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POVZETEK 

 

V magistrskem delu smo raziskovali vlogo staršev pri razvoju začetne pismenosti njihovih 

otrok. Preučevali smo obdobje sistematičnega začetnega opismenjevanja v 2. razredu osnovne 

šole. Teoretična spoznanja in izsledke raziskav raznih (domačih in tujih) avtorjev smo 

dopolnili z raziskavo, v kateri so sodelovali učenci dveh oddelkov 2. razreda OŠ 

(eksperimentalna in kontrolna skupina) in njihovi starši. Pri učencih obeh skupin smo z 

začetnim testom preverili začetno stanje branja in pisanja, sledilo je še vmesno preverjanje in 

preverjanje ob koncu šolskega leta. Sodelovanje in vlogo staršev pri učenju branja in pisanja 

smo spremljali samo pri učencih ES. Za starše otrok ES in KS smo uporabili tudi anketna 

vprašalnika; reševanje je potekalo na začetku in na koncu šolskega leta. Z raziskavo smo 

želeli potrditi, da je sodelovanje staršev pri učenju branja in pisanja v 2. razredu izjemno 

pomembno. Šola ima sicer odgovorno in odločilno vlogo pri začetnem opismenjevanju, 

vendar vsega ne more narediti sama, ker morajo učenci avtomatizirati branje in pisanje, zato 

je pomembno, da si to vlogo deli s starši. V raziskavi smo za preverjanje razlik v povprečnih 

vrednostih med dvema skupinama (ES in KS) uporabili parametrični t-preizkus za neodvisna 

vzorca in neparametrični Mann-Whitnejev preizkus. Za preverjanje razlik med deleži 

odgovorov med ES in KS smo uporabili hi-kvadrat preizkus¸ če pa zaradi premajhnega 

pričakovanega števila enot v celicah nismo zadostili kriteriju za uporabo tega preizkusa, smo 

uporabili Kullbackov preizkus oz. razmerje verjetij. Za ugotavljanje povprečnih vrednosti 

med več skupinami smo uporabili analizo variance oz. njeno neparametrično različico, tj. 

Kruskal-Wallisov preizkus. Raziskava je potrdila, da so otroci, katerim so starši pogosto brali 

v začetnem obdobju šolanja, dosegli boljše rezultate. Pri preverjanju razlik med skupinama v 

napredovanju učencev ni bilo statistično značilnih razlik med skupinama in z raziskavo to ni 

bilo potrjeno. Izboljšanje je bilo zaslediti v ES le pri vmesnem preverjanju. Raziskava v 

splošnem ni potrdila pomembne vloge staršev pri razvoju bralno-pisnih sposobnosti otrok, 

zajetih v raziskavo (ukvarjanje z otrokom, spodbujanje pri branju in pisanju, pogovarjanje, 

pomoč). V tem delu raziskave je bilo potrjeno le, da je na napredovanje branja in pisanja pri 

otrocih v raziskavi pomembno vplivalo pogovarjanje z otrokom o prebranih knjigah, ne pa 

pogostost glasnega branja in vaja pisanja, saj je bila razlika premajhna, da bi jo statistično 

potrdili. Tudi vpliv bralno-pisnih dejavnosti v družini, pri katerih so otroci, zajeti v raziskavo, 

sodelovali (obisk knjižnice, izposoja knjig, zbirka knjig in drugega gradiva v družini, skupno 
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pisanje vabil, voščil ipd.) raziskava ni potrdila. V celoti pa so rezultati raziskave pokazali 

vpliv izobrazbe staršev na pismenost otrok, saj so otroci staršev, ki imajo višjo izobrazbo, 

dosegli boljše rezultate. 

 

KLJUČNE BESEDE: pismenost, začetno opismenjevanje, družinska pismenost, 

šolska pismenost, branje, pisanje, sodelovanje staršev 
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SUMMARY 

 

This Master's degree work presents research of parenting role in their children's initial literacy 

education development. The study was focused on systematic initial literacy in second grade 

elementary school. Theoretical knowledge and study results of various (domestic and foreign) 

authors were included in the research, in which parents and their children of two different 

second grade classes participated in two groups: Experimental Group (EG) and Control Group 

(CG). Children of both groups were first given a test to examine their knowledge and skills in 

writing and reading. Next test was given at midterm and the last one at the end of the school 

year. Involvement and parenting role in studying reading and writing was monitored only in 

group EG. Parents of both groups were given two questionnaires: one at the beginning and 

one at the end of the school year. Objective of the research was to prove that parental 

involvement in helping their children to learn reading and writing is very important. School 

has responsibility and plays crucial part in initial literacy of children but it cannot complete its 

tasks without help of parents because children must learn how to read and write properly. To 

compare differences in average values of both groups (EG and CG), parametric t-test for 

independent samples and non-parametric Mann-Whitney tests were used in the study. Hi-

square test was used for examining differences in percentage of answers between EG and CG 

groups. In cases, where hi-square test could not be used because of lower number of expected 

units in cells, Kullback test or probability ratio was used. For determination of average values 

among more groups, variant analysis or its non-parametric version, such as Kruskal-Wallis 

test were used. The study showed that children, whose parents often read to in initial stage of 

schooling, achieved better results. By comparing differences between the two groups in 

children’s progress, there were no distinctive statistical discrepancies and therefore it was not 

confirmed by the research. Improvement was found in ES group but only at midterm testing. 

The research did not confirm thesis that parents have important role in development of 

reading and writing skills of their children, who participated in the research. Such role 

includes spending time with their children, encouraging them to read and write, talking with 

them, helping them, etc. In this part of the study it was only confirmed that developing 

children’s reading skills was greatly influenced by parent-child talk about books that children 

had read. However, the study did not confirm influence by repeated reading out loud and 

writing exercises because the difference was too small to be statistically confirmed. It was 
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also not confirmed, that reading-writing culture (i.e. visiting library, borrowing books, family 

books collection, joint writing of greeting cards, etc.) within families of children included in 

the research, would have great influence. Overall, however, the study results showed 

ascendency of education level of parents on their children’s literacy. Children, whose parents 

have higher education, achieved better result. 

 

KEY WORDS: literacy, initial literacy education, family literacy, school literacy, 

reading, writing, parental involvement 
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1 UVOD  

 

Otrokovo primarno okolje je družina. Ta vpliva tudi na razvoj pismenosti pri otroku. 

Družinska pismenost je definirana kot koncept, ki vključuje naravno nastajajoče 

izobraževalne dejavnosti v okviru doma in družine (Grginič 2006: 12). Učenci se ob vstopu v 

OŠ s pisnim jezikom ne srečajo prvič. Že v predšolski dobi odkrivajo pisni jezik in njegovo 

vlogo v svojem domačem okolju. Porajajoča se pismenost se začne razvijati že zelo zgodaj in 

traja do vstopa v šolo. V tem času še ni formalnega in sistematičnega učenja pisanja in branja. 

V družinskem okolju je otrok opozorjen na zapisana besedila, starši in drugi družinski člani 

mu berejo iz knjig (npr. glasno branje pravljic otrokom je ena najpomembnejših dejavnosti v 

predšolskem obdobju in dokazano vpliva na razvijanje jezikovne zmožnosti, na učenje branja 

in na kasnejši šolski uspeh) …, nudi se mu možnost opazovanja odraslih pri pisanju in branju, 

prav tako pa se otroci v družinskem okolju lahko precej dobro naučijo tudi pogovarjanja, 

govorjenja in poslušanja (Bešter Turk 2003: 61, 2011a: 55). Pomemben vpliv na razvoj 

pismenosti otrok imajo še druge vsakodnevne dejavnosti v družini, povezane z branjem in 

pisanjem (izposoja knjig v knjižnici, obisk knjigarne, branje knjig iz čim bogatejše domače 

knjižnice, pripovedovanje, branje periodičnega tiska, pogovor ob prebranem gradivu, 

opazovanje staršev pri bralno-pisnih dejavnostih /npr. pisanje voščilnic, skupno iskanje 

zapisanih informacij …/, odnos staršev do le-teh, prepoznavanje napisov v okolju …).  

 

V šoli pa se učenci začnejo sistematično učiti brati in pisati. Začetno opismenjevanje 

vključuje pripravo na branje in pisanje (predopismenjevalne sposobnosti: vidno razločevanje, 

slušno razločevanje in razčlenjevanje, orientacija, grafomotorika), sistematično in vodeno 

spoznavanje črk štirih abeced (velike in male tiskane črke, male in velike pisane črke) ter 

urjenje tehnike pisanja in branja (z razumevanjem) na primeru preprostih besedil. Po 

raziskavah sodeč, je eden od najpomembnejših dejavnikov uspeha pri začetnem 

opismenjevanju govorna razvitost otroka, tj. sposobnost govorjenja in poslušanja, razvit 

besedni zaklad in zmožnost tvorbe zloženih povedi (prav tam: 61). 

 

Eden izmed temeljnih ciljev sodobnega pouka pri predmetu slovenščina v osnovni šoli je 

razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini. V okviru t. i. komunikacijskega modela 
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pouka je enakomerna pozornost namenjena vsem štirim sporazumevalnim dejavnostim, tj. 

razvijanju zmožnosti branja, pisanja, poslušanja in govorjenja.  

 

Poučujem v prvem triletju, zadnja leta samo v 2. in 3. razredu, torej v obdobju začetnega 

opismenjevanja, ki je temeljna faza v procesu opismenjevanja. Na podlagi pedagoških 

izkušenj lahko rečem, da učenci prav v obdobju, ko začnejo »vstopati v svet branja in 

pisanja«, potrebujejo pri premagovanju začetnih težav z branjem in pisanjem precej spodbud 

in opore v družinskem okolju. Zaradi želje po uspešnem delu z otroki in njihovimi starši in po 

nadgradnji  znanja na področju opismenjevanja ter zaradi težav, ovir in vprašanj, s katerimi se 

srečujem pri opravljanju svojega poklica, in neraziskanega področja o vlogi in sodelovanju 

staršev pri začetnem opismenjevanju učencev pri nas sem se v magistrskem delu želela 

podrobneje posvetiti tej temi ter jo raziskati. 

 

Magistrsko delo vsebuje Teoretični in Empirični del. V Teoretičnem delu predstavljam pojme, 

povezane z raziskovano temo. Ta del začenjam s pojmom pismenosti, z vidiki in vrstami 

pismenosti (predšolska, šolska, bralna, družinska in funkcionalna pismenost) in nadaljujem s 

poglavjem o opismenjevanju, komunikacijskem modelu opismenjevanja, celostnem pouku 

opismenjevanja ter metodah in postopkih opismenjevanja. V poglavju o začetnem 

opismenjevanju pišem o predopismenjevalnih spretnostih in sposobnostih ter o sistematičnem 

opismenjevanju. Sledeče poglavje namenjam branju in pisanju, razvoju branja in pisanja 

(različni modeli), učenju branja in pisanja ter razlikam med branjem in pisanjem. V poglavju 

o branju pišem o dejavnikih branja, razvoju otrokovih bralnih sposobnosti, bralni motivaciji, 

začetnih težavah pri branju, celostnem pouku branja, o komponentah branja in o vzgajanju 

bralca v šolskem obdobju. Poglavje o pisanju pa začenjam z razvojem otrokovih pisalnih 

sposobnosti (začetne faze in spoznavne zakonitosti pisanja), nadaljujem s pisanjem o gibalnih 

sposobnostih za pisanje (grafomotorika, orientacija, levični otrok) in o začetnih težavah pri 

pisanju, o celostnem pouku pisanja in o učenju pisanja. Zadnje poglavje Teoretičnega dela je 

namenjeno sodelovanju staršev pri začetnem opismenjevanju; pišem o zgodnjih bralnih 

izkušnjah v družinskem okolju, o vsakodnevnih bralno-pisnih dejavnostih v družini, o 

pomenu glasnega branja, navajam navodila za starše pri začetnem opismenjevanju za delo 

doma (preden otrok začne brati in pisati, ko bere in piše sam, opismenjevalne dejavnosti v 

domačem okolju v različnih starostnih obdobjih) ter poglavje zaključim s prikazom rezultatov 

nekaterih raziskav, ki so povezane z raziskovano temo. V Empiričnem delu je prikazana 
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interpretacija rezultatov treh testov branja in pisanja, ki so jih reševali otroci na začetku 

šolskega leta, med šolskim letom in na koncu šolskega leta, in dveh vprašalnikov, ki so ju 

reševali starši na začetku in na koncu šolskega leta. Zaključek Empiričnega dela vsebuje še 

interpretacijo hipotez raziskovanja.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 PISMENOST 

 

Pojmovanje pismenosti se je skozi zgodovino spreminjalo. V srednjem veku je bil pismen 

tisti, ki je znal brati in pisati latinsko, od reformacije naprej pa ta pojem vključuje zmožnost 

branja in pisanja v maternem jeziku. Pred 200 leti je imel pismeni posameznik tudi drugače 

razvite sposobnosti kot danes (Pečjak 2012a: 11−13); zavedati pa se je tudi treba, da biti 

pismen v nekem afriškem plemenu pomeni nekaj drugega kot biti pismen v razviti evropski 

državi (prav tam). 

Tudi W. T. Theale in  E. Sulzby (1988) poudarjata, da je bilo včasih za delovanje v družbi 

dovolj, da se je človek znal podpisati − danes pa to ne zadošča več, − in navajata, da razni 

avtorji govorijo o razmišljujoči pismenosti v 21. stoletju, ki se od funkcionalne pismenosti 

razlikuje v tem, da poleg usvojenosti osnovnih sposobnosti poudarja še rabo jezika za 

razmišljanje, komuniciranje in reševanju problemov (v Pečjak 2000b: 9). 

 

Opredelitve pismenosti se spreminjajo vzporedno s spremembami v družbi, gospodarstvu in 

kulturi. Na današnje dojemanje pismenosti so vplivali novejši koncepti učenja, predvsem 

vseživljenjskega učenja. Pismenost že dolgo ni več spretnost, ki se razvija le v otroštvu in na 

začetku šolanja, temveč je širok splet znanja, spretnosti in strategij, ki jih posameznik usvaja 

vse življenje v različnih situacijah, v interakciji z okoljem in širšo skupnostjo, v kateri deluje 

(Knaflič in Bucik 2003: 119). Postati pismen je kompleksna in večstranska sposobnost, ki 

vključuje številne spretnosti in sposobnosti branja, pisanja (tudi računanja), pri čemer je 

poudarjen različen razvoj pismenosti glede na starost, spol in izobrazbo in druge dejavnike 

(Grginič 2006: 11). Pismenost je torej kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko 

determinirani pojem.  

 

Ker je pismenost kompleksen proces in dejavnost, je pojem pismenosti torej nemogoče 

opredeliti z eno samo definicijo. Definicije se med seboj razlikujejo v različnih vidikih 

(Pečjak 2012a: 12−13). V slovarju pismenosti sta Harris in Hodge (1995) zbrala in navedla 

okrog štirideset vrst pismenosti, ki so jih razni avtorji uporabili v različnih kontekstih, npr. 

akademska pismenost, pismenost odraslih, računalniška pismenost, kulturna pismenost, 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 15 - 

 

družinska pismenost, funkcionalna pismenost, medijska pismenost, bralna pismenost, 

vizualna pismenost ... Danes so zelo razširjeni in splošno znani pojmi, kot so npr. 

informacijska pismenost, medijska, digitalna … in druge pismenosti (v Pečjak 2012a: 11−12). 

 

V širšem smislu je pismenost pojmovana v dokumentu Nacionalna strategija razvoja 

pismenosti v Republiki Sloveniji (2007) in tudi v obeh učnih načrtih (1998 in 2011), saj je 

eden izmed temeljnih ciljev pouka pri predmetu slovenščina razvijanje sporazumevalne 

zmožnosti učencev, to pa je »zmožnosti kritičnega sprejemanja (poslušanja/branja) raznih 

besedil in zmožnost tvorjenja (govorjenja/pisanja) ustreznih, razumljivih, pravilnih in 

učinkovitih besedil raznih vrst«. (Program Osnovna šola 2011: 6 v Bešter Turk 2011a: 54−55, 

2011b: 111−127)  

M. Križaj Ortar (2000) in S. Pečjak (2000b) pri preučevanju pismenosti izhajata iz 

komunikacijskega modela opismenjevanja in poudarjata enakovredno vključevanje vseh štirih 

sporazumevalnih dejavnosti: govorjenje, poslušanje, branje, pisanje (v Grginič 2006: 8). M. 

Bešter Turk (2011: 54−55) navaja, da se je pojmovanje pismenosti v zadnjih 60. letih močno 

spremenilo, od poznavanja črk, branja/pisanja besed, preprostih besedil (tj. osnovne 

pismenosti) do uporabe znanja v različnih okoliščinah (tj. funkcionalne pismenosti). Biti 

pismen pomeni znati se sporazumevati v obeh prenosnikih, kar pomeni, da pismenost ni le 

zmožnost pisanja in branja, temveč tudi govorjenja in poslušanja, saj obvladanje 

sporazumevalnih dejavnosti v slušnem prenosniku močno vpliva na obvladanje pisanja in 

branja, lahko je tudi obratno (prav tam). Sporazumevalna zmožnost oz. pismenost v širšem 

pomenu je sicer proces, ki pri posamezniku traja vse življenje, ker družbene spremembe 

prinašajo vedno nove potrebe po sporazumevanju/pismenosti (prav tam).  

Tudi M. Cenčič (2000: 40) pojmuje pismenost v širšem pomenu, kot zapleteno, sestavljeno ter 

povezano dejanje in proces, ki ne obsega le zmožnosti branja in pisanja, temveč tudi 

govorjenja in poslušanja, torej kot sporazumevalna zmožnost (Bešter Turk 2003: 75).  

Pri pismenosti v ožjem pomenu gre predvsem za razvijanje zmožnosti pisanja in branja (v 

Bešter Turk 2003: 75−76). M. Bešter Turk (2003: 79, 2011: 46) tudi navaja, da pismenost ni 

omejena samo na predmet slovenščina in jo je treba razvijati tudi pri drugih predmetih in da 

se razvija tudi zunaj šole. Odgovornost za razvoj pismenosti v širšem in ožjem pomenu v šoli 

nosijo učitelji vseh predmetov in jih je o tem treba ozavestiti že med študijem (prav tam). 

Tudi W. T. Theale in  E. Sulzby (1988) zagovarjata vzporedno in sočasno razvijanje vseh 

štirih sporazumevalnih dejavnosti in poudarjata, da pismenost od učenca zahteva aktivno 
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vlogo v procesu razvoja. Otroci ne postajajo pismeni le z opazovanjem odraslih pri 

posameznih komunikacijskih dejavnostih, pač pa s svojim poskušanjem branja, pisanja, 

govorjenja in poslušanja (v Pečjak 2000b: 9). Sodobna družba od posameznika pričakuje 

sposobnosti razmišljanja in ustvarjanja novega znanja, komunikacije, skupinskega 

sodelovanja in reševanja problemov, kar pa vnaša spremembe v začetno opismenjevanje. Cilji 

začetnega opismenjevanja so torej obvladanje osnovnih komunikacijskih spretnosti, 

sposobnost rabe jezika za komunikacijo, razmišljanje in kritično vrednotenje – doseči višjo 

raven pismenosti, to je kritično ali razmišljajočo pismenost (Magajna 1993: 117−122, 2000: 

57−66, Pečjak 2000a: 43−55). 

 

Glede na strukturne elemente lahko definicije pismenosti delimo v nekaj skupin. V prvi 

skupini so definicije, ki pri pismenosti poudarjajo spretnost branja. Definicija bralne 

pismenosti v mednarodni raziskavi IEA (1991) pravi, da je »bralna pismenost (reading 

literacy) sposobnost razumeti in uporabiti tiste pisne jezikovne oblike, ki jih zahteva družba 

in/ali so pomembne za posameznika.« (Elley, Gradišar, Lapajne 1995: 19) 

V raziskavi PISA 2006 (2007) je bralna pismenost opredeljena kot »razumevanje, uporaba in 

razmišljanje o pisnem besedilu, da dosežemo zastavljeni cilj, razvoj posameznikovega znanja 

in aktivno sodelovanje v družbi.« (v Pečjak 2012a: 13)  

V drugo skupino definicij spadajo tiste, ki opredeljujejo pismenost kot osnovno ali primarno 

spretnost branja in pisanja, ki omogoča primerjavo v času in prostoru. Pri pismenosti gre za 

branje in pisanje, ki ga usmerjajo vprašanja kaj, kako, kdaj in zakaj brati in pisati. Pismena 

oseba je oseba z znanjem in spretnostmi branja in pisanja, ki omogočajo delovanje v vseh 

aktivnostih, značilnih za njeno kulturo in družbeno skupino, ki ji pripada (prav tam). Tudi v 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994: 844) je pismenost definirana kot znanje branja 

in pisanja. Pismen je torej tisti, ki zna brati in pisati (prav tam).  

Tretjo skupino definicij predstavljajo tiste, ki razširjajo spretnosti pismenosti in poleg branja 

in pisanja vključujejo še računanje. Taka je definicija UNESCA (v Pečjak 2012a: 13), ki 

navaja, da je oseba pismena, kadar lahko sodeluje v vseh življenjskih dejavnostih, v katerih se 

zahteva pismenost za vsakodnevno delovanje v družbeni skupnosti ter uporablja svoje bralne, 

pisne in računske spretnosti za osebnostni razvoj in razvoj družbene skupnosti. Vse definicije, 

ki poudarjajo uporabo spretnosti branja, pisanja in računanja za delovanje v družbi in osebni 

razvoj posameznika, so definicije, ki opredeljujejo funkcionalno pismenost (prav tam).  
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V mednarodni raziskavi o pismenosti odraslih IALS (International Adults Liteary Survey 

2000) je pismenost opredeljena kot sposobnost in spretnost razumevanja in uporabe pisnih 

informacij v vsakdanjih dejavnostih v domačem okolju, na delovnem mestu za doseganje 

ciljev in za razvoj znanja in sposobnosti (prav tam: 14). Podobna definicija je tudi v 

Enciklopediji Slovenije (1994), ki pravi, da sodobni pomen besede pismenost vključuje 

sposobnost branja in pisanja na ravni, primerni za pisno sporazumevanje, in na ravni, ki 

posamezniku omogoča uspešno delovanje v družbi (v Pečjak 2012a: 14). Slovenska 

Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (2007) pravi, da je »pismenost trajno razvijajoča se 

zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za tvorjenje, 

razumevanje in uporabo besedil za potrebe življenja v družini, šoli, na delovnem mestu in v 

družbi. Pridobljeno znanje, spretnosti in razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno 

in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno in kritično sodelovanje v poklicnem in 

družbenem življenju.« (prav tam) 

 

Iz vseh teh definicij izhajata dve značilnosti, ki ju izpostavlja tudi Wagner (1999). Prva govori 

o prilagoditvi posameznika pričakovanjem oz. zahtevam družbe, druga pa o tem, da pismenost 

predstavlja moč posameznika, s pomočjo katere lahko uresniči lastna pričakovanja in 

povzroči določene socialne spremembe (prav tam). 

Langer (1999) omenja izraz »višja pismenost« in ga uporablja za učence v procesu 

izobraževanja in vključuje poleg branja in pisanja tudi sposobnosti uporabe jezika, sklepanja 

za reševanje problemov v določenih situacijah in pri določenih predmetih v šoli (prav tam). 

