekaj podatkov. Na koncu se prepriča ali je otrok to osvojil. Primer: Starš
in otrok gledata sliko gasilskega avtomobila v knjigi. Starš reče: »Kaj je to?« (POZIV) in med
tem kaţe na sliko gasilskega vozila. Otrok odgovori tovornjak, starš reče »pravilno«
(OCENA) in doda »to je rdeč gasilski avto« (ŠIRITEV), lahko rečeš gasilsko vozilo?
(PONOVITEV).
V nadaljevanju bom govorila o tem, kako otroci pripovedujejo zgodbe.
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1.5

Otrokovo pripovedovanje zgodbe

Otroci prve zgodbe začnejo pripovedovati, ko so stari pribliţno eno leto in pol, to je takrat, ko
v svojem govoru ţe rabijo prve dvobesedne izjave. Raba teh izjav malčku omogoča nov način
organiziranja, povezovanja in osmišljanja lastnih izkušenj in socialnih odnosov. Ko otrok
pripoveduje zgodbo je zelo pomembno, da zmore dogodke, misli, čustva in socialne odnose
ustrezno časovno in vzročno povezati v celoto (Oppenheim, Emde in Wamboldt, 1996, povz.
po Marjanovič Umek, idr., 2006: 31).
Malčki v svoje izjave vse pogosteje dodajajo tudi pridevniške besede, ki jim omogočajo, da
opisujejo lastnosti predmetov, npr. »velik avto«, in mesto, kjer se predmeti nahajajo, npr.
»kuţa vrt« (Marjanovič Umek in Fekonja, 2010: 37).
L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (prav tam) navajata šest Applebeejevih razvojnih
sprememb v strukturi povedane zgodbe, ki si sledijo v obdobju malčka in zgodnjega otroštva:
1) začetno malčkovo pripovedovanje je pripovedovanje v kupih, kar pomeni, da gre za
bolj ali manj neorganizirano zbirko posameznih elementov, ki je še ne moremo
opredeliti kot zgodbe;
2) sledi opisovanje zaporedja dogodkov, ki pa so še vedno slabo organizirani, vendar ţe
kaţejo na otrokovo večje zavedanje časa;
3) razvojno zahtevnejše je pripovedovanje o dogodkih, ki so organizirani okrog
osnovnega dogodka;
4) sledijo zgodbe, ki sicer še nimajo prave strukture, vendar otroci v njih uspejo povezati
posamezne dele zgodbe med seboj;
5) razvojno višje je pripovedovanje zgodbe, v kateri otroci oblikujejo neusmerjene
verige, za katere je značilno, da se vsak element povezuje z naslednjim, vendar je
povezanost med začetkom in koncem zgodbe zelo nizka in pogosto nejasna. Otroci
tovrstne zgodbe zaključijo z besedo »konec«;
6) otroci do pribliţno petega leta starosti v zgodbah ţe oblikujejo verige, ki so v večji
meri osredotočene na osnovno nit oziroma na glavni lik zgodbe od uvoda, vrhunca
zgodbe (jedro) in zaključka, ki je jasno povezan z začetkom zgodbe.
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Slikanica je pomemben dejavnik, s pomočjo katere otrok pripoveduje zgodbe, zato bom v
naslednjem poglavju namenila nekaj besed otroški slikanici, navedla nekaj kriterijev za izbiro
slikanice in predstavila vrste slikanic, s katerimi se otroci srečujejo doma in v vrtcu.

1.6

Otroška slikanica

Otroška slikanica je vrhunsko umetniško delo, saj se v njej srečata literarnost in likovnost,
druga drugo podpirata, se dopolnjujeta, kar pripelje otroka v njegov svet domišljije in
ustvarjalnega dialoga. Otrok se ob ilustracijah nauči, da lahko naredi vedno nove kombinacije
med stvarmi, ki jih pozna, in tistimi, ki so zanj nove. To učenje se odvija na kognitivni ravni
in tudi v umetniški občutljivosti. Ilustracije, ki jih najdemo v slikanici so osnovna prvina
komunikacije (Dolinšek - Bubnič, 1999: 75−76).
B. Straţar (1982: 14) meni, da je slikanica knjiga, ki je namenjena otroku v predbralnem in na
začetku bralnega obdobja.
V nadaljevanju bom naštela kriterije za laţjo izbiro slikanice.