Kucer (2001) govori o »kritični pismenosti«. Pojem zajema branje, pisanje in afektivne 

dejavnike (motivacijo in prepričanje posameznika o pomenu pismenosti in vrednotenju te) v 

razmerju do socialno-kulturnega okolja, ki mu posameznik pripada, da lahko posameznik 

rešuje vsakodnevne učne, poklicne in osebne probleme (prav tam).  Avtorji, med njimi tudi 

Langer in Kucer, ki so opredeljevali pismenost s sociokulturnega vidika (branje in pisanje sta 

sestavna elementa socialne prakse), govorijo o mnogovrstnih pismenostih (multiple literacies) 

in pri tem izhajajo iz predpostavke, da pismenost ni avtonomen, univerzalen koncept, ampak 

da se ta koncept spreminja glede na okoliščine, od kulture do kulture (Street 2003 v Pečjak 

2012a: 15). Luke in Freebody (1999) prav tako izpostavljata večdimenzionalnost pojma 

pismenosti, v katerega vključujeta kodiranje besedila, razumevanje in tvorjenje smiselnega 

besedila, uporabo besedil v funkcionalne namene v šoli in zunaj nje ter njihovo kritično 

refleksijo (prav tam). 
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V mnogih državah se zavedajo pomena pismenosti in poudarjajo, da je pismenost ena 

temeljnih zmožnosti ljudi, ki na eni strani omogoča učinkovit ekonomski razvoj družbe, na 

drugi strani pa ima socialno interakcijsko funkcijo, saj olajšuje vključenost posameznikov v 

družbo. Mnoge države sveta posvečajo posebno pozornost sistematičnemu razvoju zmožnosti 

pismenosti. B. Blake in Blake (2002) natančno argumentirata pomen pismenosti in 

prizadevanja držav za razvoj pismenosti pri svojih državljanih in pravita, da so 

najpomembnejši razlogi za razvoj pismenosti naslednji: pismenost je dobra za posameznika 

nasploh, je dobra za ugodno ekonomsko stanje posameznika, je dobra za družbo, je dobra za 

politično stabilnost države, je dobra za skupnost in je dobra za ekonomski razvoj držav (prav 

tam: 16). M. Grosman (2010: 25) piše o pismenosti, ki jo potrebujemo v 21. stoletju, in 

navaja, da bodo za smiselno delovanje v 21. stoletju potrebne vse oblike pismenosti na 

najvišji ravni. S tehnološkim razvojem bodo rasle potrebe po poznavanju elektronske 

pismenosti, tj. posebnosti bralnega razbiranja in pisnega tvorjenja različnih žanrov digitalnih 

besedil ter nove elektronske književnosti, potreben pa bo tudi premislek o vključevanju te 

oblike pismenosti v pouk (prav tam).  

 

2.1.1 VIDIKI PISMENOSTI  

 

V preteklosti se je izoblikovalo več različnih pogledov na pismenost. Za razvoj pismenosti je 

pomembno poznavanje jezikovnih, kognitivnih, sociokulturnih, razvojnih in izobraževalnih 

vidikov tega pojava. Kucer, Silva in Delgado-Larocco (1995 v Pečjak 2012a: 12−16) navajajo 

naslednje najpogosteje preučevane vidike pismenosti: 

 

Pri kognitivnem vidiku pismenosti kognitivni znanstveniki pojmujejo spretnost pismenosti (v  

katerega prištevajo predvsem spretnosti branja in pisanja) kot sistem spretnosti, ki ni odvisen 

od socialnega konteksta, ampak od kognitivnega aparata posameznika. To so miselni procesi, 

strategije in postopki, ki omogočajo posamezniku, da predeluje besedila, ki jih bere, da sam 

tvori besedila, piše. Izpostavljajo zlasti aktivno vlogo posameznika in pomen strategij, ki jih 

uporabljajo bolj ali manj izkušeni bralci in pisci. Predpostavljajo, da ko enkrat posameznik 

razvije določene spretnosti in strategije, jih lahko uporablja v vseh ustreznih situacijah (prav 

tam: 17).  
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Jezikovni vidik pismenosti vključuje jezik, ki je sistem simbolov in omogoča komunikacijo. 

Obstajajo različni sistemi pisnega in govorjenega jezika, ki so med seboj povezani 

(pragmatični, žanrski, semantični sintaktični, morfemski, fonološki, grafemski …). 

Razvrstimo jih lahko od zelo splošnih do zelo pragmatičnih. Čeprav jezik lahko izrazimo tako 

v govorni kot pisni obliki, pa pisni jezik ni samo zapis govorjenega jezika (prav tam).  

 

Pri sociokulturnem vidiku pismenosti sociokulturni teoretiki (Street 1991, Au 1998) 

poudarjajo pomen specifičnih situacij pri urjenju spretnosti pismenosti (prav tam). Ti dogodki 

pismenosti (literacy events) izhajajo iz različnih sociokulturnih izkušenj, ki jih določajo 

različne kulture, poklici, medsebojne razlike. Pismenost definirajo v odnosu do diskurza. 

Diskurz je socialno prepoznan način za uporabo jezika (branja, pisanja, govorjenja in 

poslušanja), način razmišljanja, prepričanj, občutenj, vrednotenj in aktivnosti med ljudmi ter 

ljudmi in stvarmi, s katerimi se posameznik prepozna kot član socialne skupine v kateri igra 

določeno socialno vlogo. S tega vidika obravnava pismenost široko gibanje New Literacy 

Studies (prav tam). 

 

Med prvimi se je oblikoval razvojni vidik pismenosti, ki prikazuje določene razvojne trende v 

razvoju posameznih dimenzij pismenosti. Pojasnjuje, kako pri otroku poteka razvoj bralnih in 

pisnih sposobnosti. Poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti učečega se ima v 

pedagoški praksi poseben pomen. Na osnovi tega se lahko oblikuje razvojno ustrezen 

kurikulum ter poučuje posamezne dimenzije pismenosti tako, da se upoštevajo razvojne 

zmožnosti učencev (prav tam). Tudi A. Gessel (1954) omenja ta vidik, ki daje prednost 

otroškemu dozorevanju (v Grginič 2005: 8). V začetku 20. stoletja so bili mnenja, da se otrok 

opismeni, ko doseže določeno starost. Vpliv staršev na začetno opismenjevanje ni bil 

upoštevan in tudi otrokovo predznanje je bilo zanemarljivo. Kasneje se je razvilo spoznanje, 

da na ta proces močno vplivajo predbralne izkušnje otrok. Oblikovati so se začele razvojne 

teorije (Durkin 1966 v Grginič 2005: 9) in programi, ki so vplivali na otroke v vrtcih, z 

namenom doseči bralno pripravljenost. Niso pa še poudarjali vloge staršev. Svetovali so jim 

celo, da naj ne poskušajo vplivati na razvoj otrokove pismenosti v zgodnjem obdobju (prav 

tam). 

 

Izbobraževalni vidik pismenosti poudarja, da je potrebno za učinkovit pouk pismenosti pri 

načrtovanju kurikula upoštevati vse vidike, torej multidimenzionalnost in dinamičnost 
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pismenosti. Mnogi avtorji poudarjajo, da je potrebno pri vzgoji pismenega človeka hkratno 

delovati na razvoj jezikovnih, kognitivnih, sociokulturnih in razvojnih dimenzij pisnega jezika 

pri vseh predmetih (Pečjak 2012a: 17).  

 

Shema odnosov (Kucer, Silva in Delgado-Larocco 1995 v Pečjak 2012a: 18) posameznih 

vidikov pismenosti ima v sredini konstrukta kognitivni vidik, ki odloča o tem, da bi 

posameznik raziskal, odkril in konstruiral pomen iz besedila. Pri tem imajo odločilno vlogo 

miselni procesi in strategije posameznika. Preučevanje tega vidika je področje psihološkega 

raziskovanja. Takoj za tem vidikom se nahaja jezikovni vidik, jezik kot sredstvo, s pomočjo 

katerega se izrazimo. Preučevanje tega vidika je značilno za jezikoslovno znanost – pri nas za 

slovenistiko. Pismenost je poleg primarnega dejanja posameznika tudi socialno dejanje. 

Pomen in jezik, ki ga posameznik tvori in uporablja, določajo različne socialne značilnosti, 

kot so etična oz. kulturna pripadnost, spol. Jezik pa najpogosteje uporabljamo v socialnem 

kontekstu, zato govorimo o sociokulturnem vidiku pismenosti. Temu vidiku sledi še razvojni 

vidik. Vsako dejanje pismenosti odraža to, kar posameznik zmore oz. česar ne zmore v 

določenem razvojnem obdobju. Po drugi strani lahko posameznik razvija določene dimenzije 

pismenosti in uporablja pismenost na vedno nove načine, torej se razvoj nikoli ne konča. 

Lahko govorimo o vseživljenjskem razvoju pismenosti. Preučevanje razvojnih vidikov 

pismenosti je v domeni razvojne psihologije, didaktičnih vidikov vseživljenjskega razvoja 

pismenosti pa v domeni pedagogike in andragogike (prav tam: 19). 

 

2.1.2 VRSTE PISMENOSTI 

 

2.1.2.1 PREDŠOLSKA PISMENOST 

 

Predšolsko pismenost oz. začetni bralni in pisalni razvoj otroka kot proces spontanega 

porajanja pismenosti, neopazno ob vsakodnevnih dogodkih, ob pisnih dejavnostih staršev in 

ob lastni dejavnosti, raziskovalci (Goodman  1982, Lomax in McGee 1987, Hiebert 1978, 

Teale 1984, Mason 1980 in Miller 1996 v Grginič 2005: 9−11, 2008: 10) opisujejo kot 

porajajočo se pismenost (emergent literacy).  

 

Porajajoča se pismenost je pismeno znanje in spretnosti, ki jih otroci pridobivajo spontano, 

postopno, samoiniciativno in neformalno daljše časovno obdobje v času pred formalnim 
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(šolskim) opismenjevanjem. V tem času še ni formalnega in sistematičnega učenja branja in 

pisanja (Teale in Sulzby 1986, Labbo in Teale 1997 v Grginič 2005: 10−11, 2010: 11).  

 

Mnogo strokovnjakov je trdilo (Clay 1979, Goodman 1973, 1979, Smith 1971, Barratt- Pugh 

2000 v Grginič 2006: 9), da branje in pisanje nista samostojni dejavnosti, temveč gre za 

kompleksen proces, ki se začne z rojstvom otroka in pri katerem je otrok aktiven udeleženec. 

Vse štiri sporazumevalne dejavnosti (branje, pisanje, govorjenje, poslušanje) so med seboj 

tako povezane in se razvijejo ob vključenosti v dogodke, ki so povezani s pismenostjo. 

Osrednji del tega procesa je ožja družina, širša družina, skupnost, v kateri nastajajo razmere, 

ki omogočajo porajanje in razvoj pismenosti. Ko mlajši otroci aktivno sodelujejo pri 

dogodkih, ki vključujejo pismenost, postopoma gradijo svoje znanje, sposobnosti in 

razumevanje vrste pismenosti (Barratt-Pugh 2000 v Grginič 2006: 9).  

 

Raziskave so pokazale, da se otrok že zelo zgodaj v predšolski dobi uči o pismenosti in se je 

zaveda, če živi v okolju, ki je v tej smeri spodbudno. Porajajoča se pismenost obsega 

predbralne in predpisalne spretnosti. Dejstva, ki jih je treba upoštevati za uspešno razvijanje 

bralnih sposobnosti, so: pripravljenost za branje se ne pojavi v danem trenutku, pogoje za 

uspešno branje lahko iščemo v zgodnjih izkušnjah otrok s pomembnimi besedili in 

pripravljenost otrok za branje se povezuje z njihovim prostovoljnim pristopom k branju.  

Otroci pridobivajo zavest o tisku in pisanju, o obstoju glasov v govoru, glasove povezujejo s 

črkami, pojavlja se že celostno/globalno branje (znaki, napisi na cesti, na naslovnicah revij, v 

izložbah, na prehranskih izdelkih, oglasna sporočila, simboli, znaki na TV-zaslonih, na 

računalniku, na oblačilih, obutvi) (Grginič 2005: 10−11, 2010: 11). Preden začne otrok pisati 

v skladu z dogovorjenimi pravili (formalno), piše na razne načine. Spontane oblike pisanja 

zajemajo čačke, risanje, nefonetične črkovne verige, posnemanje formalnega pisanja, rebuse, 

okrajšave, lažne črke in posebne oblike. Otrok si pri pisanju pomaga z domiselnim 

črkovanjem, ko glasovom prireja črke, a jih pri tem izpušča ali uporablja napačne (Grginič 

2005: 10). O stopnjah razvoja predšolske pismenosti piše D. Golli (1996: 14). 

 

L. Miller (1996) porajajočo se pismenost (abecedno znanje glasov, črk) primerja z vrhom 

ledene gore. Vidni znaki razvoja pismenosti so v tem vrhu: navidezno branje, branje tiska v 

okolici, poimenovanje črk abecede, prepoznavanje enakozvočnic, branje besed v knjigah, 

spontano pisanje, prepoznavanje in pisanje lastnega imena. Pod vrhom, v nevidnem delu gore 
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se skrivajo vsi tisti dogodki v vsakdanjem življenju otroka, ki vodijo do začetne pismenosti, in 

sicer od tega, ko skupaj s starši gleda slikanice, posluša pesmice, izštevanke in išče rime, 

opazuje oglas na TV-zaslonu, do navideznega branja, poskusov pisanja, prepoznavanja 

posameznih glasov/črk, domiselnega črkovanja, pisanja lastnega imena in slikovnega branja 

pogostih napisov v okolju /usmerjene in neusmerjene dejavnosti v družini, vrtcu, okolju: 

otroške pesmi in izštevanke, abecedne igre, prebiranje knjig z odraslimi, igranje s črkami, 

oblikami črk, uganke, branje napisov v trgovinah in veleblagovnicah, opazovanje odraslih pri 

branju knjig, časopisov in revij/ (Zrimšek 2003: 15−16). Poudarja, da zgodnje branje in 

pisanje vznikne iz vsakodnevnih dogodkov v družini (vsakdanja opravila, kuhanje, 

nakupovanje …) in se razlikuje od družine do družine. Razvoj branja in pisanja je neki 

kontinuum, skozi katerega gre otrok glede na individualne vzpodbude. Napredek je odvisen 

od mnogih dejavnikov (Miller 1996 v Zrimšek: 15). Tako kot je pri ledeni gori opazen samo 

vrh, medtem ko se večji del skriva pod vodo, tudi večji del otrokovega predšolskega razvoja 

poteka neopazno, dokler v trenutku ne prepozna posameznih črk in besed in se porodi 

pismenost (Grginič 2005: 11).  

 

Osrednja dejavnost v predšolskem obdobju je igra. Dobro pripravljeno okolje za prosto igro 

zelo pozitivno vpliva na izboljšanje opismenjevalnih dejavnosti (Mandel Morrow in Rand 

1989, 1991 v Grginič 2005: 11). Zelo pomembne so igre vlog, kotički za dramske igre, knjižni 

kotički in lokacijski kotički (dom, družina, frizerski salon, ambulanta …), ki motivirajo otroke 

za prostovoljno uporabo opismenjevalnih pripomočkov in sodelovanje v opismenjevalnih 

dejavnostih (Neuman in Roskos 1989, 1991, 1993, 2001, Mandel Morrow in Rand 1991, 

Czerniewska 1992, Miller 1996, Grginič 1997, Browne 1998, Mandel Morrow 1993, 2000, 

2001 v Grginič 2005: 12). O igri in drugih dejavnostih (vsakdanje situacije, pripovedovanje, 

branje, seznanitev otroka z raznim pisnim gradivom, zapisovanje lastnega imena, ob skupnem 

branju naj bo otrok ves čas dejaven /drži knjigo, obrača strani, odgovarja na vprašanja/, 

ureditev bralnega kotička in mesta za branje), ki vplivajo na razvoj zgodnje pismenosti, piše 

tudi L. Knaflič v Priročniku za spodbujanje družinske pismenosti (2009: 14−16).  

 

Mnoge raziskave so pokazale tudi, da pisni dosežki v predšolskem obdobju pomembno 

vplivajo na razvoj bralnih in pisalnih spretnosti v opismenjevanju v šolskih izobraževalnih 

ustanovah, npr. to je pokazala raziskava J. Chall (1976). Različno znanje in sposobnosti, 

dosežene na predbralni stopnji, so odločilno povezane z bralnim neuspehom na prvi bralni 
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stopnji (v Grginič 2005: 40). Tudi N. Bucik (2009: 17) navaja, da so raziskave pokazale, da je 

za razvoj učinkovitega in zavzetega bralca pomembno razvijati otrokovo motivacijo za branje 

že v zgodnjem otroštvu, ko se pismenost šele začne razvijati.  

 

2.1.2.2 ŠOLSKA PISMENOST 

 

Šola je bila vedno odgovorna za pouk pismenosti in je zato kriva, če ta ni dosežena (Grosman 

2005: 106). Strokovnjaki morajo za šolski razvoj razumeti obsežno vrsto predšolskih učnih 

izkušenj ter načrtovati in dopolnjevati kurikulum začetnega opismenjevanja, zgrajen na 

osnovi znanja, pridobljenega v primarnih skupnostih (Grginič 2006: 11). Šola močno vpliva 

na razvoj pismenosti, najpomembnejši prispevek šole pa je celoten otrokov razvoj in pomoč 

vsakemu učencu, da razvija in uporablja tiste spretnosti, ki jih ima (Cenčič 2000: 42). Tudi če 

učenci doma nimajo spodbud za razvoj pismenosti, lahko napredujejo v intelektualnem 

razvoju, če dobijo v šoli ustrezne možnosti za razvoj (Wells 1981 v Cenčič 2000: 42). 

 

Šola je nastala z razvojem pismenosti in širjenje pismenosti je bil njen ključni cilj in smisel. 

Pismenost v ožjem pomenu razumljena kot spretnost razumevanja in izražanja pisane besede 

je dolgo veljala za merilo razvoja civilizacije. Tudi danes jo v najširšem smislu razumemo kot 

temeljno orodje sodobne civilizacije, ne več z uporabo pisnih simbolov, temveč simbolov in 

komunikacij vseh vrst, tudi komunikacij v prostoru državljanstva, v katerem lahko 

»državljansko pismenost« razumemo kot spretnost delovanja v družbenem sistemu, kot pogoj 

aktivnega državljanstva. Tako razumljena pismenost je ključno merilo kakovosti 

izobraževalnega sistema (Medveš 2005: 6). 

 

Pri raziskovanju šolske pismenosti je vse bolj pomembno odkrivanje otrokovih 

predopismenjevalnih dejavnosti v predšolskem obdobju in ugotavljanje vpliva porajajoče se 

pismenosti na šolski uspeh pri začetnem branju in pisanju (v Grginič 2005: 40). 

 

M. Bešter Turk (2003: 61) v okviru šolske pismenosti ločuje začetno pismenost in pismenost 

šolajoče se mladine. Pismenost šolajoče se mladine pomeni razvijanje oziroma nadgrajevanje 

začetne pismenosti učencev. V osnovni šoli gre za nevtralno pismenost (Spreizer 1998 v 

Bešter Turk 2003: 61), tj. za vse enake rabe pismenosti, upoštevaje starost učencev in njihove 

potrebe, izkušnje, sporazumevalno, spoznavno možnost (prav tam). 
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Nekatere (tuje) raziskave so tudi pokazale, da otroci iz socialno šibkih družin zaostajajo v 

razvoju predopismenjevalnih spretnosti in da se to nadaljuje tudi ob vstopu v šolo pri 

formalnem učenju branja in pisanja v prvem in drugem razredu (Grginič 2005: 68−79). 

Otrokom bi morali pred vstopom v šolo omogočati več pismenih dejavnosti, prilagojenih 

razvojni stopnji, ter pri tem skrb še posebej nameniti otrokom iz socialno šibkih družin 

/družinski projekti, delavnice za starše in otroke/ (Knaflič 2000: 7). 

 

2.1.2.3 DRUŽINSKA PISMENOST 

 

V  zvezi s pismenostjo se pojavlja tudi termin družinska pismenost, ki »zajema vse načine in 

situacije, v katerih starši, otroci in drugi družinski člani uporabljajo bralne in pisne spretnosti 

v svoji skupnosti oz. v vsakdanjem življenju« (Knaflič 1999a: 18). Strokovnjaki pripisujejo 

družinski pismenosti velik pomen, saj rezultati raziskav kažejo, da «šola povprečno 

razmeroma v majhni meri nadoknadi primanjkljaje družine na področju pismenosti« (Knaflič 

2001: 75) oz. da »odnos do pismenosti in funkcija, ki jo ima pismenost v družinskem 

življenju, veliko bolj vplivata na raven pismenosti, ki jo bo dosegel otrok, kot pa samo 

neposredno delo (vaje) za spodbujanje branja in pisanja. Z vsakdanjo rabo spretnosti branja in 

pisanja otrok začuti, da je pismenost vtkana v različna področja družinskega življenja in da je 

zaradi tega pomembna« (Knaflič 1999b: 51). Raziskave tudi kažejo, da se določena raven 

pismenosti v družini medgeneracijsko ohranja in da je raven pismenosti, ki jo otroci po navadi 

dosežejo, tesno povezana s socialnimi in kulturnimi značilnostmi družine in ravnijo 

pismenosti, ki prevladuje v otrokovi družini (Knaflič 1999b: 49).  

 

Družinsko pismenost definirajo kot koncept, ki vključuje naravno nastajajoče izobraževalne 

dejavnosti v okviru doma in družine (Grginič 2005: 11, 2006: 12). Otroci iz različnega 

družbenega okolja imajo različne izkušnje, ki oblikujejo njihov pogled na pismenost. 

Razlikujejo se tudi pismene navade med družinami in skupnostmi. Otroci prihajajo od doma v 

predšolske ustanove in izobraževalne okoliščine s poznavanjem različnih dejstev o pismenosti 

in delovanju pismenosti na različne načine. Težava nastane, če v vzgojno-izobraževalnih 

okoliščinah vrednotijo in cenijo le en pogled na pismenost, ki izključuje druge (npr. učitelj pri 

opismenjevanju zelo poudarja dejavnosti branja in pisanja, manj pa razvija sposobnosti 

govorjenja in poslušanja). Glede na to v mnogih državah staršem predlagajo, da delajo z 
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otroki na zelo specifične načine, ki jim pomagajo doseči pismenost, ne glede na njihove lastne 

sociološke in kulturološke navade (Grginič 2006: 11).   

 

Zaradi kompleksnosti področja je za družinsko pismenost značilno več definicij. Raziskovalci 

L. M. Morrow, J. R. Paratore in D. H. Tracey ter S. B. Neuman so v zborniku The 

International Reading Association (1994 v Grginič 2006: 12) družinsko pismenost opredelili z 

več vidikov. Družinska pismenost vključuje načine, na katere starši, otroci in člani razširjene 

družine uporabljajo pismenost doma in v skupnosti, lahko se »pojavi spontano med navadami 

dnevnega življenja ter pomaga staršem in otrokom pri tem, da se stvari opravijo. Starši jo 

lahko uvajajo namenoma ali pa se pojavi, ki gredo z otroki po vsakdanjih opravkih« (Morrow 

2001 v Grginič 2006: 12). Aktivnosti družinske pismenosti odsevajo etično, rasno ali kulturno 

identiteto skupnosti, v kateri živijo družine. V družinah potekajo številne aktivnosti – branje, 

pisanje, risanje, s katerimi starši izražajo in prenašajo ideje, oblikujejo in sprejemajo 

sporočila, pišejo sezname, sledijo pisnim navodilom ali pa se s pogovorom, branjem in 

pisanjem seznanjajo z idejami v knjigah, ki jih berejo, in o tem skupaj razmišljajo. Aktivnosti 

so vodene tudi v šoli in javni knjižnici. Namen teh aktivnosti pa je podpora staršem, otrokom 

in družinam pri otrokovem približevanju šolski pismenosti (prav tam). W. Teale (1986) meni, 

da je najpomembnejša značilnost družinske pismenosti ustvarjanje neodvisnih priložnosti za 

otrokovo raziskovanje pisnega jezika in njegovo opazovanje drugih, ko uporabljajo pisni jezik 

– skupno sodelovanje v dnevnih dogodkih (v Grginič 2006: 12). Družina v vsakodnevnih 

dejavnostih spodbuja otroka k odkrivanju in raziskovanju pismenosti.  