1.6.1 Kriteriji za izbiro slikanice

Pri izbiri slikanice, ki jih obravnavamo pri usmerjenem branju v vrtcu, moramo biti vzgojitelji
pozorni na naslednje kriterije, ki pa so dolţina besedila, zanimivost teme in kvaliteto besedila
in ilustracij (Haramija, 2011: 32−33).
D. Haramija (prav tam) meni, da je dolţina besedila pomemben kriterij, seveda pa ni edini, ki
pomaga vzgojitelju določiti, koliko starim otrokom je primerno brati besedilo. Mlajši kot je
otrok, manj besedila bo vsebovala slikanica in obratno.
D. Haramija (2011: 33−34) navaja naslednje najpomembnejše kriterije za izbiro knjig za
predšolske otroke:
− kakovost dela: spoznavna, etična, estetska vrednost besedila in ilustracij,
− skladnost s kurikulom, razvijanje različnih metod ob spoznavanju literature,
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− razmerje med branjem domače in prevedene literature,
− razmerje med branjem kanonske (klasične) in sodobne literature,
− primerna vsebina glede na starost otroka,
− primerna oblika knjige,
− primerna dolţina besedila,
− upoštevanje drugih dejavnikov (npr. letni časi, interes otroka …)

1.6.2 Vrste slikanic

M. Kobe (1987: 29) pravi, da slikanice lahko razdelimo na:
− zahtevnostno stopnjo slikanice,
− ustvarjalni postopek in
− razporeditev besedila in ilustracij v slikanici.

1.6.2.1

Slikanice glede na zahtevnostno stopnjo

Slikanica je posebna zvrst knjige, ki sledi otrokovem razvojnem obdobju, torej od zgodnjega
predbralnega obdobja pa vse do zgodnjega šolskega obdobja. Zato si je slikanica sama v sebi
izoblikovala več zahtevnostnih stopenj, glede oblike, likovne in besedne vsebine (Kobe, 1987:
29).
KARTONSKA ZGIBANKA ALI LEPORELLO
Slikanica še nima obliko knjige zato bi lahko rekli, da je predhodna stopnja med igračo in
»pravo« knjigo. Je harmonikasto zloţljiva kartonka, po vsebini pa je doţivljajsko preprosta in
je namenjena otrokom do drugega oziroma tretjega leta. V leporellu najdemo več
zahtevnostnih stopenj, glede na tematiko in likovno besedno podobo (Kobe, 1987: 30).
− Leporello brez leposlovnega besedila
Namenjen je otrokom starim okrog dveh oziroma treh let. Slike ali fotografije so nazorno
prikazane čez celo stran in prikazujejo različne ţivali (domače, gozdne, iz ţivalskega vrta,
cirkusa…), različne rastline, predmete, igrače… Otroci si leporello lahko ogledujejo najprej z
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odraslimi, kasneje tudi sami, pri tem pa neizmerno uţiva ob prepoznavanju in poimenovanju
predmetov, pojmov itn. (prav tam).
− Leporello s krajšim besedilom
Tukaj so na posameznih kartonih upodobljeni različni predmeti, pojmi, največkrat pa
vsakdanji dogodki v katerih je otrok glavni junak. Otrok se igra, umiva, je pri zdravniku,
praznuje rojstni dan, itn. Slike največkrat spremljajo krajša besedila, prigodniški verzi, ki
prigodniško pojasnjujejo določeno sliko. Odrasli, ki berejo verze pri otroku, spodbujajo
sposobnosti za laţje prepoznavanje, poimenovanje. Otrok tako prepoznava svoj vsakdan, svoj
svet in se primerja z otroki na sliki.
V to zahtevnostno stopnjo prištevamo tudi leporello, katerega vsebina je neka zgodba, ki je
upodobljena skozi celo kartonko. Ta način spodbuja otroka in posrednika, da samostojno
doţivljajsko ustvarjata na podlagi likovne pisave (Kobe, 1987: 30−31).
− Leporello s kratkimi ljudskimi in umetnimi otroškimi pesmicami
Ta leporello uvaja otroke, stare med drugim in tretjim letom, v svet prave besedne umetnosti.
Otrok se začne seznanjati z ljudskim in umetnim svetom otroške poezije, ki je ponazorjeno z
ţivobarvnimi ilustracijami. Pri tem uţiva ob ritmu, rimah in zvočni barvitosti besed oziroma
to sprejema kot igro z besedami, z verzi, s celo pesmico (Kobe,1987: 31).
»PRAVA« KNJIGA S TRDIMI KARTONSKIMI LISTI
Otrok star dve do tri leta spoznava »pravo« knjigo še vedno preko harmonikasto zloţenega
kartonskega leporella. To vrsto knjige prištevamo med drugo zahtevnostno stopnjo slikanice,
ki ima še vedno trpeţne kartonske liste, po svoji tematiki in likovno besedni vsebini pa se
pokriva z drugo in tretjo zahtevnostno različico leporella (prav tam).
»PRAVA« KNJIGA S TANKIMI LISTI
Taka knjiga je primerna za otroke stare od tretjega oziroma četrtega leta naprej. Ima ţe
drugačno zunanjo podobo. Platnice so trde, listi v knjigi pa so tanki. Doţivljajska zahtevnost
se stopnjuje, zato je to tretja zahtevnostna stopnja slikanice (prav tam).

1.6.2.2

Slikanice glede na ustvarjalni postopek
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Evropski in svetovni slikaniški prostor pozna več modelov slikanice, glede na izhodišče pri
ustvarjalnem postopku.
Avtorska slikanica je likovno besedna celota, ki je stvaritev enega samega ustvarjalca. En
sam avtor najbolje ve, kdaj bo po svoji logiki za svoje slikaniške zamisli uporabil likovno in
kdaj tekstovno pisavo, kakšen likovni izraz bo njegovi zamisli najbolj ustrezal, kdaj bo pot
likovne in tekstovne pisave hkrati in kdaj se bosta medija izmenjavala v skupnem estetskem
sporočilu (Kobe, 1987: 33−34).
Tip slikanice, v kateri sta soavtorja stalni ustvarjalni tim, lahko hkrati soustvarjata,
skupno kreirata besedilo in likovno podobo slikanice, in sicer tako, da v ustvarjalnem procesu
drug drugega spodbujata k novim idejam, da slikanica nastaja po skupnem konceptu. Lahko
pa likovni soavtor dobi v celoti ţe izoblikovano besedilo, vendar ustvarja njegovo likovno
podobo v tesnem sodelovanju s piscem zgodbe, ali pa je likovni oblikovalec slikanice stalni,
toda ustvarjalno povsem samostojen ilustrator istega avtorja (Kobe, 1987: 35).
Pri tipu slikanice, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca, je tekst tisti, ki je primaren in
gre v nadaljnji oblikovalni postopek k likovnemu ustvarjalcu, ali pa je likovni deleţ slikanice
tisti, ki je primaren in gre v nadaljnji ustvarjalni postopek k besednem soavtorju (Kobe, 1987:
36).

1.6.2.3

Slikanice glede na razporeditev besedila in ilustracij

Glede na notranjo urejenost tekstovnega in likovnega deleţa slikanice poznamo naslednje tipe
slikanic:
− klasična slikanica,
− slikanica, kjer je ilustracija razlita »čez svoj rob«,
− slikanica, pri kateri likovni oblikovalec tekst reorganizira in ga vključi v ilustracijo.

KLASIČNA SLIKANICA
Oblikovana je na način klasične knjiţne ilustracije, kar pomeni, da je vsaka ilustracija
samostojna slika. V klasični slikanici se v prostorskem sorazmerju enakomerno menjavata
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Tičar, Alja (2014): Raba slikanice v prvem starostnem obdobju vrtca

celostransko besedilo in celostranska slika, lahko pa si v primernem sorazmerju deleţ tudi
delita, pri čemer je besedilo obdano s posameznimi ilustracijskimi elementi. Pri obeh
različicah notranje likovne tekstovne urejenosti je značilno, da sta besedilo in ilustracija kar
samostojna elementa (Kobe, 1987: 37).

SLIKANICA, KJER JE ILUSTRACIJA RAZLITA »ČEZ SVOJ ROB«
Pri tem tipu slikanice se ilustracija razprši, razleze čez obe strani oziroma se lahko »razleze«
med samo besedilo, ki pa je razdeljeno na manjše odlomke, kar omogoča laţje razumevanje
mlajšim bralcem. Včasih so ti odlomki tudi vključeni v ilustracijo (prav tam).

SLIKANICA, PRI KATERI LIKOVNI OBLIKOVALEC TEKST REORGANIZIRA IN
GA VKLJUČI V ILUSTRACIJO
Verzno ali prozno besedilo doţivlja močnejšo prepletenost z likovnim deleţem in še večjo
vključenost v svojo likovno podobo. Nekateri likovni oblikovalci posamezne besede, cele
verze, celo pesem lahko grafično preoblikujejo v prave likovne elemente, nekateri dele
besedila, ki so narejeni kot strip neposredno vključijo v ilustracijo. Zelo pomembno pri vsem
tem pa je, da tekst ohranja svojo lastno identiteto, ne glede na to da je likovno, optično
preurejen, oziroma vključen v ilustracijo (Kobe, 1987: 38).

S poglavjem o otroški slikanici sklenem teoretični del in nadaljujem z empiričnim delom.
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2 EMPIRIČNI DEL

2.1

Opredelitev problema

Najbolj napredni znanstveniki danes verjamejo, da je jezikovni razvoj, tako kot večina drugih
področij razvoja, odvisen tako od naravnih predpostavk kot tudi vzgoje (Papalia, 2008: 207).
Dveletni otroci v svoje zgodbe ţe vključujejo naslov oz. začetek zgodbe, konec ali rabo
preteklega časa. Applebee (1978, nav. po Marjanovič Umek, idr., 2006: 32) razlikuje med
dvema ravnema pripovedovanja zgodbe pri otrocih, starih od dveh do petih let. Prva raven
vsebuje enostavne zgodbe, v katerih otrok poleg osrednjega elementa niza še druge konkretne
elemente (npr. Deklica in deček in mama in še oče. In nato konj.). Druga raven pa ţe vsebuje
smiselne povezave v nizanju elementov glede na osrednji element zgodbe (Kača je pojedla
pošast, pojedla je avto in na koncu še sebe.), lahko pa posamezne elemente povezuje tudi na
podlagi komplementarnosti (Dečku je padla iz rok steklenička s črnilom, ki se je razbila. Jokal
je, mama pa ga je kregala.).
V diplomskem delu (2014) bom raziskovala, kako otroci pripovedujejo zgodbo S. Makarovič
Pod medvedovim deţnikom in kako na samo otrokovo pripovedovanje vpliva njihova starost.