 

H. P. Leichter (1984 v Miller 1996) govori o treh načinih vpliva družine na otrokov razvoj 

pismenosti. 

1. Medsebojno sodelovanje obsega izkušnje s pisanjem in branjem, ki jih otrok pridobiva v 

družinskem okolju s sorojenci, starši in drugimi družinskimi člani. Začetno opismenjevanje se 

pojavlja ob nastajanju zapiskov, seznamov za nakupovanje, pisanju voščilnic … 

2. Fizično okolje obsega pripomočke za sporazumevanje (npr. telefon) in pisne vire, ki jih 

uporabljajo v družini in imajo velik vpliv na razvoj otrokove pismenosti. V otrokovem domu, 

ki je bogat s pisnim materialom, se knjige nahajajo vsepovsod. Otroku so na voljo na vsakem 

koraku. Otroci imajo neomejen in samostojen dostop do pisnega gradiva (knjige, revije, 

magnetne črke, didaktične igre). Tudi računalnik ima velik pomen, saj močno spodbuja 

otrokov razvoj pismenosti. Raziskave potrjujejo, da morajo biti otroci izpostavljeni tisku, ki 
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mora biti pomemben del njihovega odraščanja (otrokova majhna zbirka knjig, izposoja knjig 

iz knjižnice, uporaba zvočnih gradiv v kombinaciji s knjigami). 

3. Čustvena in motivacijska klima se nanaša na odnose med družinskimi člani, na odnos 

staršev do pismenosti. Otrokove izkušnje že od rojstva naprej vplivajo na njegovo 

približevanje k pismenosti in razvijanju zmožnosti branja in pisanja. Raziskave so pokazale, 

da ima družinska pismenost v predšolskem obdobju, npr. glasno branje otrokom, pogovor ob 

knjigah, napisih v okolju in ob gledanju televizijskega programa, pomemben vpliv na šolski 

uspeh, predvsem na učenje branja in razvijanje jezikovne zmožnosti (v Grginič 2006: 12). 

  

Raziskave so pokazale, da so imeli otroci, ki so se naučili brati in pisati pred vstopom v šolo 

skupne značilnosti: vsi so imeli veliko stikov s pisano/tiskano besedo, vsi so pogosto slišali 

kompleksno rabo jezika, pisno in govorjeno, zgodaj so se naučili, da obstaja povezava med 

zapisanimi in izgovorjenimi besedami, veliko pogosteje so videli starejše pri branju različne 

literature (leposlovja, revij, časopisov …), vsem so odrasli brali knjige, kupovali in izposojali 

knjige zase in za otroke, skupaj so obiskovali knjižnice in knjigarne, hranili velike zaloge 

knjig in pisnega materiala, branje in pisanje sta bili pomembni aktivnosti (Grginič 2006: 12).  

Družinske izkušnje s pismenostjo se razlikujejo po vrsti dejavnosti, ki jim v družinah 

namenjajo pozornost, in po načinu, kako jo izvajajo. Veliko otrok se uči ob televizijskem 

programu, ki ga spremljajo starši, v reklamnih sporočilih in programih, ki jih gledajo, 

prepoznajo znane besede (risanka, film, konec, dnevnik …), učijo se ob raznih igrah, ki 

vsebujejo napise (monopoli, karte, puzzle), ob igranju računalniških in video igricah. Številne 

družine vključujejo otroke v lastno branje dnevnega časopisa, pisem, glasil, reklam, revij ali 

pripravljajo večerno branje pravljic. Vključujejo jih v pisanje sporočil, pozdravov, pišejo 

vabila, razglednice, obvestila. Na ta način razvijajo zavest, da pismenost uporabljamo za 

različne namene. Otroci so vključeni tudi v razne dejavnosti, kot so pripravljanje hrane, 

kuhanje najljubših jedi, brskanje po kuhinjskih knjigah, receptih, branje različnih navodil. 

Sodelujejo pri pisanju nakupovalnega seznama, skupno nakupujejo ali so pozorni na pisanje 

in plačevanje položnic na pošti, v banki. Nekateri starši so vključeni v razne klube in imajo 

različne hobije (v Grginič 2006: 14). 

 

Družinska pismenost ima velik pomen in vpliv na šolsko pismenost. Sodelovanje med šolo in 

domom mora biti sestavni del predšolskih in šolskih programov in mora potekati v obeh 

smereh (prav tam). V Kurikulumu za vrtce (1999: 5) je v načelu sodelovanja s starši zapisana 
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pravica staršev do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o otroku, medtem 

ko morajo vrtci staršem zagotoviti stalno informiranje. To načelo omogoča pretok informacij, 

med drugim tudi o porajajoči se pismenosti. V nasprotju s Kurikulumom za vrtce pa je iz 

Učnega načrta za slovenščino (2005: 99) razvidno le družinsko branje, ki se povezuje s 

šolskim branjem/pripovedovanjem književnosti; pri tem se s projektom družinskega branja 

ohranja vzorec skupnega (npr. večernega) branja književnosti. Tako otrok pridobiva prve 

bralne izkušnje, v  branje se vključuje postopoma, sprva »bere« zraven staršev le naslove ali 

nekatere dobro znane dele besedila. V priporočilih za prvi razred devetletne OŠ manjkajo 

dodatne informacije o družinski pismenosti, o vključevanju otrok v vsakodnevne pismene 

aktivnosti v družini, npr. iskanje zanimive otroške oddaje v TV-sporedu in o vrstah 

sodelovanja med domom in šolo (Grginič 2006: 14).  

Družinska pismenost ima zelo pomembno vlogo v otrokovem razvoju pismenosti in številne 

raziskave so pokazale, da ima značilen vpliv na razvoj jezikovne zmožnosti, še posebej na 

učenje branja. M. Grginič (2006: 14) poudarja, da bi moral uspešen program razvijanja 

porajajoče se pismenosti imeti širši, nacionalni pomen tudi pri nas. 

 

2.1.2.4 BRALNA PISMENOST 

 

Najvišja stopnja v razvoju bralnih sposobnosti je sposobnost hitrega branja z razumevanjem 

in sposobnost fleksibilnega pristopa k bralnemu gradivu. Za bralca, ki ima razvite te 

sposobnosti, pravimo, da je bralno pismen (Pečjak 1999a: 57). 

 

Duffy in L. Roehler (1993) opredeljujeta bralno pismenost kot … «aktivno uporabo jezika in 

višjih miselnih procesov z namenom usmerjanja in bogatenja lastne usode«. (v Pečjak 1999a: 

57)  

 

Bralno pismen je torej tisti, ki bere tekoče, prebrano razume in je sposoben informacije, 

dobljene z branjem uporabljati pri reševanju učnih in življenjskih problemov ter za 

osebnostno rast. Bralno pismen človek je sposoben fleksibilno uporabljati različne tehnike 

branja glede na vrsto bralnega gradiva in cilj branja (Pečjak in Gradišar 2002: 38−39). 

Vzporedno z bralno pismenostjo bi lahko glede na prenosnik govorili tudi o t. i. pisalni 

pismenosti (Bešter Turk 2003: 57), tj. o zmožnosti pretvarjanja besedil iz slušne oblike v 

vidno. 
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Mnogi izobraževalni sistemi, tudi naš, umeščajo sodobni bralni pouk v t. i. komunikacijski 

model učenja jezika. Za komunikacijski model učenja je značilno, da pojmuje branje kot eno 

od štirih temeljnih jezikovnih sporazumevalnih dejavnosti (poleg, poslušanja, govorjenja in 

pisanja) in ima za cilj usposobiti učenca za učinkovito jezikovno komunikacijo z okoljem. 

Sodobni bralni pouk si za cilj postavlja pripeljati učence ob koncu obveznega šolanja do 

stopnje bralne pismenosti (Pečjak in Gradišar 2002: 38).  

 

Bralna pismenost kot del funkcionalne pismenosti je pri nas in v svetu precej raziskana, t. i. 

»pisalna« pismenost pa ne (Bešter Turk 2003: 63). Bralna pismenost je dolgotrajen proces, ki 

ga je treba sistematično načrtovati in izvajati od predšolskega obdobja v vrtcu do konca 

šolanja v osnovni in srednji šoli, nato pa tako pridobljene osnove spopolnjevati vse življenje 

(Grosman 2007: 6). 

 

2.1.2.5 FUNKCIONALNA PISMENOST 

 

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

jih zahteva delovanje v družbi in so pomembne za posameznika. Ta definicija je povzeta po 

gradivih Unesca (1962) in je uporabljena v mednarodni raziskavi bralne pismenosti (Kako 

berejo učenci po svetu in pri nas 1995). Funkcionalna pismenost je eden izmed prvih ciljev 

osnovnega izobraževanja vsake moderne demokratične družbe (Elley, Gradišar, Lapajne 

1995: 19). 

 

V šolskem obdobju v procesu sistematičnega opismenjevanja otrok razvija sposobnost branja 

in pisanja s končnim ciljem razviti funkcionalno pismenost (Grginič 2005: 9). To je otrokova 

sposobnost, da pridobljeno znanje pismenosti pravilno uporabi v praksi (SSKJ 1994). Izraz 

funkcionalna pismenost poudarja, da zmožnosti branja, pisanja in računanja niso same sebi 

namen, ampak služijo boljšemu funkcioniranju posameznika v okolju, v katerem živi. 

Definicije, ki opredeljujejo funkcionalno pismenost, poudarjajo uporabo spretnosti branja, 

pisanja in računanja za delovanje v družbi in osebni razvoj posameznika. Za funkcionalno 

pismenost obstajata še dva izraza: pragmatična ali konvencionalna pismenost (Pečjak 2012a: 

13).  
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V današnjem svetu je veliko odraslih funkcionalno zelo slabo pismenih. Unesco ocenjuje, da 

danes na Zemlji živi več kot milijarda funkcionalno slabo pismenih ljudi, med njimi največ v 

revnejših deželah. Mednarodna raziskava IALS (1998−2000) je pokazala, da je stanje na 

področju funkcionalne pismenosti odraslih zaskrbljujoče tudi v Sloveniji (v Pečjak 2012a: 

16). 

 

2.2 OPISMENJEVANJE 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994) opismenjevati pomeni poučevati brati in 

pisati, opismeniti pa naučiti brati in pisati. Termin opismenjevati se povezuje z 

opismenjevanjem, tj. s poukom branja in pisanja, opismeniti pa z znanjem branja in pisanja.  

 

Začetno branje in pisanje je psihični in psihološki pojav, pouk začetnega branja in pisanja pa 

je tesno povezan z vzgojno-izobraževalnim procesom. Začetno branje in pisanje preučuje 

pedagoška psihologija, pouk opismenjevanja pa didaktika slovenskega jezika (Grginič 2000: 

102). Opismenjevanje je pojem, ki je različno definiran glede na to, s katerega vidika 

(psihološkega, pedagoškega, sociološkega) se ga raziskuje. Psiholingvisti razumejo proces 

opismenjevanja kot naraven jezikovni razvoj; s tem pa se kognitivni psihologi ne strinjajo, saj 

pisni jezik zahteva višjo raven metajezikovnih sposobnosti (Magajna 1994: 5−9 v Zrimšek 

2003: 11). N. Zrimšek navaja (2003: 7−11), da je opismenjevanje proces, v katerem se 

posameznik usposobi za branje in pisanje najrazličnejših besedil, si z njimi v vsakdanjem 

življenju pomaga in jih zna uporabljati. Temeljna faza v tem procesu je začetno 

opismenjevanje, ki obsega pripravo na branje in  pisanje kot sistematično obravnavanje in 

utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike branja in pisanja (prav tam). 

 

Opismenjevanje v ožjem smislu vključuje učenje branja in pisanja, v širšem pomenu pa 

razvijanje tistih spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne pismenosti pri učencu.  

V procesu opismenjevanja govorimo o dveh fazah:  
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1. UČENJE BRANJA IN PISANJA (začetno opismenjevanje) 

Ta faza poteka v prvem triletju osnovne šole. Ob učenju branja in pisanja pa učenci v skladu z 

učnim načrtom za slovenščino razvijajo še zmožnost poslušanja in govorjenja, ker je 

razvijanje vseh sporazumevalnih zmožnosti med seboj povezano. 

 

2. UČENJE S POMOČJO BRANJA IN PISANJA 

V drugem triletju osnovne šole se učenci postopoma seznanijo z raznimi bralnimi in pisalnimi 

strategijami za branje in pisanje raznih besedil (Pečjak 2000a: 43).  

 

Opismenjevanje je v kulturnem okolju naraven jezikovni pojav, ki se začne v  otrokovem 

sporazumevalnem razvoju neformalno že v zgodnji predšolski dobi in se ga z všolanjem 

načrtno in sistematično tudi formalno razvija (Golli 1996: 5). Spoznanja o razvoju otrokovega 

spontanega pisanja v predšolski dobi odločilno zaznamujejo in usmerjajo sodobno 

opismenjevanje. Osnovna značilnost pouka začetnega pisanja in branja je, da se je otrok k 

pismenosti približeval delno sam od zgodnjega otroštva naprej in postopno dojemal in 

uresničeval sporazumevalno vlogo pisanja in branja. Oblikovan je postopek, pri katerem se 

hkrati s sistematičnim opismenjevanjem ohranja otrokova miselna aktivnost pri oblikovanju 

lastnega znanja, ki je značilna za otrokovo predšolsko pisanje (Magajna 1995: 61−73 v Golli 

1996: 27). Psihološka spoznanja o neprekinjenem razvoju pismenosti od zgodnje predšolske 

dobe naprej odločilno vplivajo tudi na druge značilnosti nadaljnjega opismenjevanja. Kot v 

otrokovem predšolskem pisanju (pri njegovih samostojnih poskusih z zapisovanjem, ko 

posluša, poskuša analizirati govor, ga zapisati in napisane besede prebrati) je tudi v načrtnem 

opismenjevanju glavna metoda kombinacija analize in sinteze. Elementi globalnega branja v 

obliki celostnega branja napisov in pogostih besed, ki so značilni za predšolsko branje, so del 

metod v načrtnem opismenjevanju (prav tam). 

 

2.2.1 OPISMENJEVANJE V UČNEM NAČRTU ZA SLOVENŠČINO 

 

V posodobljenem učnem načrtu za slovenščino je v uvodnem poglavju napisano, da 

»slovenščina kot materni/prvi jezik za večino učencev in kot drugi/jezik okolja za pripadnike 

manjšin ključni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. Učenci se pri njem usposabljajo 

za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku, razvijajo zavest o 

pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot državnem in uradnem jeziku, o njenem 
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položaju v Evropski uniji in o njeni razvitosti na vse področjih javnega in zasebnega 

življenja.« (Program Osnovna šola 2011: 4) 

»Cilj predmeta se uresničuje z jezikovnim in književnim poukom v sklopu štirih 

sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja, branja, govorjenja in pisanja. Namen jezikovnega 

pouka je razviti sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku, to je praktično in 

ustvarjalno obvladanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti pa tudi jezikovnosistemskih 

temeljev.« (prav tam) 

Posodobljeni učni načrt poudarja prilagajanje spoznavnim zmožnostim oziroma razvojni 

stopnji učencev. Predmet se s cilji, vsebinami in dejavnostmi učencev tesno povezuje z 

drugimi predmeti. To velja tudi za t. i. »začetno opismenjevanje, ki traja celotno prvo 

vzgojno-izobraževalno obdobje, v 1. in 2. razredu kot sistematično usvajanje tehnike branja in 

pisanja, v 3. razredu pa kot njeno utrjevanje in izboljševanje; učenci v tem obdobju poleg 

vstopanja v svet branja in pisanja opravljajo tudi druge dejavnosti, na primer sodelujejo v 

pogovorih, kritično sprejemajo oziroma interpretirajo govorjena in zapisana besedila, se 

(po)ustvarjalno odzivajo nanje, govorno nastopajo, pišejo krajša besedila ter sistematično 

razvijajo svojo poimenovalno, skladenjsko, pravorečno, pravopisno, slogovno, metajezikovno 

zmožnost in zmožnost nebesednega sporazumevanja.« (prav tam) 

 

Operativni cilji za začetno opismenjevanje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

poudarjajo individualizirano, postopno in sistematično razvijanje zmožnosti branja in pisanja 

besedil:  

 učenci sistematično razvijajo preodopismenjevalne zmožnosti (vidno razločevanje, 

slušno razločevanje in razčlenjevanje, orientacijo na telesu, v prostoru in na papirju, 

pravilno držo telesa in pisala); 

 učenci sistematično razvijajo tehniko branja in pisanja (pišejo besede in preproste 

enostavčne povedi z velikimi in malimi tiskanimi črkami, glasno berejo besede, 

enostavčne povedi in kratka besedila, napisana s tiskanimi črkami, pišejo besede in 

preproste enostavčne povedi s pisanimi črkami, glasno berejo besede, enostavčne 

povedi in kratka preprosta besedila, napisana s pisanimi črkami); 

 učenci sistematično razvijajo branje z razumevanjem in pisanje preprostih besedil 

(šepetajoče oziroma tiho berejo svoji starosti, spoznavni, sporazumevalni in 

recepcijski zmožnosti ustrezna besedila določene vrste, ustno določajo okoliščine 

nastanka besedila in sporočevalnega namena, ustno povzemajo temo in bistvene 
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podatke ter njihovo pomensko povezanost, ustno obnavljajo besedila, ustno vrednotijo 

zanimivost, razumljivost, resničnost idr. besedila in utemeljujejo svoje mnenje, ustno 

izražajo svoja občutja med branjem, razvijajo pozitiven odnos do branja, ustno 

vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali, za vajo 

pišejo vezana besedila /npr. narek, prepis, nadaljevanje prebranega besedila/, pišejo 

polvezana besedila /npr. pripoved ob neurejenem nizu slik, besedilo določene vrste ob 

prebranem zgledu/, ustno izražajo svoja občutja med pisanjem, ustno vrednotijo svoje 

in tuje besedilo, predlagajo popravke/izboljšave in utemeljujejo svoje mnenje, ustno 

vrednotijo svojo pisno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali (Program 

Osnovna šola 2011: 8−10). 

 

2.2.2 KOMUNIKACIJSKI MODEL OPISMENJEVANJA 

 

Razvijanje sporazumevalne zmožnosti pomeni razvijanje »zmožnosti kritičnega sprejemanja 

govorjenih in zapisanih besedil raznih vrst ter tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in 

učinkovitih govorjenih in zapisanih besedil raznih vrst.« (Bešter Turk 2003: 75). 

Komunikacijski model opismenjevanja predstavlja razvoj štirih temeljnih jezikovnih 

sposobnosti – poslušanja, govorjenja, pisanja in branja s ciljem učinkovite komunikacije z 

okoljem, v katerem otrok živi (Pečjak 2000b: 7). To poudarja tudi učni načrt (2011: 4) za 

slovenščino in navaja, da  se cilj predmeta slovenščina uresničuje z jezikovnim in književnim 

poukom v sklopu štirih sporazumevalnih dejavnosti: poslušanja, branja, govorjenja in pisanja. 

»Namen jezikovnega pouka je razviti sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) 

jeziku, to je praktično in ustvarjalno obvladanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti pa 

tudi jezikovnosistemskih temeljev. Pri književnem pouku se učenci srečujejo z 

umetnostnimi/književnimi besedili ter tudi ob njih poleg sporazumevalne zmožnosti razvijajo 

doživljajsko, domišljijsko-ustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno sposobnost. Z 

zaznavanjem kulturnih, etičnih, duhovnih in drugih razsežnosti, ki jih premore besedna 

umetnost kot eden najuniverzalnejših civilizacijskih dosežkov, ki je za obstoj slovenstva še 

posebno pomemben, se utrjuje kulturna, domovinska in državljanska vzgoja ter medkulturna 

in širša socialna zmožnost.« (prav tam) 
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Izhodišča sodobnega komunikacijskega pouka so: 

 Opismenjevanje je naraven proces.  

 Opismenjevanje se uresničuje v življenjskih 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. 

 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, težje besede se 

uvajajo postopoma. Pravopisna pravila se uvajajo implicitno. 

 Učenci umetnostna besedila v glavnem poslušajo, branje pa urijo ob 

neumetnostnih besedilih (Kozinc 1996: 10−11). 

 

SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI 

 

»Vse  štiri sporazumevalne dejavnosti otroke motivirajo, da se zavedajo, da jim te omogočajo 

spoznavanje sebe in sveta ter zadovoljevanje temeljnih čustvenih in družbenih potreb. Ob 

izkušnjah s temi dejavnostmi spoznavajo, da njihovo obvladanje povečuje zmožnost 

delovanja v družbenem okolju ter spoznavanja in izražanja predmetnega, duhovnega in 

domišljijskega sveta. Tako se razvija njihova socialna, družbena in medkulturna zmožnost.« 

(Program Osnovna šola 2011: 7) 

 

1. POSLUŠANJE  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994) označuje poslušanje kot dejanje, pri katerem 

»zavestno, hote s sluhom zaznavamo«, dojemamo neko vsebino. Splošna ugotovitev mnogih 

strokovnjakov (filozofi, psihoakustiki, psihologi, jezikoslovci, komunikologi, pedagogi, 

psihiatri) je, da je poslušanje zapleten splet fizioloških, psiholoških in socialnih procesov v 

sporazumevanju z okoljem in tudi s samim seboj (Plut Pregelj 2012: 18).  

 

Poslušanje je prva jezikovna dejavnost, saj otrok najprej posluša in šele potem spregovori. V 

predšolskem obdobju so otroci zelo odvisni od slušnega zaznavanja sveta in poslušanja pri 
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učenju jezika ‒ da bi se otroci naučili jezika, ga morajo najprej slišati. Poslušanje je pogosta 

dejavnost učencev v šolah vseh vrst, kajti prav poslušanje je pomemben vir znanja. Pri tem ne 

gre samo za učenčevo poslušanje učitelja, ampak predvsem za učiteljevo poslušanje učencev, 

ki je izhodiščna točka za njegovo vzgojnoizobraževalno delo. V vseh življenjskih obdobjih ‒ 

ne glede na starost in poklic ‒ pa je poslušanje poglavitna dejavnost za ustvarjanje 

medosebnih odnosov, osebnega zadovoljstva in sreče. Poslušanje je ena izmed pomembnih, 

temeljnih človekovih potreb po sprejetosti, povezanosti z drugimi in varnosti (prav tam: 30, 

35‒36, 60‒61).  

 

Sestavina poslušalskega procesa je pozornost, ki jo pogosto zamenjujemo kar s celotnim 

procesom poslušanja. Za učenje in oblikovanje znanja ni dovolj samo usmerjena pozornost, 

ampak je nujna vzdrževana pozornost ‒ koncentracija. Zmožnost/sposobnost pozornosti je 

omejena. Ne moremo biti pozorni na več informacij hkrati, še posebej, če so prezahtevne. 

Omejeno je tudi trajanje pozornosti. Obstajajo priporočila, koliko časa naj traja neposredno 

poučevanje nove snovi pri pouku: 5‒8 minut za predšolske otroke pred vstopom v šolo in 

učence do 3. razreda; 8‒12 minut za učence od 3. do 5. razreda; 12‒15 minut za učence od 6. 

do 8. razreda (prav tam: 51‒53) 

 

Po L. Plut Pregelj (2012: 81‒102, 114) poznamo več vrst poslušanja: monološko poslušanje 

(poteka individualno ali v skupinah /predavanja za zabavo, gledališče, literarni nastopi, 

koncerti …/), dialoško poslušanje (osebni pogovor v majhnih ali večjih skupinah /razred s 25 

ali 30 učenci/), razlikujoče poslušanje (zajema predšolsko obdobje, prva leta šole in je 

pomembno za razvoj slušnega razlikovanja), poslušanje z razumevanjem (temeljna oblika 

poslušanja v učnem procesu, brez katere si učenec ne more pridobiti znanja, ki temelji na 

razumevanju), priložnostno poslušanje (učitelji na ta način spoznajo učence), 

razbremenjujoče poslušanje (občutljivo poslušanje, empatično razumevanje), doživljajsko 

poslušanje (vpletena so človekova čustva, ki jih sproži zvok) … (prav tam). 

 

2. GOVORJENJE   

Pri pouku jezika in začetnega opismenjevanja se je potrebno zavedati prvotne vloge 

govornega sporazumevanja in dejstva, ki so bila potrjena v različnih raziskavah, da ima 

jezikovna razvitost, predvsem otrokov govorni razvoj, največjo vlogo pri uspešnosti 

opismenjevanja (Golli 1996: 39‒45).  
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Govorni razvoj je zapleten, dinamičen in zlasti v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega 

otroštva zelo intenziven proces, ki se začne z jokom, neverbalnim sporazumevanjem, 

oblikovanjem in povezovanjem prvih glasov, poteka preko prve izgovorjene besede, hitrega 

skoka v besednjaku, oblikovanja enostavnih in sestavljenih stavkov, poznavanja slovničnih 

pravil, razumevanja različnih besedil, rabe govora v različnih govornih položajih, razvoja 

komunikacijskih spretnosti, metajezikovnega zavedanja in se, zlasti pri prehodu v obdobje 

srednjega otroštva, močno preplete z otrokovim mišljenjem, pismenostjo; kasneje v obdobju 

srednjega otroštva, mladostništva in odraslosti pa govor postane način posameznikovega 

mišljenja in delovanja (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja 2006: 7). 

 

Na otrokov govorni razvoj vplivajo številni dejavniki. Avtorji najpogosteje izpostavljajo 

kakovost otrokovega družinskega okolja, sociodemografske značilnosti družine ter kakovost 

vrtca. Poleg dejavnikov okolja pa na otrokov govorni razvoj vplivajo tudi genetski dejavniki 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006: 50, Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2012: 

15‒41). 

Starši ohranjajo pomembno vlogo v razvoju otrokovega govora skozi celotno obdobje 

otroštva (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2012: 21). Kot enega izmed pomembnih 

pokazateljev kakovosti družinskega okolja številni avtorji (Hewison in Tizard 1980; Wells 

1985; Crain-Thoreson in Dale 1992; Bus, Van Ijzendoorn in Pellegrini 1995; Foy in Mann 

2003 v Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006: 51) poudarjajo otrokovo izpostavljenost 

otroški literaturi (skupno branje in samostojno branje slikanic, knjig, revij). Starši, ki so 

mnenja, da je otrokova izpostavljenost otroški literaturi v zgodnjih obdobjih življenja 

pomembna, mu pogosteje berejo otroške knjige in se medtem z njim tudi pogosteje 

vključujejo v govorne interakcije kot starši, ki niso tega mnenja. Starši, ki sami veliko berejo, 

otrokom pogosteje nudijo priložnosti za spoznavanje literature, različnih besedil in značilnosti 

jezika, jih pogosteje peljejo v knjižnico, doma imajo več knjig. Starši, ki pogosto glasno 

berejo otroku otroško literaturo, se o prebrani zgodbi pogovarjajo, v pogovoru uporabljajo 

širok besednjak, vplivajo na otrokov govor. Ti otroci izražajo višjo govorno kompetentnost, 

prej spregovorijo prvo besedo, razvijejo širši besednjak, v svojem govoru rabijo bolj zapletene 

izjave, se prej naučijo brati (prav tam). 

 

Na različne vidike govornega razvoja vplivajo tudi sociodemografske značilnosti družine 

(npr. ugodnejši ekonomski status, višja stopnja izobrazbe staršev, velikost družine) (prav tam: 
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53‒56). Eden izmed dejavnikov otrokovega govornega razvoja je tudi otrokov spol. Nekatere 

raziskave kažejo, da se govor deklic razvija hitreje od govora dečkov, deklice hitreje 

spregovorijo, prej usvojijo slovnico jezika, pravilneje izgovarjajo besede, oblikujejo daljše 

izjave, imajo širši besednjak in so uspešnejše pri govornem razumevanju. Deklice se 

pogosteje vključujejo v simbolno igro in pri tem pogosteje rabijo govor tudi v simbolni 

funkciji (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006: 56‒59, Marjanovič Umek in Fekonja 

Peklaj  2012: 32‒36). Nekateri avtorji navajajo, da so pri dečkih pogostejše motnje branja in 

pisanja ter da deklice berejo več knjig in pišejo daljša besedila od dečkov tudi v prvih razredih 

osnovne šole (prav tam). Na razvoj otrokovega govora vpliva tudi vrtec. Vrtec (kakovosten) v 

povezavi s spodbudnim družinskim okoljem pa pozitivno ne vpliva samo na govorno 

kompetentnost otrok, temveč tudi na zgodnjo in poznejšo pismenost otrok/mladostnikov 

(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2012: 31). K pozitivnemu učinku vrtca na razvoj 

otrokove govorne kompetentnosti prispeva tudi vrstniška skupina, v kateri otroci pridobijo 

pomembne govorne izkušnje. Poleg omenjenih dejavnikov imajo na govorni razvoj 

pomemben učinek tudi genetski dejavniki (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja 2006: 63‒

64). 

 

3. BRANJE 

Razvoj zmožnosti branja pri učencih poteka po stopnjah, ki vodijo k bralni pismenosti. 

Najnižja stopnja v razvoju bralnih sposobnosti je stopnja avtomatizirane bralne tehnike, sledi 

ji stopnja branja z razumevanjem (smiselno branje), najvišja stopnja pa je stopnja 

fleksibilnega branja. Kljub povezanosti vseh stopenj in možnostih sočasnega razvijanja (to 

pomeni, da učenec usvaja bralno tehniko ob hkratnem razvijanju razumevanja prebranega in z 

različnim bralnim gradivom) je potrebno vzeti kot kriterij vrednotenja v prvem obdobju 

šolanja predvsem tehniko branja (Pečjak 2000b: 93). 

Pot do tekočega branja z razumevanjem je težavna in dolgotrajna. Začetnik premika oči od 

črke do črke. Ne more še zajemati celih besed, kar je značilno za bralca, ki bere z 

avtomatizacijo. Na začetku opismenjevanja otrok pri prepoznavanju črk te tudi polglasno 

izgovarja. To imenujemo črkovanje. Potem ko otrok besedo sčrkuje, jo še enkrat izgovori 

hitreje in povezano ter z naglasom na pravem mestu v besedi. Za tehnično stran bralnega 

procesa je pomembno, da otrok dobro pozna zvezo med glasovi in črkami, da dobro razlikuje 

črke. Strokovnjaki poudarjajo pomen analitično-sintetične metode opismenjevanja. Branje je 

razumevanje pisnega besedila, zato želimo že od začetka opismenjevanja doseči razumevanje 
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prebranega. K temu veliko prispevajo ilustracije, fotografije. Na večje razumevanje daljšega 

besedila vpliva tudi učiteljevo branje z logičnimi poudarki, premori in intonacijo. Ko nato isto 

besedilo berejo učenci, je njihovo branje boljše. Otroke je treba spodbujati, da naj besedo 

začnejo brati in vleči glasove (glaskovati in vezati). Začetniško branje je na začetku počasno, 

vezano, kasneje se spremeni v gladko branje. Pri vajah glasnega branja otroka takoj pri napaki 

ne prekinjamo, temveč ga popravimo na koncu povedi ali odstavka oziroma zahtevamo, da 

ponovno prebere (Golli 1996: 51−53). 

Izboljševalne tehnike in razumevanje pri branju: z analitično-sintetično metodo 

opismenjevanja dosežemo dobro prepoznavanje črk in glasovno-črkovne zgradbe besed in 

povedi. Vključujemo tudi elemente globalnega branja pogostih besed; k boljšemu in bolj 

natančnemu branju prispeva, če učenci sočasno pišejo in berejo; pomembno je branje in 

razumevanje besedil pri vseh učnih predmetih (prav tam: 54). Vaje glasnega branja so 

potrebne, ker prispevajo k natančnemu prepoznavanju črk in izgovorjavi vseh glasov besede. 

Pri glasnem branju gre za lažje nadzorovanje, vendar pri pouku ni dovolj časa za individualno 

glasno branje večjega števila učencev. Učenci morajo glasno branje vaditi doma (prav tam: 

55).  

 

4. PISANJE   

Otroci  najprej poslušajo, nato govorijo, berejo in nazadnje pišejo besedila. Pri branju mora 

otrok grafični znak spremeniti v glasovni znak, pri pisanju pa obratno: glasovnemu znaku 

mora dati dogovorjeno vidno podobo. Glasovni znak mora zapisati v grafični obliki. Le pri 

prepisovanju gre za preoblikovanje in čim bolj natančen posnetek oblike znaka (črke, besede). 

Pisno sporazumevanje (pisanje) ni le mehanično preoblikovanje ene simbolne oblike v drugo, 

gre tudi za procese ustvarjalnosti, črkovanja, poznavanja in upoštevanja slovničnih pravil, 

možnosti izbiranja ustreznih besedil. Pri pisnem sporazumevanje je potrebno biti pozoren na 

globalno strukturo, ki je drugačna pri zapisanem kot pri govorjenem besedilu. Pogoj za 

uspešen začetek opismenjevanja je, da ima otrok nekaj znanja o pisanju in piscih, preden gre 

sam v šolo in začne pisati. Gre za metakognicijo pisanja (Pečjak 2000b: 127). 

 

Pri začetnem opismenjevanju govorimo o pisanju kot tehniki pisanja črk vseh štirih oblik 

(velike in male tiskane črke, velike in male pisane črke).  

Govorna in pisna besedila se med seboj razlikujejo na dveh ravneh:  

a) na izrazni ravni (zunanja zgradba besedila)  



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 38 - 

 

govorjeno besedilo: glasovi − 29 glasnikov;  

glasovne prvine govora: intonacija, jakost, hitrost, premori, register, barva glasu;  

vidne prvine govora: mimika, geste, izražanje telesa, napisano besedilo: črke − 25 črk in 

druga pisna znamenja; 

 b) na strukturni – globalni ravni (notranja zgradba besedila) 

Govorjeno besedilo nastaja pred naslovnikom, ki se na besedilo odziva; besedilo ni dodelano, 

govorec ga sproti prilagaja. 

Napisano besedilo se od govorjenega razlikuje. Sporočevalec se zaveda, da mora biti zapisano 

in govorjeno besedilo urejeno, da ga bo naslovnik razumel. Jasna morata biti namen in tema. 

Okoliščine sprejemanja so druge kot okoliščine, v katerih je besedilo nastalo (Golli 1996: 

46−49).  

 

2.2.3 CELOSTNI POUK OPISMENJEVANJA  

 

Pedagoški teoretiki (Goodman 1989, Pearson 1989, Smith 1989, Watson 1989, Bergeron 

1990, Dole, Duffy, Roehler in Pearson 1991, Goodman 1991 v Pečjak 1999a: 57), ki se 

ukvarjajo z vprašanjem, kako oblikovati pouk opismenjevanja v prvem triletju osnovne šole, 

da bomo dobili funkcionalno pismene učence, se strinjajo, da k temu cilju vodi celostni pouk.  

Celostnost pouka opismenjevanja zagotavljajo nekatera osnovna načela, ki jih je potrebno 

upoštevati pri oblikovanju tega pouka: 

 

 Celostno oblikovani pouk opismenjevanja mora biti v povezavi z aktivnostmi iz 

resničnega življenja otroka, da otrok spozna branje in pisanje v funkciji. V bralni pouk 

je potrebno vključevati vsebine, teme, ki so otroku izkustveno blizu in s katerimi se 

dnevno srečuje. W. H. Teale in E. Sulzby (1988) pravita: »Razvoj pismenosti naj 

poteka v realnih življenjskih situacijah ob realnih življenjskih dejavnostih po načelu 

naredimo to!« (v Pečjak 2000b: 10) 

Tako se otrok opismenjuje s pomočjo najrazličnejših besedil /iz pisem, z navodili v 

svojem okolju, s telefonskim imenikom, TV-sporedom, kuharskim receptom najljubše 

jedi …/ (prav tam). 

 Pouk opismenjevanja (branja in pisanja) je potrebno obravnavati celostno v povezavi z 

drugimi jezikovnimi sporazumevalnimi dejavnostmi (s poslušanjem, govorjenjem), saj 
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vse služijo sporazumevanju posameznika z drugimi ljudmi, okoljem in s samim seboj 

(Pečjak in Gradišar 2002: 38−45).  

 Pouk opismenjevanja mora biti celosten tudi tako, da spodbuja učence k branju in 

pisanju umetnostnih in neumetnostnih besedil (prav tam). S tega vidika se lahko 

razvija sporazumevalne sposobnosti pri vseh predmetih. Več časa je potrebno nameniti 

branju in pisanju, ki izhajata iz otrokovih interesov. M. Križaj Ortar (2000: 11) 

poudarja, da sodobni komunikacijski pouk povezuje jezikovni pouk z življenjem. 

Navezuje se na učenčeve spoznavne in sporazumevalne sposobnosti, izkušnje, interese 

in potrebe ter tako učence usposablja za uspešno sporazumevanje v sodobni družbi 

(prav tam).  

 

Novejša literatura govori o ustreznem učnem okolju, v katerem bi načrtno razvijali vse 

omenjene sporazumevalne sposobnosti. Ustrezen učni prostor spodbuja učence k pismenosti. 

Del učilnice je namenjen individualnemu delu (pisanju, poslušanju, delu z računalnikom) in 

ima klasično razmestitev pohištva. Drugi del je lahko oblikovan kot informacijski center in 

vključuje razredno knjižnico (s knjigami, slovarji, enciklopedijami), tretji del predstavljajo 

stenski panoji, na katere učenci obešajo različno pisno gradivo, namenjeno branju (npr. 

zanimivosti iz prodajnih katalogov, sveže novice o pevskih in igralskih idolih, mali oglasi …).  

Glavna dejavnika pri oblikovanju pouka sta učitelj in učenec. Sodobni pouk vidi učitelja kot 

spodbujevalca, ki postopoma vodi učenca k temu, da poskuša razumeti učne vsebine. 

Osrednja ideja takega pouka je, da učitelj v učnem procesu pomaga učence privesti do 

spoznanj, do katerih ne morejo priti sami. Učitelj naj bi otroku z vsebino, z oblikami 

sodelovalnega in problemskega učenja kazal poti in načine odkrivanja novega znanja v 

prihodnje (Pečjak 2000b: 15). 

 

2.2.4 METODE ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA 

 

Metoda opismenjevanja označuje pot, način spoznavanja posameznih črk in njim pripadajočih 

glasov (Pečjak 2012a: 66). Skoraj vsi naši avtorji (Šilih, Rostohar, Golli, Žagar, Magajna, 

Pečjak …), ki se ukvarjajo oz. so se ukvarjali z začetnim opismenjevanjem, se opredeljujejo 

za kombinacijo in integracijo metod in upoštevajo, da pri opismenjevanju igra glavno vlogo 

analitično-sintetična metoda, ker je bistvena za pridobitev sposobnosti pisanja in branja (Golli 

1996: 57). Naučiti otroka brati in pisati je eno najtežjih nalog v učiteljevem poučevanju. 
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Učitelj mora poznati metode branja in pisanja, didaktiko, psihologijo otroka, pedagogiko. 

Sodobni čas zahteva od učitelja kombinirane metode glede na značilnosti razreda in 

posameznega učenca (Žalik 2007: 92). 

 

1. SINTETIČNA METODA 

Bistvo teh metod je, da začnejo s posameznimi glasovi in črkami − izhodišče je črka, ki ji 

pripišemo ustrezen glas. Ta metoda predpostavlja veliko stopnjo abstrakcije, pretvorbo iz 

konkretnega, vidnega simbola − črke v slušni simbol – glas. Obstaja veliko različic te metode, 

nekatere so že opuščene, druge se danes še uporabljajo (Pečjak 2012a: 66). Za učence je ta 

metoda počasna, po ovinkih pridemo do dosežkov. Učenci se najprej naučijo celo abecedo 

(Žalik 2007: 93).  

 

D. Golli (1977 v Pečjak 2012a: 66) navaja naslednje različice metode, ki pa jih učitelji le 

redko uporabljajo oz. jih uporabljajo pri posameznih učencih:  

 

 Črkovalna metoda (analfabetska) 

Ta metoda je najstarejša in učenci so se naučili imena vseh črk v abecedi. Ker imajo v latinici 

soglasniki največkrat spremni e, so se učenci torej učili: a, be, ce, de, e, ef … Pri branju so 

morali besedo najprej črkovati, nato pa vezano prebrati z opustitvijo naučenih imen črk. Če je 

hotel učenec prebrati besedo sonce, je moral najprej črkovati: es-o-en-ce-e, nato pa prebrati 

sonce.   

Pri črkovanju daljše besede se učenec po navadi »izgubi«. To otežuje otroku razumevanje 

besede, besedila in tudi branja. To metodo so zaradi težavnosti in neustreznosti kmalu opustili 

in jo nadomestili z lažjo – glaskovalno metodo. 

 

 Glaskovalna metoda 

Pri tej metodi so se učenci najprej naučili vse črke abecede (a, b, c, č, d, e, f …), kar jim je 

omogočalo lažjo vezavo črk v zloge oz. besede. Nekatere učiteljice danes še vedno pri 

začetnem opismenjevanju za učence, ki imajo težave z zapomnitvijo posameznih črk oz. njim 

pripadajočih glasov, uporabljajo nekatere podporne različice te metode: 

− metodo naravnih glasov (pri tej metodi se izhaja iz primerne zgodbe do povedi, v 

kateri je glas v funkciji izraza človekovega razpoloženja ali naravnega glasu živali ali 
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šuma. Za lažjo vzpostavitev asociativne zveze črka − glas učitelj posnema glasove 

naravnih pojavov. Npr. za črko U posnema zavijanje parne lokomotive – UUUUUU); 

− interjekcijsko metodo (izhaja iz glasu ob različnih življenjskih situacijah in ob 

različnih čustvih; vzpostavitev zveze črka – glas učitelj posnema naravne glasove, ki 

jih proizvedejo živali in človek, npr. za črko I – vzklik pri petelinu KIKIRIKIIIIIII ali 

vzklik presenečanja pri ljudeh); 

− fonomimično metodo (izgovor naravnega glasu spremljajo gibi, mimika obraza, 

pantomima telesa − to naj bi prispevalo k hitrejši zapomnitvi, npr. pri črki O učitelj 

hkrati z izgovarjanjem glasu po zraku z rokami zaokroži O); 

− fonografsko metodo (pri tej metodi je pomembna risba, učitelj poveže obliko črke z 

obrisom predmeta, ki je v zvezi z glasom. Nekateri učenci si lažje zapomnijo črko s 

pomočjo risbice, npr. obris O z obliko ust); 

− fonetična metoda močno poudarja pravilen izgovor posameznih glasov. 

 

Vse naštete metode so sintetične metode, ki so se v dolgotrajnem razvoju razvile do boljše 

kakovosti in so še vedno uporabne kot dopolnilo pri sodobnem, kombiniranem delu  (Golli 

1996: 16−17, Ropič 1996: 11−12, Žalik 2007: 93−94). 

 

 Zlogovalna metoda 

Pri tej metodi učenci že od samega začetka spoznavajo zloge kot nerazčlenjene celote, ki jih 

potem povezujejo v različne besede, npr. spoznajo zloge: NA, TA, CE, DO, ME, nato pa 

tvorijo besede, kot so: NACE, TACE, MEDO, META, DOTA … (Pečjak 2012a: 66−67). 

 

2. ANALITIČNA METODA 

Analitične metode so metode, ki izhajajo iz celote – iz besedila, povedi ali (najpogosteje) 

besede. Z analizo celote pa pride učenec do posameznih delov – glasov/črk. Učitelj pokaže 

sliko in pod sliko napiše ime osebe ali živali ali predmeta. V dani besedi se skriva nova črka 

in glas, ki ga istočasno pridobiva, nova črka lahko tudi barvno izstopa. Učenci nato pišejo 

besedo. Nato berejo podobne besede z novo črko (in glasom). Ta metoda je težja, za nekatere 

lahko neuspešna (Golli 1996: 19, Ropič 1996: 12, Žalik 2007: 94, Pečjak 2012a: 66). 
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Opuščena različica analitične metode je: 

 metoda besedila ali Jacocotova metoda − pri tej metodi je učenec »kar bral« daljše 

besedilo z učiteljevo pomočjo in ob večkratnem ponovljenem vlečenju istih glasov v 

besedah spoznal zvezo med glasovi in ustreznimi črkami. Pozneje so to metodo 

olajšali tako, da so uporabljali povedi ali besede, v katerih se glasovi dobro slišijo in 

dobro ločujejo pri analizi; 

 Rostoharjeva metoda – za to metodo je značilen niz besed, katerim postopno 

dodajamo in odvzemamo črke, kot nekakšno »besedno vreteno«, npr. O, OS, OSE, 

OSEM, OSE, OS, O. 

 

Tudi danes se pri začetnem opismenjevanju uporablja analitična metoda. Učenci ob začetku 

sistematičnega spoznavanja posameznih črk spoznavajo najprej besede, v katerih se pojavlja 

posamezna črka (npr. A), nato pa še to črko.  

Analitična metoda obsega vidno analizo (na črke) in slušno analizo (na glasove). Slušna 

analiza je lahko ločena od vidne analize. Otrok glaskuje besedo, ki jo sliši in je nima napisane. 

D. Golli (1977 v Pečjak 2012a: 68) je poudarjala, da naj se vidna analiza pri šolskem 

začetniku vedno kombinira vsaj s polglasno slušno analizo. Danes metodiki začetnega 

opismenjevanja priporočajo kombinirano vidno in slušno analizo, obvezno je glaskovanje 

(prav tam). 

 

3. ANALITIČNO-SINTETIČNA METODA 

Pri nas se danes pri opismenjevanju najpogosteje uporablja kombinacija obeh metod –

analitično-sintetična metoda. Ta poudarja, da je pri delu nujna kombinacija analize in sinteze. 

Pri tej metodi mora učenec analitično spoznane črke/glasove sintetizirati v besedo. 