2.2

Cilj raziskave

Skladno s predmetom in problemom raziskave sem si postavila naslednji cilj:
− ugotoviti, kako različno stari otroci pripovedujejo zgodbo.

2.3

Raziskovalno vprašanje

Skladno s cilji raziskave sem oblikovala naslednje raziskovalno vprašanje:
1. Ali se bodo zgodbe otrok razlikovale glede na starost otrok?
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2.4

Metode dela

V diplomskem delu sem uporabila kvalitativno metodo pedagoškega raziskovanja. Dobljeni
podatki so besedno izraţeni, urejeni ter predstavljeni v preglednicah in opisno interpretirani.
Za njihovo obdelavo bodo uporabljeni programi Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel in PSPP.

2.5

Vzorec merjencev

Vzorec raziskave je neslučajnostni vzorec. V raziskavo je zajeta skupina otrok v prvem
starostnem obdobju, starih od dveh do treh let, ki obiskujejo Vrtec Ciciban v Ljubljani. V
skupini je pet dečkov in devet deklic.
Vsak otrok mi je posebej pripovedoval zgodbo avtorice S. Makarovič Pod medvedovim
deţnikom, kot snemalno sredstvo sem uporabila diktafon. Otrok mi je zgodbo pripovedoval v
posebnem prostoru, da bi bilo čim manj drugih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na samo
pripoved zgodbe. Opazila sem, da je diktafon nekatere motil.

2.6

Pripomočki

Preizkus je pripravljen v obliki slikanice brez besedila s sedmimi ilustracijami. Zgodba
pripoveduje o medvedu, ki je za rojstni dan dobil nov rdeč deţnik. Komaj je čakal, da začne
deţevati. Ko je začel padati deţ, je z novim deţnikom odšel na sprehod, kjer je srečal lisico,
srnico, zajčka, veverico in miško. Vsi so bili premočeni, ker jih lisica ni ţelela pod svoj
deţnik, on pa je sprejel vse. Ko je nehalo deţevati so se poslovili. Naslednji dan so vse ţivali
odšle k medvedu. Lisica se je ţelela igrati z njimi, vendar se nihče ni ţelel igrati z njo, saj jih
ni ţelela sprejeti pod deţnik. Lisica je bila ţalostna, ulegla se je v travo in si pela ţalostne
pesmi.
Nekateri otroci so si ogledali tudi predstavo z istim imenom. Zgodba v predstavi je enaka, le
lisica ima na koncu pri sebi ţogo, s katero se ţeli ţogati.
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Merila za ocenjevanje povedane zgodbe (z vidika koherentnosti in kohezivnosti) so bila
pripravljena na osnovi izsledkov več predhodnih empiričnih raziskav, opravljenih v Sloveniji
(npr. Fekonja idr., 2009; Marjanovič Umek idr., 2004) in tujih raziskav (npr. O’Neill idr.,
2004). V zgodbi ocenjujem:
1) vse besede (gre za število vseh samostojnih besed, vključno s predlogi, členki, medmeti,
vezniki, pomoţnimi glagoli);
2) različne besede (gre za število različnih besed, ki vključujejo tudi besede z različnimi
predponami, npr. pisati, prepisati, ali besede, s katerimi izraţamo stopnjevanje, npr. velik,
večji. Različne oblike iste besede, npr. različni skloni, števila, osebe, čas, pomanjševalnice, pa
ne štejejo kot različne besede);
3) povprečno dolžino povedi (gre za povprečno število besed v povedih);
4) vrsto povedi (gre za prevladujočo vrsto povedi v zgodbi, ki so lahko enostavčne,
večstavčne, priredno ali podredno zloţene);
5) veznike (gre za uporabo prirednih veznikov, ki ne izraţajo vezalnega priredja, npr. vendar,
ali, zato, saj, ampak, toda, in podrednih veznikov, ki izraţajo vzročno podredje, npr. ker, da,
toliko da, tako da);
6) dogodke (gre za število dogodkov, ki jih je otrok prepoznal izmed opredeljenih dogodkov;
kot dogodek šteje, če otrok opiše ključno dejanje iz dogodka, pri čemer lahko dogodek pove z
eno povedjo ali več povedi);
7) mentalna stanja junakov in junakinj v zgodbi (gre za število opisov mentalnih stanj, ki
vključujejo zaznave, npr. videti, slišati; čustvena stanja, npr. vesel, jezen; ţelje in hotenje, npr.
ţeleti, potrebovati in prepričanja, npr. misliti, vedeti) (Marjanovič Umek, idr., 2010: 42−43).
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2.7