Ta dva postopka se med seboj prepletata. Izhodišče je vedno glas, tudi če začnemo s celo 

povedjo ali besedo. Po slušni analizi besede in po ugotovitvi želenega glasu iščejo učenci ta 

glas še v drugih besedah (na začetku, na koncu, na sredini).  

Novi glas lahko obravnavajo še po fonetični, interjekcijski in fonografski metodi ali naravnih 

glasov, o katerih sem podrobneje pisala pri sintetični metodi. Nato učenci spoznavajo črko za 

ta glas (Ropič 1996: 12–13 in 2003: 147, Pečjak 2012a: 68). 
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M. Ropič (2003: 147) deli analitično-sintetično metode opismenjevanja na: 

 

 Klasična analitično-sintetična metoda opismenjevanja 

Pri tej metodi se učenci naprej naučijo velike tiskane črke, nato male tiskane črke, potem male 

pisane črke in nato velike pisane črke. 

 Integrativna metoda opismenjevanja (tako jo je poimenoval A. Schellander) 

Pri tej metodi gre za hkratno pridobivanje velikih in malih tiskanih črk in pozneje velikih ter 

malih pisanih črk. Integrativna metoda je nov izziv za učence, ki so ob vstopu v šolo že (malo 

ali dobro)  opismenjeni. Schellander (1992 v Ropič 2003: 147−148) navaja številne prednosti 

hkratnega pridobivanja velikih in malih tiskanih črk:  

− velike črke lahko že od vsega začetka uporabljamo za njihov pravi namen, 

− od začetka omogočimo precej večje upoštevanje otrokovega prejšnjega znanja, 

− onemogočimo premočno fiksiranje na velike tiskane črke, 

− pri pridobivanju bralnih spretnosti je prehod na vezano branje hitrejši, 

− male črke ponujajo s svojo in razgibano vidno podobo več vizualnih oporišč, 

− učenci prej dosežejo določeno stopnjo branja z razumevanjem, ki stopnjuje zanimivost 

in uporabnost ter tudi veselje do branja, 

− postopno razvijajo in urijo grafomotorične spretnosti za poznejše vezano pisanje 

pisanih črk, 

− ob malih črkah se navajajo na obvladovanje in izrabljanje celotnega tridelnega 

pisalnega prostora, 

− spoznavanje in pridobivanje osnovnih grafemsko pomembnih razlik poteka po več 

spoznavnih poteh, ki se medsebojno dopolnjujejo in podpirajo (npr. D, d; B, b; b, d; b, 

p; d, p …), 

− pomembna je tudi njihova oblikovanost in podobnost pri pisanju potrebnih potez 

(Ropič 1996: 15−16). 

 

4. CELOSTNA/GLOBALNA METODA 

To je metoda, pri kateri se predmet ali dogodek v zavesti veže z besedo ali povedjo; pri tem 

se beseda/poved ne analizira na posamezne glasove/črke, ampak se s ponavljanjem utrjuje v 

zavesti kot celota (učenci takoj berejo nerazčlenjene celote /besede, povedi, kratka besedila/ 

in jih dalj časa ne analizirajo na glasove in črke) (Ropič 1996: 13, Pečjak 2012a: 68).  
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Globalne metode se delijo na tri skupine: glede na celote, ki jih učenci berejo: besede, povedi 

in daljša besedila. Pri nas je bila celostna metoda precej uveljavljena od petdesetih do 

osemdesetih let (ko se je pri nas razmahnila Wambachova metoda opismenjevanja). 

Primer: Učenci dobijo posamezne povedi in jih toliko časa berejo, da se jim celotne besede 

(JURE, IMA, TINE …) vtisnejo v zavest kot celota. Pri pisanju nato učenci prikličejo 

vizualno podobo celotne besede in jo zapišejo. Ob večkratnem ponavljanju pa postopoma 

učenci tudi analizirajo besedo na posamezne črke (Pečjak 2012a: 68).  

Globalisti mislijo, da se more v začetnem obdobju opismenjevanja tudi učenec že orientirati 

na branje celot, kot je to pri odraslih bralcih. Ta stališča doživljajo kritiko, da ne smemo 

enačiti celostnega branja pri odraslih bralcih, kar je izid dolgoletne vaje, z branjem začetnikov 

(Žalik 2007: 94−95).  

 

Analitična in globalna metoda imata enako izhodišče (besedo, poved, besedilo). Razlika med 

njima je v tem, da pri analitični metodi učenec (ob pomoči) učitelja analizira prebrano na 

posamezne črke/glasove, pri globalni metodi pa naredi analizo učenec sam ali pa tudi ne 

(Pečjak 2012a: 68).  

 

D. Golli (1996) navaja, da je pred začetkom sistematičnega opismenjevanja primerno vključiti 

naivno globalno branje napisov, imen in naslovov. Tako povežemo sistematično 

opismenjevanje s predšolsko izkušnjo otrok in jih uvajamo v funkcijo branja. Pozitivni 

element globalne metode je večja povezanost opismenjevanja z govorom in funkcionalnim 

pisanjem in branjem. Ko se odločamo za sistematičen, predvsem analitično-sintetični proces 

opismenjevanja, bi morali ta pozitivni element globalnega pristopa vnesti v sodobno 

opismenjevanje, ki pomeni integracijo dosežkov na tem področju – prevladujoča analitično- 

sintetična metoda z elementi globalne metode (Golli 1996: 60−61).  

Naštete metode imajo svoje prednosti in pomanjkljivosti, zato jih je potrebno kombinirati in 

preudarno uporabljati pri individualizaciji, le tako se je lahko približati učencu. Pri učencu se 

uporabi tista metoda, po kateri se bo učenec najlažje naučil brati in pisati (Žalik 2007: 92−95). 

Oblike in metode dela pri začetnem opismenjevanju morajo biti prilagojene otrokovemu 

znanju in starosti. Biti morajo raznovrstne, dinamične, privlačne, življenjske, ki motivirajo za 

delo (Miller 1996 v Bezjak 2000: 90). 
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Številni raziskovalci, ki se ukvarjajo z učinkovitostjo posameznih metod opismenjevanja, so 

prišli do ugotovitev, da so bolj učinkovite tiste metode: 

 ki so na kakršenkoli način vključevale sistematično glasovno poučevanje (sintetične in 

analitične); 

 pri katerih so bralni pouk kombinirali z vajami v pisanju; 

 ki so usklajene s strukturo jezika, ki se ga otrok uči brati in pisati (slovenski jezik ima 

za skoraj vsak glas svoj znak – 29 glasnikov in 25 črk). To pomeni, da če učenec 

spozna vse črke in jih zna poimenovati, lahko prebere dejansko vse besede v 

slovenskem jeziku. S tega vidika je sintetično-analitična metoda najbolj ekonomična 

pri učenju branja in pisanja. Drugače je pri učenju angleščine, pri kateri ena črka nima 

samo enega glasu in je zato bolj smiselna globalna metoda, ko učenec s ponavljanjem 

usvoji celostno vidno in zvočno podobo besede  (Pečjak 2012a: 69).   

 

Prednosti in pomanjkljivosti posameznih metod opismenjevanja je v zgoščeni obliki povzela 

tudi D. Golli (1977 v Pečjak 2012a: 70) in so prikazane v naslednji tabeli. 

 

Metoda Prednosti Pomanjkljivosti 

Sintetična metoda  Omogoča sistematično delo in 

pregleden uspeh (učitelj vedno 

ve, koliko črk je že obravnaval 

in koliko črk obvladajo 

posamezni učenci), 

 možnost frontalnega in 

natančnega načrtovanja pouka. 

 

 Izolirani glasovi zvenijo umetno 

(drugače kot v besedi), 

 začetna besedila so zaradi 

majhnega števila obravnavanih 

črk vsebinsko revna, 

  delo je resno, pusto. 

Globalna metoda  Vidne celote omogočajo otroku, 

da se takoj dojema kot dober 

bralec, 

 branje je od začetka logično. 

 

 

 Naša pisava je glasovno 

črkovna, 

 pravopisna površnost pri 

nekaterih učencih (tistih, ki 

analize ne zmorejo sami); 

 bralno gradivo je vsebinsko 

revno, 

 veliko je ponavljanja istih besed, 

povedi, besedil. 
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Stahl, Duffy-Hester in Stahl (1998 v Pečjak 2012a: 69) navajajo, da mora dober pouk učenja 

branja in pisanja ne glede na uporabljeno metodo razvijati fonološko zavedanje; zagotoviti 

mora popolno povezanost glasov s črkami (črke in glasove obravnavati skupaj); ne sme učiti 

pravil, pri takem pouku niso potrebni delovni listi, pouk ne sme prevladovati nad igro in ne 

sme biti dolgočasen; zahteva dovolj urjenja v branju besed; vodi k avtomatizirani prepoznavi 

besed. 

S. Pečjak (2012a: 70) navaja, da je metoda opismenjevanja le eden od dejavnikov bralne 

uspešnosti učencev. Pomembni so predvsem tisti, ki izvirajo iz samega učenca, tj. 

intelektualne sposobnosti učenca, motivacijski dejavniki pri učencu in učitelju, odnos učitelja 

do metode, učbenika, učencev. 

 

2.2.5 POSTOPKI OPISMENJEVANJA 

 

Postopek opismenjevanja pove, v katerem vrstnem redu in s kakšno hitrostjo učitelj 

obravnava črke. Poznamo tri osnovne postopke pri opismenjevanju: monografski, postopek 

skupine črk in kompleksni (Pečjak 2012a: 68−69). 

 

1. MONOGRAFSKI POSTOPEK 

Monografski postopek pomeni, da v daljšem časovnem obdobju obravnavamo glasove in 

črke. Učitelj posamezne črke/glasove obravnava drugo za drugo, običajno po vnaprej 

določenem vrstnem redu – od lažjih k težjim in od pogosteje rabljenih črk do manj pogosto 

rabljenih. Vrstni red črk v delovnem učbeniku ABC za 2. razred je naslednji: O, A, M, E, I, T, 

N, V, L, K, J, R, U, C, Č, S, Š, G, D, Z, P, B, Ž, H in F (Pečjak: 2012a: 69). Monografski 

postopek je bolj sistematičen in prispeva k razvijanju natančne izgovorjave in lepše pisave 

(Ropič 1996: 14, Pečjak 2012a: 69). 

 

2. POSTOPEK SKUPINE ČRK 

Učitelj izbere določeno skupino črk (npr. tri, pet, deset …) in učenci jih nato spoznajo in 

utrjujejo naenkrat (Pečjak 2012a: 69). 

 

3. KOMPLEKSNI POSTOPEK 

Učitelj pokaže učencem vse črke naenkrat, vsak učenec pa se jih uči po lastni izbiri brez 

vnaprej predpisanega vrstnega reda. Pri tem ima pomembno vlogo črkovno-slikovna stavnica, 
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s pomočjo katere lahko učenec nastavlja besede in povedi kljub temu, da ne pozna nekaterih 

črk, ker si lahko pomaga s sliko ob črki (npr. črka Č ob češnji – začetni glas sličice in črka za 

glas). Pri tem se uči črke ob nastavljanju besed in povedi. Učni proces po kompleksnem 

postopku je bolj naraven, ustvarjalen in bolj prilagojen sposobnostim posameznikov (Ropič 

1996: 14, Pečjak: 2012a: 69). 

 

2.3 ZAČETNO OPISMENJEVANJE 

 

Začetno opismenjevanje je temeljna faza v procesu opismenjevanja in traja celotno prvo 

vzgojno-izobraževalno obdobje – v 1. in 2. razredu kot sistematično usvajanje tehnike branja 

in pisanja, v 3. razredu pa kot njeno utrjevanje in izboljševanje. Učenci v tem obdobju poleg 

»vstopanja v svet branja in pisanja« opravljajo tudi druge dejavnosti, npr. sodelujejo v 

pogovorih, kritično sprejemajo oziroma interpretirajo govorjena in zapisana besedila, se 

(po)ustvarjalno odzivajo nanje, govorno nastopajo, pišejo krajša besedila ter sistematično 

razvijajo svojo poimenovalno, skladenjsko, pravorečno, pravopisno, slogovno, metajezikovno 

zmožnost in zmožnost nebesednega sporazumevanja (Program Osnovna šola 2011: 4).  

Učenci se ob vstopu v OŠ s pisnim jezikom ne srečajo prvič. Že v predšolski dobi odkrivajo 

pisni jezik in njegovo vlogo v svojem domačem okolju. V šoli pa se učenci začnejo 

sistematično učiti brati in pisati. Začetno opismenjevaje vključuje pripravo na branje 

(predopismenjevalne sposobnosti) in pisanje kot sistematično in vodeno spoznavanje črk 

štirih abeced (velike in male tiskane črke, male in velike pisane črke) ter urjenje tehnike 

pisanja in branja (z razumevanjem) na primeru preprostih besedil (Bešter Turk 2003: 61, 

2011a: 55).  

V starem in posodobljenem UN so za začetno opismenjevanje predvidena tri leta, učenec torej 

razvije t. i. začetno pismenost do konca 1. triletja. V posodobljenem UN 2011 je na področju 

branja in pisanja upoštevana individualizacija pouka (Bešter Turk 2003: 61, 2011a: 55) in kot 

pravi M. Gril (2012: 132),  »v praksi naj bi bilo opismenjevanje individualizirano – če otrok 

ne sliši vseh glasov v besedi, če fonemsko zavedanje ni razvito, potem ga ne bi začeli učiti 

črk.«  

  

Cilji v UN so navedeni po triletjih in ne po razredih, zato se učitelj pri uresničevanju ciljev, 

hitrosti obravnave prilagaja zmožnostim svojih konkretnih učencev. To še posebej velja za 
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cilje na področju branja in pisanja v 1. triletju – ko učitelj presodi, da imajo učenci (oz. 

nekateri učenci) že razvite v UN navedene predopismenjevalne zmožnosti, se ti lahko začnejo 

sistematično opismenjevati v 1. razredu. Učenci/učenke »vstopajo v svet branja in pisanja« 

postopoma, sistematično in individualizirano, in to celo prvo triletje – glede na svoje 

predznanje branja/pisanja ter razvite veščine, spretnosti in zmožnosti prehajajo skozi 

naslednje tri faze oz. dejavnosti začetnega opismenjevanja (učitelj na začetku triletja in tudi 

sproti pri vsakem učencu preverja razvitost za branje/pisanje potrebnih veščin, spretnosti in 

zmožnosti, nato pa za vsakega učenca izdela individualni načrt razvijanja zmožnosti branja in 

pisanja): 

 

1. sistematično razvijajo predopismenjevalne zmožnosti,  

2. če imajo oz. potem ko imajo ustrezno razvite predopismenjevalne zmožnosti, sistematično 

razvijajo tehniko branja in pisanja (najprej s tiskanimi črkami, nato s pisanimi),  

3. če imajo oz. potem ko imajo ustrezno usvojeno tehniko branja in pisanja, sistematično 

razvijajo zmožnost branja z razumevanjem, tj. tiho oz. šepetajoče berejo krajša, svoji starosti 

ustrezna besedila in zmožnost pisanja preprostih besedil (Saksida 2010: 78, Bešter Turk 

2011a: 56−57). 

 

V devetletni osnovni šoli je začetno opismenjevanje opredeljeno kot faza procesa za 

pridobivanje funkcionalne pismenosti, tj. sposobnosti razumevanja in tvorjenja ter 

uporabljanja tistih jezikovnih oblik, ki jih delovanje v družbi zahteva in so pomembne za 

posameznika (po gradivih UNESCA v Zrimšek 2003: 11).  

 

2.3.1 PREDOPISMENJEVALNE SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI 

 

Te sposobnosti in spretnosti so: 

 metajezikovno zavedanje (zgradba jezika, glasovno/slušni procesi ‒ slušno 

razločevanje in razčlenjevanje, rimanje),  

 vidni procesi (vidno zaznavanje in razločevanje),  

 orientacija na telesu, v prostoru in na papirju,  

 grafomotorika, pravilna drža telesa in pisala, smer pisanja (Program Osnovna šola 

2011: 9−10). 
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1. (META)JEZIKOVNO ZAVEDANJE 

Temelj za učinkovito opismenjevanje, tj. učenje branja in pisanja, pri katerem učenec zaznava 

črke in njim pripadajoče glasove ter jih povezuje v besede, predstavljajo dobro razvite 

sposobnosti metajezikovnega zavedanja (Pečjak 1999b: 7‒8, Grginič 2010: 11).  

Metajezikovno zavedanje je sposobnost mišljenja o jeziku in se po navadi pojavi pri 5- do  

7-letnih otrocih, nato se ta sposobnost razvija z zorenjem (razvojem) otroka pa tudi z učenjem 

(Pečjak 1999b: 8). 

 

Metajezikovno zavedanje vključuje dva osnovna dejavnika:  

 zavedanje o zgradbi jezika, 

 glasovno/slušne procese.  

 

ZGRADBA JEZIKA 

Zavedanje o zgradbi jezika vključuje zavedanje o zgradbi jezika, naravi besed in zavedanje o 

različnih ravneh jezika. Gre za dve ravni. Pri pomenski (semantični) ravni zna otrok dopolniti 

nepopolno poved z manjkajočo besedo, tako da poved postane smiselna. Pri skladenjski 

(sintaktični) ravni zna otrok tvoriti poved tako, da je skladenjsko ustrezna. Besedo postavi v 

ustrezno obliko: ustrezen sklon, oseba, čas … 

K zgradbi jezika sodijo naslednje vaje: igre za ozaveščanje pojmov »beseda, zlog, glas«, 

zavedanje dolžine besed, zavedanje števila besed, dopolnjevanje povedi, tvorjenje povedi 

(prav tam: 53‒69). 

 

GLASOVNO/SLUŠNI PROCESI 

Najpomembnejši glasovno/slušni procesi pri opismenjevanju so: glasovno razločevanje 

(fonetična diskriminacija), glasovno razčlenjevanje (fonetična segmentacija) in rimanje 

(ujemanje samoglasnikov in soglasnikov). 

 

Glasovno razločevanje je sposobnost razločevanja glasov med seboj. Ta sposobnost je tudi 

ključni dejavnik uspešnosti dekodiranja v fazi učenja branja in pisanja, torej opismenjevanja. 

 

Glasovno razčlenjevanje je sposobnost učenca, da izgovorjeno besedo razčleni na posamezne 

glasovne enote, zloge ali glasove.  
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Prvi pogoj za glasovno razčlenjevanje je glasovno razločevanje. Slabi bralci imajo večinoma 

vedno težave  z glasovnim razčlenjevanjem oziroma z nalogami, ki zahtevajo glasovno 

razločevanje in razčlenjevanje. Pri vajah za glasovno razločevanje gre za razločevanje dveh 

glasov, za ločevanje določenega glasu v eni od dveh besed, za določanje prvega, zadnjega in 

srednjega glasu v besedi.  

 

 Uvod v vaje glasovnega razločevanja in razčlenjevanja so različne igre poslušanja, ki 

vključujejo vaje za sledenje navodil: potovanje z očmi po vidnem vzorcu, risanje po 

nareku …. 

 Pri slušnem razločevanju so vaje za razločevanje glasov: v dvojici besed, v nizu besed, 

v posamezni besedi. 

 Pri slušnem razčlenjevanju gre za slušno razčlenjevanje na zloge – zlogovanje in na 

glasove – glaskovanje: vaje za zlogovanje, vaje za glaskovanje. 

 Rimanje pomaga učencem razvijati njihovo občutljivost za glasove (sposobnost 

slušnega razločevanja). Otrok, ki sliši zvezo hop-stop, laže prebere besede, ki zvenijo 

in so videti podobne (Pečjak 1994, 1999b: 71‒117). 

 

Številne študije potrjujejo pomen fonološkega zavedanja za uspešen pričetek učenja branja in 

pisanja (Adams 1990, Snow idr. 1998, Stahl in Murray 1994, Kirby, Parilla in Pfeiffer 2003 v 

Pečjak 2012a: 63). Sposobnost fonološkega zavedanja je eden od najpomembnejših 

napovedovalcev poznejše bralne uspešnosti učenca. S. Walpole in McKenna (2004 v Pečjak 

2012a: 63) poudarjata, da nekateri otroci ne razvijejo sposobnosti fonološkega zavedanja brez 

neposrednega poučevanja, zato je pomembno zavedanje naslednjih dejstev: pouk fonološkega 

zavedanja mora postati sestavni del pouka branja, pouk fonološkega zavedanja je pogoj 

učinkovitega pouka glasoslovja (direktno učenje glasov v povezavi s črkami), primanjkljaj na 

tem področju vodi k poznejšemu bralnemu neuspehu, ta pouk se lahko izvaja z mlajšimi 

učenci (prav tam). 

 

2. VIDNI PROCESI 

Proces opismenjevanja je odvisen od učinkovitosti vidnega zaznavanja. Pri branju in pisanju 

gre za zaznavanje črk. Če ima otrok težave z vidnim zaznavanjem, se težje opismeni. 

Otrokom v vrtcu in prvem triletju se sposobnost natančnega vidnega zaznavanja razvija z 

različnimi zaznavnimi igrami ali igrami za oči (z igrami za oči otrok sledi določeni liniji, tako 
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da sledi besedam pri branju in pisanju). Na ta način urimo tudi njegov vidni spomin, to pa mu 

pomaga kasneje pri sistematičnem opismenjevanju (Pečjak 1994, 1999b: 9‒21).   

Sposobnost vidnega zaznavanja pa je bolj razvojno determinirana; učenje ima manjši vpliv na 

razvoj te sposobnosti (Pečjak 1999b: 8). Pri vidnem razločevanju gre za sposobnost vidnega 

razločevanja črk in daljših vidnih enot (zlogov, besed). Branje in pisanje zahtevata najprej 

razločevanje in nato še identifikacijo/prepoznavanje črk oziroma daljših črkovnih vzorcev. 

Razločevanje (diskriminacija) posameznih črk po navadi ne predstavlja težave za bralce 

začetnike. Večina napak v razločevanju se pojavi pri črkah z določenimi skupnimi 

značilnostmi (npr. M/N, E/F, P/R …) in z drugačno orientacijo (npr. b/d, p/g, g/d, j/t …) 

(Pečjak 1994, 1999b). Potrebne so tudi vaje za vidno razločevanje narisanih predmetov/likov 

(po obliki), besed (npr. po dolžini) in črk (po obliki) (Magajna 1994, Pečjak 1999 v Bešter 

Turk 2003: 77). 

 

Posamezne elemente jezikovnega zavedanja in vidnega zaznavanja razvijamo sistematično v 

prvem in drugem razredu, pa tudi v tretjem, če imajo učenci težave z vidnim oziroma slušnim 

razločevanjem in razčlenjevanjem (Pečjak 1999b: 8, Grginič 2010: 11). 

 

3. ORIENTACIJA NA TELESU, V PROSTORU IN NA PAPIRJU  

Pred sistematičnim pridobivanjem črk razvijamo orientacijo: na telesu (na svojem, tujem, 

ugotavljamo dominantnost roke, ušesa, očesa in noge – vajo ponovimo v določenem 

časovnem obdobju, npr. enkrat na mesec), v prostoru (levo, desno, zgoraj, spodaj)  in na 

papirju (v začetku s simboli, barvo).  

 

4. GRAFOMOTORIKA, DRŽA TELESA, PISALA, SMER PISANJA  

Otroci morajo imeti razvito grafomotoriko. Učenci pridobivajo sedem osnovnih potez 

(vodoravna, navpična in poševna črta, krog, polkrog, levi, desni). Pri osnovnih potezah je 

potrebno upoštevati načelo postopnosti. Vaje za osnove pisanja si sledijo od večjih površin k 

manjšim formatom /šolsko dvorišče, tabla, papir A3 in A4 ter od širšega črtovja k ožjemu/ 

(Žerdin 1996 v Bešter Turk 2003: 77, Zrimšek 2003: 20‒23, Saksida 2010: 75‒76). Vsako 

potezo pridobimo posebej in ob tem naj bi vsako še posebej avtomatizirali z naslednjimi 

vajami /učenci narišejo poteze/črte na tablo z mokro gobo, vlečejo poteze/črte po zraku z 

iztegnjeno roko, vlečejo poteze/črte s pisalom nad papirjem /neošiljena stran pisala se dotika 

papirja in mezinec drsi po listu papirja/, sledijo izbočeni potezi/črti v delovnem zvezku, rišejo 
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poteze/črte z voščeno barvico v delovnem zvezku/. Z grafomotoričnimi vajami prehajamo iz 

grobe grafomotorike v fino. Ob tem se seznanijo s pravilno držo telesa in z držo in uporabo 

pisal: krede, paličke, mokre gobe, voščenke, flomastri, suhe barvice, svinčnik (Ropič 2000: 

76). Otrok, ki želi napisati neko besedilo, se mora zavedati še smeri pisanja (od leve proti 

desni in od zgoraj navzdol). 

 

2.3.2 SISTEMATIČNO OPISMENJEVANJE 

 

Začetno opismenjevanje poteka v 1. in 2. razredu kot sistematično usvajanje tehnike branja in 

»vstopanja v svet branja in pisanja« opravljajo tudi druge dejavnosti, na primer sodelujejo v 

pogovorih, kritično sprejemajo oziroma interpretirajo govorjena in zapisana besedila, se 

(po)ustvarjalno odzivajo nanje, govorno nastopajo, pišejo krajša besedila ter sistematično 

razvijajo svojo poimenovalno, skladenjsko, pravorečno, pravopisno, slogovno, metajezikovno 

zmožnost in zmožnost nebesednega sporazumevanja (Program Osnovna šola 2011: 4). Za 

sistematično začetno opismenjevanje je priporočljiva kombinacija frontalnega poučevanja z 

različnimi oblikami individualnega in skupinskega dela (Učni načrt: program 

osnovnošolskega izobraževanja 2005: 93).  

Pri sistematičnem opismenjevanju imajo prednost črke, ki jih otrok uporablja tudi pri svojem 

spontanem predšolskem pisanju in jih vidi v okolici. To so velike in male tiskane črke. Glede 

na otrokove grafomotorične sposobnosti, začnemo z velikimi tiskanimi črkami (Golli 1996: 

28). 

 

Naša pisava je glasovna; to pomeni, da s črkami zaznamujemo glasove. Za gajico, ki jo 

pišemo Slovenci in je različica latinice, je značilno, da skoraj vsakemu glasu ustreza določena 

(ena) črka (Križaj Ortar 2000: 19−20). Naša abeceda ima 25 črk (grafemov), glasnikov 

(fonemov) pa 29. Nepopolno zapisujemo predvsem samoglasnike. Za njihovo zapisovanje 

imamo samo pet črk, medtem ko je v zbornem ali knjižnem jeziku samoglasnikov osem. Ni 

posebnih črk za široki e, polglasnik in široki o; njihov izgovor lahko zaznamujemo s 

posebnimi razlikovalnimi znamenji nad črkami, vendar ta znamenja zapisujemo črkam samo 

v znanstvene namene, v vsakdanjih besedilih pa le včasih. Pretvarjanje glasov v črke v 

jezikoslovju imenujemo enkodiranje (uvezovanje), pretvarjanje črk v glasove pa dekodiranje 

(razvezovanje). V vsakdanjem jeziku rečemo enkodiranju zapisovanje, dekodiranju pa branje 

(Žagar 1996: 49−50). 
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M. Grosman (2007: 6) navaja, da se sistematično opismenjevanje ne sme končati v prvem 

triletju ali ob koncu osnovne šole, marveč ga je treba načrtno razvijati za različne potrebe, 

različne načine branja, razne vrste besedil in za razna predmetna področja pri vseh predmetih 

in skozi vsa šolska obdobja. Pri tem je treba upoštevati vsakokratne potrebe učencev in si 

prizadevati doseči cilj, da bi ob koncu šolanja vsi učenci dosegli stopnjo razvite in uporabne 

pismenosti za pošolsko samostojno in vseživljenjsko učenje, za nove oblike pisanja in branja, 

ki se porajajo s tehnološkim razvojem, in za nova predmetna področja, ki jih odpirajo procesi 

vključevanja v globalno organiziran svet (prav tam). 

 

2.4 BRANJE IN PISANJE 

 

Termin pouk začetnega branja in pisanja nakazuje, da sta to dve medsebojno povezani 

dejavnosti, ki se razvijata vzporedno (Grginič 2000: 103, Ropič 2000: 77). K. Kesič Dimic 

(2010: 11) se s tem strinja in pravi, da je otroka treba spodbujati k pisanju v vseh starostih 

(tudi, če je videti kot čečkanje), ker to pomaga k razumevanju povezanosti branja in pisanja. 

Tudi N. Zrimšek (2003: 33) pravi, da sporazumevalni dejavnosti (branja ali pisanja) lahko 

obravnavamo le skupno, tako da ju primerjamo in preučujemo njuno sovisnost, opazujemo, 

kako razvoj ene specifične spretnosti (npr. asociativne povezave glas – črka) vpliva na drugo 

(črka – glas).  

 

2.4.1 RAZVOJ USVAJANJA BRANJA IN PISANJA 

 

Strokovnjaki z različnih področij so raziskovali, kako otroci različnih starosti usvajajo branje 

in pisanje. Obstaja veliko modelov, ki razlagajo začetno obdobje usvajanja pisnega jezika, 

nekaj modelov pa je omejenih le na proces začetnega opismenjevanja − usvajanja veščine 

branja in pisanja. Modeli se razlikujejo po številu stopenj in naravi branja. Le model U. Frith 

upošteva branje in pisanje, vsi ostali modeli govorijo le o branju (Pečjak 1999a: 63−77, 

Zrimšek 2003: 24−30). Modeli omogočajo boljše razumevanje, kako poteka proces učenja 

branja ter kako lahko različni dejavniki okolja, šolskega in zunajšolskega, spodbujajo ali 

zavirajo potek razvoja teh sposobnosti. S. Pečjak in A. Gradišar (2002: 50) poudarjata, da 

lahko vsak učitelj v okviru svojega predmeta dosega z učenci določene starosti bralne cilje, 

značilne za starostno skupino, če pri pouku oblikuje take okoliščine, ki omogočajo razvoj teh 
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sposobnosti (npr. uporaba različnih specifičnih bralnih učnih strategij pri posameznih 

predmetih). 

 

2.4.1.1 GRAYEV MODEL 

 

Prvo shemo razvoja bralnih sposobnosti v obliki bralnih stopenj je sestavil Grey (1925 v 

Pečjak 1999a: 62) in je določil pet stopenj: 

 priprava na branje (predšolsko obdobje prvi razred in začetek drugega razreda), 

 začetno obdobje bralnega pouka (drugi razred), 

 obdobje hitrega napredka v razvijanju bralnih spretnosti in sposobnosti (tretji in 

četrti razred), 

 obdobje intenzivnega branja z razvijanjem pomembnih bralnih spretnosti in 

strategij (peti do sedmi razred), 

 obdobje žlahtnega branja z jasnimi specifičnimi bralnimi stališči in sposobnostmi 

(osmi in deveti razred, srednja šola). 

 

2.4.1.2 MODEL U. FRITH  

 

L. Magajna (1994 v Pečjak 2000a: 93−94, Pečjak in Gradišar 2002: 46 in Zrimšek 2003: 

24−26) navaja, da je v slovenskem prostoru najpogosteje omenjen model kognitivno-razvojne 

teorije branja in pisanja Ute Frith (1986). Na razvoj teh stopenj vplivajo biološkozrelostni 

dejavniki, kulturno-izobraževalno okolje, narava jezika, ki ga otrok usvaja. Načela pismenosti 

so zelo podobna načelom razvoja bralnih sposobnosti pri J. Chall.  

 

Ta model se osredotoča na začetni proces opismenjevanja in razlikuje med tremi stopnjami: 

 slikovna (logografska) strategija   

Za to fazo je značilno t. i. slikovno branje. Otrok prepozna besede po značilnih grafičnih 

potezah. Vsako besedo prepozna kot posebno značilno shemo. Prepoznava posamezne črke 

znotraj teh besed, vrstni red zanj ni pomemben, niti to, ali so zajete vse črke. Gre za globalno 

branje besed, pri čemer vsako besedo zazna kot sliko, kot neki specifični vidni vzorec, ki se 

mu s ponavljanjem vtisne v zavest v celoti. Tako »bere« le besede, s katerimi se pogosto 

srečuje (napisi iz okolja, imena ustanov, trgovin, pijač, hrane itd.), »bere« svoje ime, imena 

družinskih članov. Globalno branje se lahko izkaže kot neprimerno za otrokovo napredovanje, 
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saj začne zamenjevati podobne besede (Pečjak in Gradišar 2002: 46). Do katere stopnje se 

razvije slikovna strategija, je odvisno od tega, kdaj se otrok začne sistematično učiti branja in 

pisanja in po kateri metodi se uči. Prej se bo pričel učiti brati, dalj časa jo bo verjetno 

uporabljal. Pri globalni metodi jo bo uporabljal dalj časa kot pri sintetični ali analitični metodi 

(Pečjak 2012a: 49−50). Tak sistem pisave je kitajski, tam predstavlja vsak vidni znak neko 

besedo. 

 abecedna (alfabetska) strategija 

Abecedni sistem naše pisave zahteva obvladanje abecedne strategije. Vsaki črki  pisave 

ustreza glas (subleksični – podbesedni člen), kar mu omogoča branje z dekodiranjem. Bralec 

mora razčleniti notranjo zgradbo pisane in izgovorjene besede in odkriti, kako sta ti različni 

predstavitvi med seboj povezani. Abecedne strategije vključujejo razčlenjevanje besed v 

glasove in črke, spoznavanje pravil o načinu ujemanja črk in glasov kot vezavo glasov v 

besedo. Otrok mora razčleniti notranjo zgradbo napisane in izgovorjene besede (vidno in 

slušno razločevanje) in enote pravilno povezati. Učenci v tej fazi vzpostavijo asociativno 

zvezo črka − glas in povezujejo glasove v besede. Gre za usvajanje tehnike branja in pisanja. 

V tej fazi je pomemben vsak element besede, vsaka črka, vsak glas. Otrok se pogosto 

osredotoči na prvo ali zadnjo črko v besedi. Z urjenjem lahko otrok izboljša črkovno strategijo 

in prične avtomatizirano kodirati posamezne črke in s tem hitreje brati (Pečjak 2012a: 50).  

 pravopisna (ortografska) strategija 

Z obvladanjem abecedne strategije posameznik preide na ortografsko strategijo, ki je razvojno 

višja. Zajema tvorjenje višjih enot, kot je posamezna črka. Posameznik na tej stopnji prepozna 

morfeme in si s tem olajša sintezo, obenem pa neki morfem prepozna še v drugih besedah, kar 

omogoča povečanje zapomnitve in razumevanje. V tej fazi gre za utrjevanje tehnike branja z 

urjenjem. Posledica urjenja je avtomatizirana tehnika branja, ki se kaže kot tekoče branje 

učencu primernih besedil, povezano z razumevanjem teh besedil (prav tam). 

 

2.4.1.3 MARSHOV MODEL RAZVOJA BRANJA 

 

Marsh (1981 v Pečjak 2012a: 52−53) je sestavil model s štirimi stopnjami: 

 lingvistično ugibanje (jezikovno ugibanje) 

Otrok prepoznava besede s pomočjo učenja na pamet. Pri tej metodi otroci začnejo takoj z 

branjem celot: besed, povedi, kratkih besedil – bere globalno, pri tem pa si pomaga s 

kontekstom. Ko otrok naleti na neznano besedo, ki je brez smiselne povezave, je ne more 
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»prebrati«. Če bo beseda predstavljala del povedi, jo bo prebral in pri tem uporabil strategijo 

ugibanja. Osnovna strategija prepoznavanja besed na tej stopnji je zamenjava neznane besede 

s tisto, ki je pomensko in skladenjsko ustrezna. 

  ugibanje na osnovi diskriminacijske mreže 

Tudi na tej stopnji otrok ugiba in si pomaga s pomočjo oblike in/ali dolžine besede ter s 

pomočjo prepoznavanja zadnje črke. Otrok se na neznano besedo odziva tako, da jo po 

opisanih značilnostih primerja z že znano. 

  zaporedno dekodiranje 

Otrok na tej stopnji uporabi kombinacijska pravila, s pomočjo katerih dešifrira besede. 

Neznane besede je sposoben prebrati s pomočjo glaskovanja – uporablja abecedno princip 

(kot pri Frithovi). Za prehod s prvih dveh stopenj, ki sta bolj globalni, k tretji, ki je analitična, 

sta odgovorna dva dejavnika: povečanje števila besed, ki jim je otrok izpostavljen, in 

povečana zmožnost kognitivne predelave. 

 hierarhično dekodiranje 

Tretja stopnja pomeni osnovo tega dekodiranja. Na tej stopnji je otrok prišel do najvišje ravni 

v razvoju zgodnje pismenosti in besede v besedilu predeluje na enak način kot odrasli bralec. 

Pozneje bralec napreduje v fleksibilnosti branja (prilagajanja načina branja vrsti in namenu) 

(prav tam). 

 

2.4.1.4 STOPNJE J. CHALL 

 

J. Chall (1983 v Pečjak 1999a: 65−71 in 2012a: 57, Pečjak in Gradišar 2002: 47−48) je 

odkrila 6 bralnih stadijev, ki pripeljejo do zrelega bralca. Napredovanje od stadija do stadija 

pa je odvisno od posameznikovega kognitivnega razvoja in vpliva okolja. Za izhodišče je J. 

Chall vzela spoznavne stopnje po Piagetu.  

 

 Stopnja 0: Predbralno obdobje – priprava na branje (0−6 let) 

V tem obdobju se razvijejo vse sposobnosti, ki jih otrok potrebuje, da se kasneje lahko nauči 

brati in pisati. Pomembni sta: sposobnost vidnega zaznavanja (od 4. leta dalje) /Pri vidnem 

zaznavanju otroci nimajo toliko težav in kmalu ločujejo dva različna znaka med seboj./ in 

sposobnost slušnega zaznavanja. Sposobnost slušnega zaznavanja je razčlenjeno na 

sposobnost slušnega  razločevanja (otrok loči več različnih glasov med seboj, poteka od 5. 
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leta naprej) in sposobnost slušnega razčlenjevanja (otrok razčleni besedo na zloge in kasneje 

na glasove). 

 Stopnja 1: Obdobje začetnega branja ali dekodiranja (5−7 let) 

Tu gre za pretvarjanje vidnega znaka v slušni znak. Otrok mora vzpostaviti asociativno zvezo 

črka – glas. Ta stopnja ima tri podstopnje: 

− pozornost otroka je usmerjena na pomen besede in ne na obliko; 

− pozornost otroka se usmeri v obliko besede; 

− otrok je pozoren na oboje hkrati, to pa mu omogoča gladko branje. 

 Stopnja 2: Utrjevanje spretnosti branja − tekoče branje (5−9 let)  

Ta stopnja je namenjena utrjevanju bralne tehnike, ki jo lahko izurimo do avtomatizacije. 

Avtomatizacija je rezultat vaje in ponavljanja. 

Stopnje 0, 1, 2 so FAZE UČENJA BRANJA. 

 Stopnja 3: Branje za učenje – odkrivanje pomena (9−14 let) 

 Stopnja 4: Večstranski pogled na prebrano – odnosi, stališča (14−18 let) 

 Stopnja 5: Konstrukcija in rekonstrukcija – pogled na svet, zreli bralci (od 18. 

leta naprej) 

 

2.4.1.5 MODEL L. EHRI 

 

Avtorica (1991 v Pečjak 2012a: 54−56) je izpostavila, da si otrok v procesu branja pomaga s 

štirimi različnimi strategijami, s katerimi prepoznava napisane besede. 

 

Te strategije so: 

 strategija dekodiranja – pri njej otrok s pomočjo vzpostavljene asociativne povezave  

             črka − glas pretvarja črke v glasove in povezuje glasove v besede; 

 strategija analogij – učenec novo besedo primerja z že znano besedo in po analogiji 

poskuša novo besedo prebrati tako, kot je prebral staro besedo; 

 strategija napovedovanja/uganjevanja – učenec poskuša predvideti/uganiti, katera 

beseda bi bila to (na osnovi prve črke, slik); 

 strategija znanih besed – učenec je že večkrat prebral to besedo, si jo zapomnil in jo 

pri novem branju potegne iz spomina. 
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L. Ehri (1999) je razložila razvoj zgodnjih bralnih sposobnosti otroka s štirimi fazami: 

 1. stopnja: Predabecedna stopnja 

Značilna je za porajajočo se pismenost. Za branje na tej stopnji je značilno, da otroci lahko 

berejo besede, ki se pogosto pojavljajo v njihovem okolju (npr. pošta, pepsi …)., težko si 

zapomnijo besede zunaj konteksta v obliki slik ali logotipov, lahko si zapomnijo in preberejo 

nekatere besede, ki si jih zapomnijo zaradi videza (ata – enak prvi in zadnji znak), pogosto si 

pomagajo s strategijo uganjevanja. 

 2. stopnja: Delna abecedna (fonetična) stopnja 

Na tej stopnji poznajo že nekaj črk in vedo imena zanje (po navadi tistih, ki sestavljajo 

njihovo ime), uporabljajo strategijo uganjevanja, pri čemer si pomagajo s črkami, ki jih 

poznajo, pri besedah, ki jih pogosto srečujejo, začnejo prvo oz. zadnjo črko povezati s prvim 

oz. zadnjim glasom – torej vzpostaviti zvezo črka − glas, če morajo besedo, ki jo slišijo, 

glaskovati, po navadi izpuščajo samoglasnike in glaskujejo kot soglasniški skelet (npr. besedo 

koren, glaskujejo kot krn). 

 3. stopnja: Popolna abecedna stopnja 

Učenci razumejo odnos črka − glas in to znanje uporabljajo pri analiziranju besed, uporabljajo 

strategijo dekodiranja pri branju vseh besed – znanih in neznanih, novih. Branje poteka 

počasi, včasih počasneje kot v predhodni stopnji, vendar je branje natančno, z branjem se jim 

poveča obseg branja »vidnih besed«, uporabljajo tudi strategijo branja po analogiji. 

 4. stopnja: Utrjena abecedna stopnja 

Pričenja se že na predhodni stopnji. Branje postane bolj zrelo in se kaže v naslednjih vidikih: 

zaradi dobro utrjene avtomatizirane zveze črka − glas prične učenec brati že daljše enote (ne 

posameznih besed, ampak skupine besed), narašča obseg besedišča »vidnih besed«, poleg 

ostalih strategij otrok uporablja tudi strategijo branja s pomočjo analogij, pri neznanih, novih 

besedah se vrne na strategijo dekodiranja črka − glas.  

 

Učinkovit bralec uporablja vse štiri strategije. Z razvojnimi stopnjami sta L. Ehri in M. 

Snowling leta 2004 natančno izdelali bistvene značilnosti branja – opisi bralnih zmožnosti 

učencev na začetnih stopnjah branja, ki lahko služijo učiteljem kot pomoč pri identifikaciji 

učencev z bralnimi težavami (v Pečjak 2012a: 54–56). 
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2.4.2 UČENJE BRANJA IN PISANJA 

 

N. Zrimšek (2003: 67) piše, da na razvoj učenja branja in pisanja vpliva več psihičnih funkcij: 

 

1. ZAZNAVNE SPOSOBNOSTI 

Sem spadajo: stalnost zaznavanja, primerjanja oblik, vidno in slušno razločevanje, gibanje 

oči. Z otrokovim razvojem celostno zaznavanje upada, narašča pa analitično zaznavanje. 

Otrok sprva zazna besede kot celote, nato pa že zazna posamezne črke ali skupine črk v 

besedah. 

2. GRAFOMOTORIČNE SPOSOBNOSTI 

Sem spadajo: razvoj drobne motorike, prostorsko znajdenje (orientacija), usklajenost med gibi 

oči in rok. Otrok jih potrebuje, da lahko riše in piše simbole ter jih prostorsko ureja in 

razporeja. 

3. SPOZNAVNE SPOSOBNOSTI 

6−7-letni otrok je v tem obdobju na prehodu iz preoperativne v konkretno-operativno stopnjo 

mišljenja (J. Piaget). Prehaja v svet miselnih operacij in predstav in ni več omejen le na golo 

zaznavanje. Razvijajo se pojmi, v tem obdobju je pomembna faza jezikovnega razvoja (prav 

tam). 

 

N. Zrimšek (po T. Žerdin 1989) navaja, da je za branje in pisanje potrebno: 

 razlikovanje simbolov, črk, drobnih detajlov, v katerih se posamezne črke razlikujejo, 

 prepoznavanje črk in takojšnji asociativni priklic glasu/členitev besed na glasove in 

asociativni priklic črke, 

 ločevanje figure (črke) od ozadja (besedila), 

 usmeritev in trajanje pozornosti, 

 usmeritev in fiksiranje pogleda, gibanje oči, 

 zaporedno predelovanje informacij – prepoznane črke spremeniti v glasove v 

določenem zaporedju/glasove spremeniti v znane črke, 

 zaznavanje delov besede, 

 razlikovanje slušno podobnih glasov, 

 pravilna artikulacija glasov, 

 ločevanje glasov med seboj, analiza besed na glasove, 
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 dojemanje zaporedja glasov in zapomnitev zaporedja, predstava o glasovni sestavi 

besede, 

 poznavanje črk, 

 motorična izvedba, pisanje črk, asociativni priklic simbola, črke, 

 dobro neposredno slušno pomnjenje, 

 avtomatizacija besed (prav tam). 

 

Pri učenju branja in pisanja gre za integracijo dveh procesov. Prvi proces je proces 

dekodiranja besed oz. vzpostavitve odnosa črka − glas, učenci najprej spoznajo znake za črke 

in njim pripadajoče glasove, nato pa sledita branje in pisanje, ki predstavljata integracijo 

identificiranih črk oz. njim pripadajočih glasov. Drugi proces je uporaba govornih 

sposobnosti, npr. skladnje in pomenoslovja pri dopolnjevanju manjkajočih besed v povedih, 

kar kaže na razumevanje prepoznanih besed.  

Ključna sposobnost začetnega opismenjevanja je sposobnost dekodiranja. Dekodiranje pri 

branju pomeni pretvarjanje grafičnega koda (črke), ki je dan(a) v pisni obliki, v glasovni kod 

(glas). Dekodiranje pri pisanju pa pomeni obratno pretvarjanje iz glasovnega koda v grafični 

kod (črko). Na dekodiranje pri opismenjevanju vplivata dva zaznavna procesa: proces vidnega 

zaznavanja, ki vključuje zaznavanje/prepoznavanje grafičnih simbolov, znakov, in proces 

slušnega zaznavanja, ki vključuje glasovno razčlenjevanje (fonemska segmentacija) in 

glasovno razločevanje (fonemska diskriminacija). Otrok v predšolskem obdobju najprej 

zaznava celostno, globalno in razpršeno, del vidi kot celoto. Kasneje poveča natančnost 

zaznavanja, kar vodi do zaznavanja podrobnosti, po četrtem letu pa se otrokov razvoj vse bolj 

usmerja od zaznavanja k splošnemu miselnemu razvoju, ki vpliva na razvoj pozornosti, 

analizo zaznanega, sintetiziranje delov v celoto in povezovanje s preteklimi izkušnjami 

(Pečjak 2000a: 43, 2012: 29, Grginič 2010: 12). 