Rezultati in interpretacija

Tabela 2: Starost otrok
OTROK

STAROST

DEČEK 1

3 leta 1 mesec

DEČEK 2

2 leti 9 mesecev

DEČEK 3

3 leta

DEČEK 4

3 leta 1 mesec

DEČEK 5

2 leti 5 mesecev

DEKLICA 1

3 leta 1 mesec

DEKLICA 2

2 leti 4 mesece

DEKLICA 3

2 leti 8 mesecev

DEKLICA 4

2 leti 9 mesecev

DEKLICA 5

2 leti 9 mesecev

DEKLICA 6

3 leta 2 meseca

DEKLICA 7

3 leta

DEKLICA 8

2 leti 6 mesecev

DEKLICA 9

2 leti 9 mesecev

Iz tabele je razvidno, da je bilo v raziskavo vključenih 14 otrok, od tega pet dečkov in
devet deklic. V času raziskave je bila ena deklica stara tri leta in dva meseca, kar
predstavlja 7,1 % vseh otrok. Dva dečka in ena deklica so stari tri leta in en mesec, kar
predstavlja 21,4 % vseh otrok. En deček in ena deklica sta stara tri leta, to je 14,3 % vseh
otrok. En deček in tri deklice so stari dve leti in devet mesecev, kar je 28,6 % vseh otrok.
Ena deklica je stara dve leti in osem mesecev, kar predstavlja 7,1 % vseh otrok. Ena
deklica je stara dve leti in šest mesecev, to je 7,1 % vseh otrok. En deček je star dve leti in
pet mesecev, to je 7,1 % vseh otrok. Ena deklica je stara dve leti in štiri mesece, kar
predstavlja 7,1 % vseh otrok.
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2.8

Analiza pripovedi otrokove zgodbe »Pod medvedovim dežnikom«

DEČEK 1
POD MEDVEDOVIM DEŢNIKOM
Lisica je prišla. Medved poklical lisico. Pa ga ni pozdravla. Pa je srečal srnico. Pa je bila
mokra. In je medved reku, da pride pod njegov deţnik. Pa zajček. Je bil moker. Pa Lisica.
In je reku medved, da pride pod njegov deţnik. In je srečal miško. Veverica je bila čisto
mokra. In je rekel medved pridi pod moj deţnik. Pa je srečal miško. Pa je reku, da pride
po njegov deţnik. Tukaj ni deţevalo. In so šli domov. Ni se hotel igrat z njo. Je šla mimo
veverica. Je poklicala. Je pomahala. Je rekla, da se ne more igrat, ker gre na obisk k
medvedu. Pol se je ulegla u tla in si je pesmice ţalostne pela.
Tabela 3: Analiza pripovedi zgodbe - deček 1
VSE BESEDE: 121

VEZNIKI: da, ker

RAZLIČNE BESEDE: 54

DOGODKI: 6

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

5,1 besed

ţalost, ne hotenje

PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
enostavčna poved

DEČEK 2
Srečal je lisico. Srnico. Mokra je. In je pod medvedovim deţnik noter povabil. Zajčka. Bil
je moker. Pod medvedovim deţnikom srnica. Veverica. Miška je. Pa še drevo je moker.
To je tud medvedek. Deţnik. Tuki je srna. Huda je. Lisička. Kaj dela lisička? Kje leze?
Tabela 4: Analiza pripovedi zgodbe - deček 2
VSE BESEDE: 45

VEZNIKI: /

RAZLIČNE BESEDE: 25

DOGODKI: 6

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

2,6 besed

jeza (»huda je«)

PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
enostavčna poved
23

Tičar, Alja (2014): Raba slikanice v prvem starostnem obdobju vrtca

DEČEK 3
POD MEDVEDOVIM DEŢNIKOM
Medved je imel deţnik. Lisica pa ga je vprašala, pozdravljen medved. Srnica je bila čisto
premočena. Potem pa pojdi pod moj deţnik. Potem pa je šla pod deţnik. Zajček je bil čisto
premočen. Potem pa podi pod moj deţnik. Lisica pa je grdo pogledala. Pa je šla naprej.
Potem pa je bila miška čisto premočena. Pa veverica je bla tudi. Zajček ni bil premočen.
Vzel jih je pod deţnik. Potem je nehalo deţevati. Lisica je grdo pogledala. Veverica je
skočila. Potem je ţalostne pesmi pela.
Tabela 5: Analiza pripovedi zgodbe - deček 3
VSE BESEDE: 88

VEZNIKI: /

RAZLIČNE BESEDE: 34

DOGODKI: 2

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

5 besed

ţalost (»ţalostne pesmice pela«)

PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
enostavčna poved

DEČEK 4
POD MEDVEDOVIM DEŢNIKOM
Deţek. In je vzel deţnik. Nasproti lisica prišla. In ga je samo pogledala. Srnica je bila čist
premokra. Pa je medved reku, da gre lahko pod njegov deţnik. Zajček je bil premočen. Pa
je šel pod deţnik. Veverička se je zmočila. Miška se je zmočila tudi. Pa je šla pod njegov
deţnik. Pa so šli v gozd. Lisica se je hotla ţogati. Je bla ţalostna. In se je ulegla na tačko.
In je ţalostne pesmice pela.
Tabela 6: Analiza pripovedi zgodbe - deček 4
VSE BESEDE: 79

VEZNIKI: da

RAZLIČNE BESEDE: 42

DOGODKI: 6

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

4,8 besed

hotenje, ţalost

PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
enostavčna poved
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DEČEK 5
POD MEDVEDOVIM DEŢNIKOM
Je pozdravil lisico medved. Deţek padu tukaj. Je srečal srnico. Je zajčka srečal. Pa je za
dva prostora. Srečala sta veverico pa miško. In sta šla naprej s srnico pa zajčkam. So šli v
gozd tukaj. Zajček pa medved srnica so šli u gozd. Gremo k prijatelju medvedu. Lisica je
šla v travo. In se jokala.
Tabela 7: Analiza pripovedi zgodbe - deček 5
VSE BESEDE: 59

VEZNIKI: /

RAZLIČNE BESEDE: 31

DOGODKI: 6

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

4,7 besed

ţalost (»in se jokala«)

PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
enostavčna poved

DEKLICA 1
POD MEDVEDOVIM DEŢNIKOM
Lisico je vidu. Končno je dţ padu. Nov deţnik ma. Lisico je vidu. In jo je premoču dţ.
Srnica ni je vzela. In jo je medved uzeu. Zajčka je vidu. Ni vzela zajčka. In jo je medo
uzeu. Veverica. Medo je vzel zajčka. Miška je prtekla. In je bla čist premočena. Tuki je
nehov. Vsi so šli k medvedu. Lisica pa se je ţogat hotla. Ţalostne pesmice je pela.
Tabela 8: Analiza pripovedi zgodbe - deklica 1
VSE BESEDE: 72

VEZNIKI: /

RAZLIČNE BESEDE: 37

DOGODKI: 7

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

3,8 besede

hotenje, ţalost

PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
enostavčna poved
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DEKLICA 2
Lisica. Lisica je mela deţnik. Medved je imel deţnik. Pa je hodil na sprehod. Srna srečala
se je. Medvedek pa ni imela deţnika. Zajček se je srečal. Medvedek. Veverica ni imela
deţnik. Miška ni imela deţnik. Medvedek jim je pomahal. Lisica ni imela deţnika. Lisica
se je ulegla na travnik. In pela ţalostne pesmice.
Tabela 9: Analiza pripovedi zgodbe - deklica 2
VSE BESEDE: 54

VEZNIKI: /

RAZLIČNE BESEDE: 25

DOGODKI: 3

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

3,9 besede

ţalost

PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
enostavčna poved

DEKLICA 3
POD MEDVEDOVIM DEŢNIKOM
Lisica je prišla. Medo deţnik je meu za rojstni dan. Medo je prišel po srnico. Zajček.
Medved je prišel po zajčka. Veverica je prišel po medved. Miška. Je prišel po miško. In
grejo. Tuki ne pada dţ. Lisička je ţalostna.
Tabela 10: Analiza pripovedi zgodbe - deklica 3
VSE BESEDE: 43

VEZNIKI: /

RAZLIČNE BESEDE: 23

DOGODKI: 7

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

3,6 besede

ţalost

PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
enostavčna poved
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DEKLICA 4
POD MEDVEDOVIM DEŢNIKOM
Tuki je lisička. Tuki je medved. Tuki je lisica. Deţuje. Srnica je prišla. Medved je srečal
zajčka. Lisica me ni hotela spustiti pod deţnik. Pa je miško srečal. In je bla čisto, čisto
premočena. Pod deţnik se skrije. Ne deţuje. Zaprl je deţnik. In so šli domov. Medved je
srečen. Ker so ţivali odšle. Lisica je ţalostna. Nobena ţivalca ni hotel igrati. Ker so šle k
medvedu domov. Lisica je šla spat. Ni hotel nobeden igrati. In je pripovedovala ţalostne
pesmi.
Tabela 11: Analiza pripovedi zgodbe - deklica 4
VSE BESEDE: 84

VEZNIKI: /

RAZLIČNE BESEDE: 41

DOGODKI: 6

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

3,9 besede

ţalost, hotenje, sreča

PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
enostavčna poved

DEKLICA 5
POD MEDVEDOVIM DEŢNIKOM
Deţevalo je. Lisica pod deţnikom. Srnica. Mokra je bla. Zajec. Je bil pod medvedovim
deţnikom. Veverica. Miška. Mokra je bla. Vsi so šli pod deţnik. Lisica je spala.
Tabela 12: Analiza pripovedi zgodbe - deklica 5
VSE BESEDE: 31

VEZNIKI: /

RAZLIČNE BESEDE: 16

DOGODKI: 1

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

2,5 besede

/

PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
enostavčna poved
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DEKLICA 6
Dekličin prvi jezik ni slovenščina, zato mi dane zgodbe ni povedala.
Tabela 13: Analiza pripovedi zgodbe - deklica 6
VSE BESEDE: /

VEZNIKI: /

RAZLIČNE BESEDE: /

DOGODKI: /

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

/

/
PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
/

DEKLICA 7
To je lisica. Medved. Deţnik je. Lisica pa medved. Srnica. Mokra. Je šla pod deţnik.
Zajček je bil moker. Šou je pod deţnik. Veverica je bila čisto mokra. Je šla pod deţnik.
Miška je prišla. In je šla pod deţnik. In je bla tuki gor. Zapru deţnik. Zazehala je. Srnico
je poklicala pa zajčka. Veverica je. Pa je pršla miška.
Tabela 14: Analiza pripovedi zgodbe - deklica 7
VSE BESEDE: 60

VEZNIKI: /

RAZLIČNE BESEDE: 22

DOGODKI: 4

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

3,2 besede

/

PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
enostavčna poved

DEKLICA 8
POD MEDVEDOVIM DEŢNIKOM
Ni jo hotla pod deţnik. In je jokala. Zajček ni hotu pod deţnik. In je joku. Veverica ni
hotla pod deţnik. In je jokala. Miška ni hotla pod deţnik. In je jokala. Ni hotla pod deţnik.
In je jokala.
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Tabela 15: Analiza pripovedi zgodbe - deklica 8
VSE BESEDE: 42

VEZNIKI: /

RAZLIČNE BESEDE: 12

DOGODKI: /

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

3,9 besede

ne hotenje, ţalost (»in je jokala«)

PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
enostavčna poved

DEKLICA 9
Nekoč je ţivela lisica. Medved je imel rdeč deţnik. Tuki je srnico srečal. Bila je čisto
premočena. Zajček je. Zajček je tudi premočen. Veverica. Miška. Miška je čisto
premočena bla. Grejo k medvedu. Lisica. Lisica je bila ţalostna.
Tabela 16: Analiza pripovedi zgodbe - deklica 9
VSE BESEDE: 38

VEZNIKI: /

RAZLIČNE BESEDE: 21

DOGODKI: /

POVPREČNA DOLŽINA POVEDI:

MENTALNA STANJA:

3,1 besede

ţalost

PREVLADUJOČA VRSTA POVEDI:
enostavčna poved
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Ali se bodo zgodbe otrok razlikovale glede na starost otrok?
Tabela 17: Opisne statistike za dosežke na posameznih merili za ocenjevanje zgodbe v
skupini otrok do treh let
Pov.
Vse Različne dolžina
2 leti besede besede povedi
Deček 2
45
25
2,6
Deček 5
58
31
4,7
Deklica
2
54
26
3,9
Deklica
3
43
23
3,6
Deklica
4
84
41
3,9
Deklica
5
31
16
2,5
Deklica
8
42
12
3,9
Deklica
9
38
21
3,1
M
44,00
24,00
3,75
SD
16,37
8,94
0,75

Prevladujoča
vrsta povedi1
1
1

Mentalna
Vezniki Dogodki stanja
0
1
1
0
6
1

1

0

3

1

1

0

7

1

1

0

6

3

1

0

1

0

1

0

0

2

1
1,00
0,00

0
0,00
0,00

1
2,00
2,8

1
1,00
0,89

Tabela 18: Opisne statistike za dosežke na posameznih merili za ocenjevanje zgodbe v
skupini otrok od treh let naprej
Pov.
Vse Različne dolžina
3 leta besede besede povedi
Deček 1
121
54
5,2
Deček 3
88
34
5
Deček 4
79
42
4,8
Deklica
1
72
37
3,8
Deklica
7
60
22
3,2
Deklica
6
0
0
0
M
75,50
35,50
4,30
SD
40,02
18,63
1,95