Pri dekodiranju sta pomembni dve dimenziji: natančnost (točnost) in hitrost prepoznavanja. 

Stopnja razvitosti dekodiranja vpliva tudi na bralno razumevanje. Med hitrostjo dekodiranja, 

razumevanjem prebranega in težavnostjo gradiva obstaja obratno sorazmeren odnos. Če je 

vsebina bralcu znana in jo razume, jo lahko hitreje bere/zapisuje. Če je bralcu gradivo težje 

razumljivo, avtomatično upočasni hitrost dekodiranja branja in pisanja (Pečjak 2000a: 43). 

Preden začnemo otroke učiti brati in pisati, je treba povečati njihove razčlenjevalne 

sposobnosti, sposobnost razlikovanja glasov v izgovorjeni besedi in sposobnost razlikovanja 

črk v tiskani ali pisani besedi. Otrok še ne loči glasu od besede. Zanj ima beseda pomen, glas 
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pa je abstrakten in nepomemben, zato mu je potrebno pomagati, da loči glasove med seboj. 

Interes otrok za spoznavanje glasov, črk in številk vzpodbujamo z igrami, ilustracijami, 

pesmicami, ugankami, didaktičnimi pripomočki (Bezjak 2000: 85). 

V začetku opismenjevanja učitelj usmerja otrokovo pozornost predvsem na prvi glas v besedi. 

Učenci povezujejo ali enako barvajo sličice, ki predstavljajo besede z enakimi začetnimi 

glasovi (muca – miš, okno – oreh, balon – banana …). 

Da se učenci navadijo dobro razlikovati glasove, povezujejo tudi sličice za besede, ki se 

razlikujejo po enem samem glasu (rak – mak, nos – kos …). Pri nadaljnjem preverjanju 

razlikovalnih sposobnosti morajo učenci povezati s črko prave sličice in izpuščati motilce 

(jadrnica, jopič spadata k J, škatla pa ne …). Pri začetnem opismenjevanju težimo tudi k 

ustvarjanju ustaljenih povezav med sličicami in črkami (balon – črka B, copat – črka C, ura – 

črka U …). To je slikovno-črkovna stavnica, ki je otroku v pomoč, kadar išče kakšno črko. 

Besede razstavljamo v ločene glasove: ura – u-r-a. Glasove izgovarjamo potegnjeno in hkrati 

štejemo, koliko jih je. Razstavljanje besed na zloge in razlikovanje soglasnikov in 

samoglasnikov v njih pomaga k dojemanju zgradbe besede. Razlikujejo, ali je določen glas na 

začetku, na sredini ali na koncu besede. Povezujejo sličice, ki predstavljajo besede z enakimi 

končnimi glasovi. Zabavna, vendar težka vaja je povezovanje enako se glasečih koncev in 

začetkov besed …  

Začetniki pri branju radi berejo slikopise – kombinacije besed in sličic. Zabavne in lahko 

berljive so tudi »zgodbice« z veliko pogostostjo določene črke (Poslušaj, pepček! Ti ne papaš, 

ampak ješ. Ti ne pupaš, ampak piješ. To ni pipika, ampak putka. In ta gospod ni papači, 

ampak oče. /P. Kovač/). Pri začetnih bralcih dostikrat ni jasno, ali so prebrano besedilo 

razumeli ali ne. Veliko je bralnih vaj, pri katerih mora učenec dokazati, kako je besedilo 

razumel (izbira odgovore, ki ustrezajo vprašanjem, rešuje preproste križanke, izrezuje, lepi) 

(Žagar 1996: 43−45). 

 

Začetno opismenjevanje – učenje branja in pisanja je zasnovano kot frontalno vodeni pouk in 

zahteva dalj časa trajajočo aktivnost otrok, pozornost in koncentracijo ob analizi zapisane 

besede na tablo, ki vsebuje nov glas in črko. V isti učni uri se nadaljujejo glasovne vaje in 

zapis normirane črke na tabli, vaja v zapisu ter branje in pisanje besed/povedi z novo črko v 

zvezke (Grginič 2010: 19). 
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2.4.3 RAZLIKE MED BRANJEM IN PISANJEM 

 

Proces branja (receptivna dejavnost) in pisanja (produktivna dejavnost) pri otroku poteka 

istočasno. Otrok s pisanjem utrdi povezavo glas – črka, v mislih razčlenjuje besede na glasove 

in hkrati za seboj tudi bere. L. Magajna (1994: 114 v Zrimšek 2003: 30) pravi, da se pisanje 

od branja razlikuje po natančneje analiziranem znanju o odnosih med črkami in glasovi. Pri 

branju je stopnja tega znanja nekoliko nižja. Branje pa po drugi strani zahteva nekoliko višje 

ravni kontrole od pisanja. V kontekstu kognitivnih zahtev posamezne dejavnosti pa sta 

enakovredna (prav tam). 

 

Pri pisanju gre za pretvarjanje besedil ali manjših enot (glasov, besed, povedi), ki so že 

obstajale, iz slušne/zvočne v vidno/svetlobno obliko. Zapisano besedilo ne nastaja pred 

bralcem, zato rečemo, da bralec in pisec nista v neposrednem stiku, tako kot sta poslušalec in 

govorec. Pisec ne more sproti prilagajati svojega sporočila, ker ne vidi bralčevega odziva, 

zato pred pisanjem dobro razmisli, čemu in o čem bo pisal, komu bo sporočilo namenjeno, 

kako bo pisal … Svoje besedilo lahko večkrat popravi, spremeni, skrajša, saj ni minljivo tako 

kot govorjeno besedilo (Križaj Ortar idr. 2008: 58).  

 

Pri branju gre – tako kot pri poslušanju – za sprejemanje besedil, poslanih po vidnem 

prenosniku. Ob branju bralec pretvarja besedilo v svoje misli in o dani temi dopolnjuje svojo 

miselno predstavo. Vsega, kar je pisec zapisal, bralec pogosto ne more razumeti ali pa razume 

drugače, kot  je bilo mišljeno. Pride do motenj. Da jih bilo čim manj, mora biti bralec zbran, 

motiviran, pisec pa mora upoštevati naslovnika, njegovo predznanje, jezik, izkušnje. Bistvena 

prednost branja je v tem, da besedilo ne izginja, lahko ga večkrat preberemo, kaj podčrtamo, 

izpišemo. Po branju si lahko naredimo izpiske, miselne vzorce (prav tam). 

 

N. Zrimšek (2003: 31−32) navaja, da branje vključuje več dimenzij, ki odločajo o tem, ali je 

nekdo dober ali slab bralec – učinkovit ali neučinkovit bralec. Obvladati moramo tehniko 

branja, prebrano moramo razumeti in biti sposobni fleksibilnega branja, tj. da znamo glede na 

gradivo, cilj oz. namen branja (zabava, učenje, popravljanje napak …) izbrati pravo vrsto 

branja: prelet, študijsko branje, selektivno branje; počasno, tiho/glasno branje, branje s 

presledki (prav tam). 
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Cilj učenja pisanja je obvladanje pisanja besedila in ne le besed in črk (Križaj Ortar 2000: 27). 

Definicija pisanja upošteva govorjeno besedilo kot primarno. Besedilo že obstaja v zvočni 

obliki, prenesemo ga le na papir. Način, kako ga prenesemo, je odvisen od specifičnega 

znanja, potrebnega za pisanje besedil: 

 znanje o tvorjenju besedila (vrsta, tema besedila, ključne besede, bistveni podatki, 

urejanje, ubesediljanje); 

 znanje o tvorjenju zapisanega besedila (nedvoumno, jasno, zaključeno, natančno); 

 znanje o zapisu (posameznega glasu, posamezne besede, posamezne povedi); 

 obvladanje ustrezne drže telesa in pisala, orientacije na papirju in grafomotorike 

(Križaj Ortar 2000: 27−28).  

 

2.5 BRANJE  

 

Branje je proces, pri katerem gre a pretvorbo vidnih znakov (črk) v slušno obliko (v glasove). 

Ta proces se imenuje tudi proces dekodiranja. Brati pomeni, da zna posameznik iz napisanega 

besedila ali njegovih delov (povedi, besed) hitro in natančno priklicati slušno podobo teh 

vidnih znakov in tudi pomen zapisanih besed in povedi (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 

2012: 51). S. Pečjak (1999a: 11−12) navaja različne definicije, ki poskušajo opredeliti pojem 

branja. V prvo skupino sodijo definicije, ki pri branju poudarjajo proces dekodiranja ali 

prepoznavanja tiskanih/pisanih simbolov – črk, besed ali besednih skupin (Logan in Logan 

1967, Warner 1979, Vladisavljevič 1981). Drugo skupino predstavljajo definicije avtorjev, ki 

pri branju poudarjajo proces razumevanja ali semantično plat bralnega procesa (Goodman 

1970, Trstenjak 1977, Piaget 1978, Russel 1986). Tretjo skupino tvorijo definicije avtorjev, ki 

poudarjajo integracijo obeh spoznavnih dimenzij pri branju – dekodiranja in razumevanja 

(Thorndike 1941, Tinker in McCullough 1965, Perfetti 1985). Četrto skupino predstavljajo 

definicije, ki pojmujejo branje kot večstopenjski proces, v katerem sodelujejo različne 

sposobnosti (Bresson 1979, Marinkovič 1981, Buzan 1982). Razlike v definicijah so 

predvsem zaradi tega, ker avtorji pri branju poudarjajo različne procese (proces zaznavanja, 

proces pomenskega dekodiranja pojmov, zaporednost posameznih operacij pri branju). Vsi pa 

so si enotni v tem, da je branje multipla interakcija številnih procesov, ki jih določajo različne 

sposobnosti (prav tam). 
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Vsako branje zahteva napor že samo zato, ker je besedilo zapisana ubeseditev misli nekoga z 

drugačnim načinom videnja, razmišljanja in upovedovanja, z znanim ali neznanim namenom 

in seveda zaradi posebnosti pisne rabe jezika (Grosman 2006: 47). Tudi S. Pečjak (2007: 26) 

pravi, da je branje zapleteno in lahko težavno ter zahteva določen napor in vztrajnost.  Je 

visoko organizirana spretnost in sposobnost, ki vključuje številne dejavnike, kot jih 

prikazujejo najrazličnejši modeli branja (Pečjak 1995: 5 in 1999a: 23).  

M. Križaj Ortar (2000: 26) pravi, da je branje sporazumevalna dejavnost, s katero ljudje 

sprejemamo tuja besedila in si jih interpretiramo. Gre za zahtevno miselno zavestno namerno 

dejanje. Branja se učimo dalj časa. Pri branju sprejemamo vidna znamenja. Vidna znamenja, 

ki jih sprejemamo v vsakdanjem  življenju, so besedna in nebesedna – zato beremo ne le 

besede (povedi, besedila), temveč tudi slike, fotografije, preglednice, zemljevide, prometne 

znake, piktograme … Lažje je brati nebesedna vidna znamenja, saj jih sprejemamo 

celostno/globalno. Težje je brati besedna vidna znamenja – zapisana slovenska beseda sestoji 

iz črk, ki jih moramo čim hitreje prepoznati in čim hitreje povezati – obvladati analizo in 

sintezo (prav tam).  

M. Ropič (2003: 148) definira branje na več načinov. Če definiramo branje kot spretnost, 

bomo napredek v njem preučevali drugače, kot če definiramo branje kot proces, v katerem iz 

pisnih znakov tvorimo pomen (prav tam).  

Branje je veščina, miselna aktivnost, ki jo potrebujemo in uporabljamo vse življenje. V 

današnjem času se branju ne moremo izogniti, zato je pomembno, da je branje spretnost, ki jo 

obvladamo kar se da dobro (Kesič Dimic 2010: 7).  

Branje ni le dekodiranje besed, je razumevanje in razmišljanje o zamislih ali podobah za 

tistimi besedami (Kropp 2000: 107). 

L. Žalik (2007: 32) pa poudarja, da je branje ena najpomembnejših veščin v 1. triletju, zato 

mu moramo posvetiti veliko pozornosti, saj je podlaga za vse predmete, ne samo v 1. triletju, 

temveč tudi pri nadaljnjem šolanju. 
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2.5.1 DEJAVNIKI BRANJA 

 

1.  KOGNITIVNI DEJAVNIKI PRI BRANJU 

 

 Fonološko zavedanje 

Fonološko procesiranje se nanaša na različne aktivnosti, ki povečujejo občutljivost 

posameznika za glasove in uporabo teh glasov v besedah. Sposobnosti fonološkega 

procesiranja so: fonološka občutljivost, fonološki spomin in fonološko poimenovanje. 

 

Fonološka občutljivost označuje sposobnost odkrivanja in manipuliranja z glasovi, ki se 

pojavljajo v govoru. Kaže se v otrokovi zmožnosti, da poišče besedi rimo, da dva zloga združi 

v besedo, da odmisli določen zlog iz slišane besede in ponovi preostali del besede, da prešteje 

število glasov v slišani besedi. Pri tem lahko poteka razvoj fonološke občutljivosti, ne da bi 

bil otrok izpostavljen tisku oz. črkam. Fonološka občutljivost vpliva na sposobnost 

dekodiranja, ker mora učenec pretvoriti slišane glasove v črke in obratno. Če otrok v slišanih 

besedah ne zaznava posameznih glasov, potem bo imel težave tudi pri določanju zveze  

glas ‒ črka ‒ glas. 

Fonološki spomin se nanaša na glasovne informacije iz kratkoročnega spomina in se ugotavlja 

s takojšnjo ponovitvijo slušno predstavljenega gradiva. Učinkovit fonološki spomin omogoča 

otroku zadržati trenutno asociativno zvezo med črkami besede in glasovno podobo besede, s 

čimer se povečuje njegova zmožnost dekodiranja. 

Fonološko poimenovanje vključuje sposobnost priklica glasovnih informacij iz dolgoročnega 

spomina s pomočjo poimenovanja izoliranih besed ali serije besed. 

Študije kažejo, da se otroci, ki kažejo večjo fonološko občutljivost v predšolskem obdobju, 

prej in hitreje opismenijo. Znane so tudi raziskave, ki dokazujejo, da lahko z urjenjem 

posameznih elementov fonološkega zavedanja spodbujamo razvoj zgodnjih bralnih 

zmožnosti. Tudi nekatere domače raziskave kažejo, da lahko s sistematičnim urjenjem 

pospešimo razvoj sposobnosti fonološkega zavedanja (Pečjak 1999a, Grginič 2005 v Pečjak 

2012a: 28‒29). 

 Dekodiranje 

Imamo različne načine branja, ki jih učenci uporabljajo za prepoznavanje besed. Ehri (1994) 

govori o treh načinih: dekodiranju, napovedovanju oz. ugibanju in branju znanih besed. Prva 
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dva načina posameznik uporablja pri branju neznanih besed, tretji način kaže, kako 

posameznik bere znane besede (v Pečjak 2012a: 29).  

Dekodiranje predstavlja najpogostejši način branja neznanih besed. Označuje prepoznavanje 

posameznega vidnega simbola (črke) in pretvarjanje le-tega v slušni kod (v glas) ter 

povezovanje glasov v besedo. Bolj izurjeni bralec ne dekodira več le posameznih črk, temveč 

skupine črk ali kar cele besede. Učinkoviti bralci pa strategijo dekodiranja kombinirajo še z 

drugimi strategijami, npr. s strategijo ugibanja, branja znanih besed.  

Napovedovanje/ugibanje je strategija, pri kateri bralec ugiba, kaj bi beseda lahko pomenila. 

Študije (Goodman 1972, 1976 ter Tunmer in Chapman 1998 v Pečjak 2012a: 29‒30) kažejo, 

da si pri tem si lahko pomaga s prvo črko v besedi in s slikami, ki so sestavni del besedila.  

Branje znanih besed je strategija, ko učenec bere besede, ki so mu znane, oz. besede, ki jih že 

večkrat prebral. Znana beseda v spominu bralca takoj aktivira glaskovanje, izgovorjavo in 

pomen. Raziskave kažejo, da če bralec zelo dobro pozna besedo, pride do avtomatične 

izgovorjave in priklica pomena brez usmerjanja bralčeve pozornosti na besedo (Guttentag in 

Haith 1978, LaBerge in Samuels 1974 v prav tam). Pri tekočem branju sodelujejo številni 

procesi. Učenec mora najprej prepoznati vidno enoto (črko), jo pretvoriti v njen glasovni 

ekvivalent (glas), nato povezati posamezne glasove v jezikovno enoto (besedo). Samo branje 

besed še ni pravo branje. Pravo branje vključuje tudi to, da zna učenec na prebrano besedo 

osmisliti, ji pripisati pomen (pojem) in postaviti v ustrezen kontekst. To je proces, ki poteka iz 

okolja do posameznika (prav tam).  

 Vzorec gibanja oči 

Oči se pri branju gibljejo skokovito. Vmes se večkrat ustavijo – fiksacijski postanki. Premik 

od enega postanka do drugega je hiter skok – sakada. Med branjem se oči včasih gibljejo 

nazaj proti začetku vrstice, na že prebrano besedilo in delajo postanke – regresijski gibi, 

regresija. Na vzorec gibanja oči pri bralcu vpliva starost in izurjenost. Mlajši bralci naredijo 

več fiksacijskih postankov, ki so daljši. Imajo več sakad, več je tudi regresijskih gibov. Boljši  

bralci naredijo manj postankov v vrstici, postanki so krajši, manj je tudi regresijskih gibov 

(Pečjak 1999a: 36‒37). 

 Znane in neznane besede 

Pri znanih besedah (vidnih besedah) se proces zaznave začenja z vidno podobo besede, ki je 

nato izpopolnjen z zaznavo posameznih podrobnosti, kot so npr. začetni soglasnik ali skupina 

soglasnikov, zadnja črka, zlogi. Manj znane ali povsem neznane besede pa lahko zaznamo le s 

procesom analize. Obseg analize je odvisen od stopnje (ne)poznanosti besede. Če je stopnja 
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poznanosti besede manjša od tiste, ki jo imajo »vidne besede«, je za proces zaznave potrebna 

analiza. V primeru povsem novih besed pa je potrebno analizirati oz. pregledati vse črke v 

besedi ter jo izgovoriti v mislih. Šele ko bralec prepozna izgovorjeno besedo v kontekstu, v 

katerem se nahaja, in jo poveže s preteklimi izkušnjami, ki jih je imel s to izgovorjavo, pride 

do pomena besede. Če je njegova izkušnja s tako izgovorjavo majhna, potem je bralec 

odvisen od konteksta, v katerem je beseda uporabljena, ali pa celo od slovarja, da odkrije  

njen pomen (prav tam: 37‒38). 

  Tipografske značilnosti besedila 

Med te značilnosti besedila sodijo dolžina, širina vrstice, presledek med vrsticami, svetlobni 

kontrast med papirjem in tiskom, vrsta tiska (debelejši, poševni) ter vrsta in dimenzija črk 

(manjše črke beremo hitreje kot velike) (prav tam: 38). 

 Bralno razumevanje 

Široka definicija razumevanja pri branju pravi, da je to sočasni proces, v katerem bralec lušči 

in konstruira pomen iz besedila s pomočjo interakcije in lastne vpletenosti v besedilo (RAND 

Reading Study Group 2002 v Pečjak 2012a: 36). Kintsch (1998 v Pečjak 2012a: 36) pravi, da 

je razumevanje prebranega kombinacija procesov oblikovanja pomena iz besedila in procesov 

predznanja bralca. Gre za interakcijski proces med besedilom in bralcem (njegovim 

predznanjem, izkušnjami, motivi, cilji branja) ter kontekstom, v katerem bere. C. Artelt, 

Schiefele in Schneider (2001 v Pečjak 2012: 36) uvrščajo med najpomembnejše dejavnike 

bralnega razumevanja: metakognitivne sposobnosti bralca, uporabo bralnih strategij, 

predznanje bralca, hitrost dekodiranja, motivacijo. Znana modela razumevanja pri branju sta: 

Kitschev in van Dijkov model razumevanja pri branju (1978, 1983) ter model READER 

avtorjev Justa in Carpenterja (1987) (Pečjak 1999a: 38−49).  

 

2. ČUSTVENO-MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI BRANJA 

 

Čustveno-motivacijski dejavniki so pri preučevanju branja pogosto zanemarjeni. Glavni 

čustveno-motivacijski dejavniki, ki vplivajo na bralni (ne)uspeh, so: stališče/odnos do 

branja, interes za branje in motivacija za branje. 

 

Avtor čustveno-motivacijskega modela branja je Mathewson (1985). Ta model izhaja iz 

stališčne in motivacijske dimenzije. Stališče/odnos do branja se oblikuje kot reakcija na 

vsebino in obliko bralnega gradiva. Motivacijska dimenzija pa zajema procese za spodbujanje 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 68 - 

 

in usmerjanje aktivnosti pri branju. Poleg teh dimenzij vključuje tudi: pozornost, 

razumevanje, sprejemanje. Mathewson je ugotovil, da se lahko omenjeni modela uporablja za 

napredovanje bralnih dosežkov. Temeljna dimenzija bralnega modela, ki omogoča izboljšanje 

bralnega dosežka pri učencih, je sprememba stališča do branja, in sicer v pozitivni smeri  

(v Pečjak 1999a: 52−54). 

S. Pečjak navaja (1999: 54−55), da je ta model možno uporabljati v razredu že v obdobju 

začetnega opismenjevanja, in sicer tako, da je ureditev prostora v razredu takšna, da spodbuja 

k bralnim dejavnostim in uporabi teh v vsakodnevnem šolskem življenju otroka. Rezultati 

raziskav (Rowell 1978, Neale, Gill, Tismer 1983, Mathewson 1985 v Pečjak 1999a: 53‒55) 

kažejo, da je ravno oblika in vsebina bralnega gradiva tista, ki vpliva na stališča, prepričanja 

in vrednote učencev. Vse to pa vpliva na njihovo boljše razumevanje in njihove bralne 

dosežke nasploh (prav tam). 

 

2.5.2 RAZVOJ OTROKOVIH BRALNIH ZMOŽNOSTI V PRVEM   

         TRILETJU OSNOVNE ŠOLE 

 

Ti elementi oz. spretnosti in znanja so: 

1. razvitost koncepta knjige, branja in pravil o branju, 

2. sposobnost fonološkega zavedanja, 

3. sposobnost branja (tehnika branja), 

4. sposobnost razumevanja pri branju, 

5. motivacija za branje. 

 

1. RAZVITOST KONCEPTA KNJIGE, BRANJA IN PRAVIL O BRANJU 

To je ena od prvih zmožnosti porajajoče se pismenosti, ko otrok postane pozoren na tiskano 

gradivo. Najprej se pri otroku pojavi zavedanje, da je tiskano gradivo prisotno v svetu, ki ga 

obkroža, saj se z njim srečuje npr. v trgovinah, restavracijah (ODPRTO, ZAPRTO), v javnem 

prometu (BUS, STOP), na javnih mestih (WC). Postopno se pojavi sposobnost ločevanja 

tiskanega in slikovnega gradiva ter ločevanja besed in črk od števk. Otrok spoznava, da si 

ljudje s tiskanim gradivom nekaj sporočajo (Pečjak 2012b: 46‒47).  