1
2

Prevladujoča
vrsta povedi2
1
1
1

Vezniki Dogodki
2
6
0
2
1
6

Mentalna
stanja
2
1
2

1

0

7

2

1

0

4

0

0
1,00
0,41

0
0
0,84

0
5,00
2,71

0
1,50
0,98

Prevladujoča vrsta povedi: 0 pomeni ni povedi, 1 pomeni enostavčna poved.
Prevladujoča vrsta povedi: 0 pomeni ni povedi, 1 pomeni enostavčna poved.
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Iz tabel je razvidno, da se zgodbe otrok glede na starost razlikujejo. Otroci, stari dve leti, so v
povprečju uporabili 44 vseh besed, otroci stari tri leta pa 75,5. Razlike se kaţejo tudi pri
uporabi različnih besed. Dve leti stari otroci so uporabili povprečno 24 različnih besed, triletni
otroci pa 35,5. Povprečna dolţina povedi je pri dveletnih otrocih 3,75 besede, v povedih pri
triletnih otrocih pa 4,30 besede v povedih. Pri obeh starostih prevladujejo enostavčne povedi.
Prirednih veznikov, ki ne izraţajo vezalnega priredja, otroci niso uporabili, sta pa dva dečka
uporabila podredna veznika (ker in da). Skoraj vsi otroci so prepoznali dogodke v zgodbi. Do
takega rezultata je prišlo zato, ker so vsi otroci pred pripovedovanjem zgodbe ţe slišali
zgodbo. Mentalno stanje, ki ga je prepoznala večina otrok je bilo, da je bila lisica ţalostna.
Nekateri so prepoznali tudi hotenje/nehotenje. Ena deklica je prepoznala mentalno stanje
srečo in en deček mentalno stanje jezo.

2.9

Sklepne ugotovitve

Z raziskavo lahko potrdim raziskovalno vprašanje, ali se bodo zgodbe otrok razlikovale glede
na starost otrok, ki sem si ga zastavila na začetku pisanja diplomskega dela. Rezultati, ki sem
jih dobila tekom raziskave, kaţejo na to, da dveletni otroci pripovedujejo krajše zgodbe kot
triletni otroci, kar pomeni, da so dveletni otroci v povprečju uporabili 44 besed, triletni otroci
pa 75,5. Razlike so se pokazale tudi pri številu različnih besed v zgodbi, ki so pri dveletnih
otrocih povprečno vključevale 24 različnih besed, pri triletnih pa 35,5 različnih besed. Iz
dobljenih rezultatov je razvidno, da se v zgodnjem otroštvu zelo hitro razvija otrokov
besednjak. Pri obeh starostih so prevladovale enostavčne povedi. Povprečna dolţina povedi
dveletnih otrok je bila 3,75 besede, pri triletnih pa 4,30 besede. Prirednih veznikov, ki ne
izraţajo vezalnega priredja, otroci obeh starostnih skupin niso vključevali v svojo pripoved.
Podredne veznike sta uporabila dva triletna dečka. Vseh dogodkov v zgodbi je bilo devet, od
tega so dveletni otroci v povprečju opisali dva dogodka, triletni otroci pa pet dogodkov.
Večina otrok je v svoje zgodbe vključila mentalni stanji ţalost in hotenje.
Med raziskavo sem ugotovila, kako pomembno je, da tako starši kot vzgojitelji spodbujamo
otrokovo pripovedovanje zgodbe. Da bi izboljšali trenutno situacijo, bi predlagala, da se v
domače okolje in v vrtec vnese čim več skupnega branja, pri katerem otrok aktivno sodeluje.
Kot bodoča vzgojiteljica menim, da bi morali vzgojiteljica in otroci pogosteje obiskovati
knjiţnico. Če knjiţnice ni mogoče obiskati, bi lahko v igralnici uredili knjiţni kotiček, v
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katerem bi bile otrokom vedno na voljo knjige, pri čemer ne smemo pozabiti na kriterije za
izbiro dobre slikanice.
Za razvoj otrokovega besednjaka lahko uporabimo različne dejavnosti:
 nadaljevanje zgodbe (otrok sam nadaljuje zgodbo, pri tem ga spodbujamo, da
uporablja različne besede);
 različne ilustracije (otrok s pomočjo ilustracij pove zgodbo);
 pogovor (otroka spodbudimo k pripovedi npr. Kje si bil med počitnicami?)

Rezultati mojih raziskovanj bodo lahko tudi podlaga za nadaljnje raziskave. Raziskali bi lahko
še, kako otroci v prvem starostnem obdobju vrtca pripovedujejo zgodbe s pomočjo slikanice
brez besedila in kako nadaljujejo zgodbo z izmišljenim začetkom. Pri tem bi lahko povečali
tudi vzorec udeleţencev raziskave.
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4 PRILOGE
Ilustracije so vzete iz knjige S. Makarovič Pod medvedovim deţnikom, ki jo je ilustriral
Gorazd Vahen.

Slika 1: Medved sreča lisico.

Slika 2: Medved sreča srnico.
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Slika 3: Medved sreča zajčka.

Slika 4: Medved sreča veverico in miško.
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Slika 5: Preneha deževati. Živali odidejo domov.

Slika 6: Nihče se ne želi igrati z lisico. Živali odidejo k medvedu na obisk.

37

Tičar, Alja (2014): Raba slikanice v prvem starostnem obdobju vrtca

Slika 7: Lisica se je ulegla na travo in si pela žalostne pesmi.
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