 

 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 69 - 

 

S. Pečjak (2012b: 46‒47) navaja predloge za spodbujanje razvoja koncepta knjige in pravil o 

branju:  

 pogovor o začetku, koncu knjige, 

 pogovor o naslovu knjige (zakaj ima naslov, kakšnega ima, kakšen naslov bi lahko še 

imela …), 

 prelistanje knjige in opazovanje, kje je slikovni del in kje je napisano besedilo, 

 pogovor o tem, kje se knjigo začne brati (na začetku, na vrhu strani, od leve proti desni 

…), 

 pregledovanje, kako je videti beseda, kako črka … (prav tam). 

 

2. SPOSOBNOST FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA 

Fonološko zavedanje je močan napovednik uspešnega začetka učenja branja, tj. razvoja 

sposobnosti dekodiranja, pisanja (Hatcher, Hulme in Snowling 2004; Snow, Burns in Griffin 

1998 v Pečjak 2012b: 47) in tudi eden najboljših napovedovalcev poznejše bralne uspešnosti 

učenca (Stahl in Murray 1994 v prav tam). Pri dekodiranju  gre za uporabo zveze črka ‒ glas 

(učenec mora prepoznati posamezne črke in jih pretvoriti v glasove) in za sposobnost 

sintentiziranja posameznih glasov v besedo. Zato pomenijo dobro razvite sposobnosti 

fonološkega zavedanja (zlasti sposobnost glaskovanja in sintetiziranja) temeljni potencial za 

uspešen začetek učenja branja (Pečjak 2012b: 47). 

 

Podvrste fonološkega zavedanja so: 

 izolacija glasu (učenec prepozna posamezni glas v besedi: npr. prvi, zadnji glas v 

besedi),  

 prepoznavanje več glasov (učenec prepozna skupni glas v različnih besedah: npr. 

kateri glas se pojavlja v vseh besedah: darilo, dan, oder, hoditi ‒ glas d), 

 razvrščanje glasov (učenec med tremi besedami izloči besedo, ki ne spada mednje: 

npr.  miza ‒ mama ‒ bazen), 

 povezovanje glasov (učenec razčleni slišane besede v posamezne glasove s 

ploskanjem, udarjanjem s svinčnikom in šteje glasove), 

 odstranjevanje glasu (učenec pove besedo brez glasu, ki ga mora odstraniti: npr. bled 

brez b je … led) (Bell in McCallun 2008 v Pečjak 2012b: 48). 
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Dejavnosti za razvoj fonološkega zavedanja so: 

 posredne dejavnosti (branje otrokom, pisanje otrok, jezikovne izkušnje otrok), 

 neposredne dejavnosti (razvoj sposobnosti fonološkega zavedanja ob poslušanju 

učitelja, urjenje učencev v sposobnosti fonološkega zavedanja ob slikovnem gradivu). 

 

Razvoj sposobnosti fonološkega zavedanja ob poslušanju učitelja 

Pouk fonološkega zavedanja poteka od preprostejših nalog, npr. določanje posameznega glasu 

v besedi, do zahtevnejših nalog, kot je zamenjava in izpuščanje glasov. 

Stopnjevanje zahtevnosti vaj fonološkega zavedanja: 

− prepoznavanje določenega glasu v seriji besed (skupen glas v besedah), 

− prepoznavanje rime (ugotavljajo, katere besede se rimajo), 

− razčlenjevanje povedi v posamezne besede (slišano poved razčleni na posamezne 

besede in prešteje število besed: npr. dve besedi, dvakrat udari z nogo ob tla), 

− zlogovanje in sestavljanje zlogov v besede (razčlenjevanje posameznih besed na zloge 

ob ploskanju, nato pa posamezne slišane zloge sestavi v besede/povedi), 

− tvorjenje rime (samostojno tvorjenje rim), 

− razčlenjevanje besed (določanje prvega glasu v besedi in preostanka besede: npr. pri 

besedi muca je prvi glas m, preostanek besede se glasi uca; razčlenjevanje besed na 

glasove (glaskovanje) in sestavljanje posameznih glasov v besede: npr. besedo muca 

razčleni na glasove m-u-c-a ali iz slišanih glasov j-a-g-o-d-a oblikuje besedo jagoda) 

(prav tam: 48‒49). 

 

Urjenje učencev v sposobnosti fonološkega zavedanja ob slikovnem gradivu 

Učenec najprej poimenuje narisane stvari na sliki, nato v skladu z navodili učitelja vadi 

zlogovanje, išče rime, išče glasove, izloča besede po določenih kriterijih … (Pečjak 2012b: 

49‒50). Veliko vaj za razvoj fonološkega zavedanja je v dveh knjigah S. Pečjak: Z igro 

razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev (2000b in 2009) in Ali slišiš ‒ ali vidiš? 

(1999b) (prav tam). 
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3. SPOSOBNOST BRANJA (TEHNIKA BRANJA) 

Da se učenec nauči brati in da usvoji tehniko branja, so pomembne različne sposobnosti in 

znanja.  

 

Poznavanje črk 

Če želi učenec brati, mora vzpostaviti asociativno zvezo črka ‒ glas. Fonološka pot ali 

glasovni ključ vključuje pretvarjanje črk v glasove in nato spajanje glasov. 

Poznavanje se preverja: 

 s poimenovanjem črk (hiter priklic slušne podobe k dani vidni podobi; učenec dobi 

serijo črk, ki jih mora čim hitreje poimenovati), 

 s prepoznavanjem črk (poznavanje vidne podobe poimenovanih glasov), 

 s pisanjem črk (samostojni priklic vidne podobe črke ali celo na povezavo glas ‒ 

črka). 

Predlogi za spodbujanje spoznavanja črk: magnetne črke, izrezovanje črk (iz papirja), tiskanje 

črk (s štampiljkami), spoznavanje velikih in malih tiskanih črk (računalnik, sprehod po mestu 

in opazovanje črk, besed v okolju, didaktične igre /skrivnostno darilo, barvamo črke …/) 

(Pečjak 2012b: 51‒53). 

 

Sposobnost predvidevanja 

Otroci za branje besed poleg glasovnega ključa uporabijo še druge in si z njimi pomagajo: 

 semantični ali pomenski ključ (učenec si pri branju pomaga s tem, da manjkajočo 

besedo dopolni s pomensko smiselno besedo), 

 sintaktični ali skladenjski ključ (učenec si pri branju pomaga s tem, da prebere besedo 

na način, ki je skladenjsko, ortografsko ustrezen), 

 grafo-fonetični ali glasovni ključ (učenec posamezne črke pretvarja v glasove in jih 

povezuje med seboj) (prav tam: 54‒56). 

 

Glasno in tiho branje 

Rezultat procesa dekodiranja je proces branja ‒ glasnega in tihega. Učenci v šoli najprej 

usvojijo tehniko glasnega branja, nato še tehniko tihega. Urjenje tehnike glasnega branja je 

pomembno zlasti med začetnim opismenjevanjem, ker lahko pri tem branju učitelj spremlja 

napredek učenca, opazi, kje v branju ima učenec težave, in mu jih pomaga odpravljati. S 

šolanjem (starostjo) se povečuje hitrost glasnega in tihega branja. Učenci berejo vse hitreje in 
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bolj tekoče, vedno bolj avtomatizirano. Tiho branje je racionalnejše od glasnega, zato je 

pomembno, da učenci usvojijo tehniko tihega branja in pri tem ne subvokalizirajo (ne 

šepetajo, ne premikajo ustnic) in ne sledijo besedilu s prstom, ker vse to zavira hitrost tihega 

branja (prav tam). 

 

Učinkovito glasno branje je tekoče in natančno. Tako branje omogoča razumevanje 

prebranega. Kakovost branja določajo determinante: hitrost branja, ritem branja, napake pri 

branju, natančnost branja, izraznost branja. Nekateri raziskovalci omenjajo še tekočnost 

branja, ki vključuje natančnost/dekodiranja, ritem branja, ustrezno rabo poudarkov in 

naglaševanja (prav tam). 

 

Kriteriji tekočnosti branja (Barone idr. 2005: 118 v Pečjak 2012b: 60) 

 NI TEKOČE DELNO TEKOČE TEKOČE 

NATANČNOST Pod 90 % 90‒95 % 95‒100 % 

RITEM  pogosto omahovanje, 

 številni premori, 

 pogoste ponovitve, 

 menjajoč razburkan ritem 

 manj omahovanja, 

 nekaj premorov, 

 nekaj ponovitev, 

 relativno enakomeren 

ritem 

 redka  omahovanja, 

 redki premori, 

 redke ponovitve, 

 enakomeren ritem 

TEHNIKA  bere besedo za besedo, 

 ne upošteva ločil 

 bere skupine besed in le 

izjemoma besedo za 

besedo, 

 upošteva nekatera ločila 

 bere smiselne skupine 

besed, 

 upošteva ločila 

IZRAZNOST  monotono branje  branje z nekaj izraznosti  ustrezna izraznost 

 

Hitrost tihega branja kaže na avtomatiziranost tehnike branja ‒ hitro branje kaže, da bralec pri 

dekodiranju bere cele besede oz. skupine besed, in ne posameznih črk v besedi (Pečjak 2012b: 

56‒63). 
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Kvalitativne značilnosti glasnega in tihega branja (Johnson idr. 1990 v Pečjak 2012b: 62) 

Stopnja Značilnosti glasnega in tihega branja 

FRUSTRACIJSKA STOPNJA 

Tiho branje Učenec: 

 premika ustnice/šepeta, 

 je pri branju napet (v krču, stresu). 

Glasno branje Učenec: 

 bere počasi, 

 bere netekoče, neritmično, 

 izpušča/dodaja/zaznamuje glasove, tako da spreminja 

pomen in skladnjo besedila, 

 ne popravlja lastnih napak, 

 večino pozornosti posveča poznavanju besed. 

Natančnost branja 90 % in manj 

STOPNJA BRANJA, KI JO OMOGOČA POUK 

Tiho branje Učenec bere brez zunanjih znakov, ki bi kazali na težave (napetost) 

pri branju. 

Glasno branje Učenec: 

 bere tekoče, 

 bere z naglaševanjem, 

 težave ima pri branju zahtevnejših, manj znanih besed, 

 naredi več zamenjav črk/besed, ki so pomensko in 

skladenjsko neustrezne, 

 drugo branje je bolj kakovostno kot prvo, 

 sam se popravlja (samokorekcija). 

Natančnost branja 90‒98 %  

STOPNJA SAMOSTOJNEGA BRANJA 

Tiho branje Branja ne spremlja vedenje, ki bi kazalo na težave: 

 učenec si pri branju ne pomaga s prstom, 

 ne subvokalizira (ne šepeta ali polglasno izgovarja), 

 ni krčevite drže telesa ali rok. 

Glasno branje Učenec: 

 bere tekoče in ritmično, 

 bere z naglaševanjem (s poudarki), 

 pojavljajo se redke napake, ki pa ne vplivajo na pomen 

besed, 

 pri izpuščanju črk/besed učenec ne spreminja sintaktične 

strukture besedila. 

Natančnost branja 99 %  

 

Pri razvoju tekočnosti branja v razredu so nujne tri vrste rutinskih dejavnosti (Mooney 1990 v 

prav tam: 63) : 

 učiteljevo branje učencem, 

 učiteljevo branje skupaj z učenci, 

 branje učencev. 
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Načini za izvajanje dejavnosti branja so različni: 

 ponavljajoče branje ali večkratno branje istega besedila, 

 zborno branje (izmenično branje učitelja in učencev), 

 eho branje (učenci berejo glasno z rahlim zamikom za učiteljem ‒ kot odmev ‒ in 

skušajo posnemati učiteljevo branje), 

 poslušanje med branjem (učitelj bere besedilo na glas, učenci besedilu, ki ga imajo 

pred seboj, sledijo oz. ga tiho berejo; nato ga ponovno preberejo na glas), 

 poslušanje posnetega branja (pri poslušanju posnetka besedila slišijo, kakšno je tekoče 

branje, nato pa sami berejo besedilo brez posnetka) (prav tam: 64‒65). 

 

V vsakdanjem življenju ni veliko glasnega branja, uporabljamo ga pri citiranju, podajanju 

pazljivo sestavljenih besed. V šoli je glasnega branja veliko, ker učitelj na ta način preverja 

pravilnost branja. Slaba stran glasnega branja je, da posamezni učenci izgubljajo zaupanje v 

svojo bralno sposobnost, mehanično izgovarjanje zamegljuje razumevanje vsebine; hitrost 

glasnega branja zaostaja za hitrostjo tihega branja. Otroka je potrebno pohvaliti tudi za 

majhne uspehe. Treba je veliko potrpežljivosti, da učenec dobi pozitiven odnos do branja 

(Žagar 1996: 59). 

Pri prehodu od počasnega glasnega branja (s prstom in brez prsta) k tekočemu glasnemu 

branju se razlike med učenci večajo zaradi različnega poznavanja oz. obsega znanega 

besedišča – prepoznavanje celih besed je bistveno za razvoj uspešnega branja. Pri prehodu na 

tiho branje pa postane vse pomembnejši vpliv različnih subjektivnih dejavnikov, kot so 

posameznikovo zanimanje za razne vsebine, širša motivacija in spodbudnost domačih 

okoliščin za branje. Začetna avtomatizacija bralnih spretnosti do ravni tekočnosti še ne 

pomeni, da bo učenec prebrana besedila tudi razumel (Pečjak 2007: 21). 

 

Vaje glasnega branja so potrebne in prispevajo natančnemu prepoznavanju črk in izgovorjavi 

vseh glasov besede. Pri glasnem branju gre za lažje nadzorovanje, vendar pri pouku ni dovolj 

časa za individualno glasno branje večjega števila učencev. Ker je urjenje tehnike branja 

spretnost, zahteva veliko časa, zato je potrebno, da učenci vadijo glasno branje doma (5 do 10 

minut), dokler ne avtomatizirajo tehnike branja ‒ dokler ne berejo tekoče (Pečjak 2012b: 64‒

65). Paziti je treba, da besedila ne berejo več kot petkrat, ker ga po večkratnem branju ne 

berejo, temveč ga izgovarjajo na pamet. Nekateri učenci so pri glasnem branju neuspešni, 

besede in glasove opuščajo in zamenjujejo vrstni red. Lahko gre za začetniške težave. Teh 
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učencev ne silimo v dolgotrajne vaje glasnega branja, saj večina besedilo dobro razume, ko ga 

bere tiho. Pri dolgotrajnih težavah pa učenci potrebujejo strokovno pomoč in dodatne vaje 

(Golli 1996: 55). Pri vajah glasnega branja otroka takoj pri napaki ne prekinemo, temveč ga 

popravimo na koncu povedi ali odstavka oz. zahtevamo, da ponovno prebere (Golli 1996: 

51−53). Pri poučevanju branja je potrebno učence in starše seznaniti tudi z navodili. D. Golli 

(1991: 84−106) navaja, da je pri branju potrebno upoštevati razdaljo oči, ki naj bo od besedila 

od 25 do 35 cm, pomembne so ugodne svetlobne razmere, učenci naj berejo sede … 

 

4. SPOSOBNOST RAZUMEVANJA PRI BRANJU 

Razumevanje pri branju je glavni cilj branja v šoli, saj bralec bere zato, da bi prebrano 

razumel. Šele razumevanje omogoča uporabo informacij/znanja v novih situacijah. Bralec 

razume prebrano, kadar mu uspe ustvariti mentalno (miselno) predstavo o stvareh, o katerih je 

bral. To predstavo imenujemo bralni model, oblikovanje te predstave pa razlaga teorija 

mentalnega modela (Johnson-Laird 1983 v Pečjak 2012b: 66‒67). Bralec si oblikuje miselno 

predstavo, ki je večdimenzionalna: vključuje informacije o časovnem zaporedju dogodkov, o 

vzročnih odnosih med posameznimi dogodki, o namenu oseb … Kako poteka proces 

ustvarjanja miselne predstave, pa razlaga konstrukcijsko-integracijski model (Kintsch 1988 v 

Pečjak 2012b: 66). Proces razumevanja vključuje konstrukcijsko in integracijsko fazo. V 

konstrukcijski fazi bralec aktivira pomene posameznih besed in s sklepanjem ugotovi odnose 

med sosednjimi povedmi. V integracijski fazi pa pride do povezave razumevanja posameznih 

delov besedila v celoto. Za to, da bralec oblikuje povzetek celotnega besedila, si pomaga s 

svojim predznanjem, ki je specifično pri vsakem bralcu. Pogosto pa učenci nimajo potrebnega 

znanja in spretnosti, kar se izraža v slabšem razumevanju besedil. Pri luščenju pomena iz 

besedila potekata dve vrsti procesov: procesi, ki temeljijo na besedilu (»text-driven«), in 

procesi, ki temeljijo na (pred)znanju (»knowledge-driven«) (prav tam: 67). 
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Kvalitativne značilnosti bralnega razumevanja (Johnson idr. 1990 v Pečjak 2012b: 68) 

Stopnja Značilnost bralnega razumevanja 

FRUSTRACIJASKA STOPNJA BRANJA 

Razumevanje Učenec slabo razume prebrano, kar se kaže tako: 

 nepopolne zgodbe po branju ne zna dokončati, 

 našteje le nekatere elemente zgodbe, vendar ne v 

pravilnem zaporedju, 

 ne zna poiskati bistva v zgodbi, 

 pri razumevanju si ne pomaga s sobesedilom, 

 ne zna odgovoriti na učiteljeva vprašanja. 

Učinkovitost razumevanja 50 % razumevanje prebranega 

STOPNJA BRANJA, KI JO OMOGOČA POUK 

Razumevanje Učenec. 

 razume večino bralnega gradiva, 

 manj natančno obnavlja prebrano (dela napake pri 

obnovi), 

 skromnejše besedišče mu znižuje tekočnost glasnega 

branja in povzroča težave pri razumevanju, 

 učiteljeva pomoč (usmerjanje z vprašanji, 

podvprašanji, skupnim iskanjem bistva …) mu 

pomembno izboljša razumevanje. 

Učinkovitost razumevanja 75‒89 % razumevanje prebranega 

STOPNJA SAMOSTOJNEGA BRANJA 

Razumevanje Učenec. 

 odgovarja natančno na vprašanja o dejstvih 

(faktografska vprašanja), 

 razlaga prebrano (s sklepanjem), 

 se kritično odziva na prebrano, 

 pravilno obnavlja zaporedja dogajanja, 

 zna določiti odnos del ‒ celota, 

  išče podobnosti in razlike med deli besedila, 

 zna opredeliti zgradbo besedila.  

Učinkovitost razumevanja 90 % razumevanje prebranega 

 

 

Pomoč učitelja pri razvoju bralnega razumevanja učencev poteka v dveh smereh: 

 v smeri razvoja besedišča, ki omogoča oblikovanje mentalnih predstav (razumevanja) 

Širina besedišča je najpomembnejši dejavnik bralne učinkovitosti učenca. Vpliva na hitrost 

branja in na razumevanje prebranega. Pri učinkovitem pouku je za razvoj besedišča potrebno 

upoštevati (Bell in McCallum 2008 v Pečjak 2012b: 69) naslednja načela: učitelj mora biti 

učencem model za razvoj besedišča s tem, da večkrat uporablja besede, ki naj bi se jih učenci 

naučili; učenec mora uporabljati nove besede v različnih povedih, ker s tem utrdi pomen in 

razumevanje besede; potreben je eklektičen pristop pri učenju novih besed, kar pomeni, da 
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mora učitelj v razredu kombinirati različne dejavnosti in načine za spoznavanje in usvajanje 

novih besed. 

K obsegu besedišča pripomorejo slovarčki z novimi, neznanimi besedami, več branja v 

prostem času, pogovor o novih, neznanih besedah že pred učenjem, besedne igre, uganke, 

iskanje rim, sopomenk, protipomenk … (prav tam: 69‒70). 

 v smeri uporabe različnih strategij, ki izboljšujejo razumevanje pri branju (strategija 

povezovalne hipoteze, poslušalsko-bralna strategija, strategija glasnega razmišljanja učitelja) 

(prav tam). 

 

Bralne strategije strokovnjaki opisujejo kot bralne pristope, ki jih bralec načrtno ali zavestno 

uporabi za bolj kakovostno razumevanje besedil, še zlasti za učenje (Pečjak 2007: 27). Pri nas 

sta o bralnih učnih strategijah pisali S. Pečjak in A. Gradišar (2002). 

 

5. MOTIVACIJA ZA BRANJE 

Branje je najpomembnejše sredstvo učenja, dobro razvita bralna zmožnost (tekoče, 

avtomatizirano branje) pa je eden od ključnih ciljev poučevanja v prvem triletju. Bralno 

nemotiviran učenec se izogiba učnim situacijam, ker ga posledično vodi k manjši učni 

uspešnosti. Zato je pri začetnem učenju branja izjemno pomembno spodbujati pripravljenost 

oz. motivacijo učencev za branje in jo med začetnim opismenjevanjem, ko se otroci praviloma 

namučijo z urjenjem tehnike branja, tudi ohranjati (prav tam: 70). O bralni motivaciji bom 

podrobneje pisala v poglavju Bralna motivacija. 

 

2.5.3 BRALNA MOTIVACIJA 

 

Bralna motivacija je večdimenzionalni konstrukt z nizom ciljev in prepričanj, ki vodijo bralno 

vedenje posameznikov in so med seboj večinoma pozitivno povezani (Baker in Wigfield 

1999, Guthrie in Wigfield 1997 v Pečjak 2012a: 39). Tudi slovenski raziskovalki S. Pečjak in 

A. Gradišar (2002: 51) izpostavljata večdimenzionalnost bralne motivacije in jo pojmujeta kot 

nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k branju, dajejo 

bralnemu procesu smisel in tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno 

izkušnjo ponoviti. S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar in C. Peklaj (2006) so povzele ugotovitve 
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tujih strokovnjakov in razvrstile dejavnike bralne motivacije po kriteriju notranje – zunanje 

motiviranosti ter pokazale na medsebojno povezanost teh dejavnikov (v Pečjak 2012a: 40).  

 

Branje je glavna sestavina pismenosti, ki je še vedno vodilna pot do življenjske uspešnosti. 

Rezultati raziskav pa kažejo, da z leti šolanja bralne sposobnosti in motivacija za branje 

upada. S. Pečjak in A.Gradišar navajata (2002: 53), da se motivacija za branje zmanjša na 

prehodu z nižje na višjo stopnjo osnovne šole. Ob vstopu v šolo so učenci motivirani za 

branje. Otroci imajo prijetne izkušnje iz časa, ko so jim brali drugi, in si zato želijo, da bi čim 

prej brali samostojno. Pri učencih v nižjih razredih, ki imajo pri usvajanju bralne tehnike 

težave, se začnejo tudi prve težave z motivacijo. O nemotiviranih bralcih se še ne govori, ker 

se slabe izkušnje še niso nakopičile do te mere, da bi bralna motivacija padala in se tem 

otrokom še vedno veliko bere. Težave nastanejo v višjih razredih oz. v adolescenci, ko branje 

postane tudi glavno sredstvo učenja (prav tam: 54).  

 

2.5.3.1 NOTRANJA IN ZUNANJA MOTIVACIJA ZA BRANJE 

 

Notranja motivacija za branje izhaja iz notranje želje in potrebe posameznika ter vodi do 

trajnejšega interesa. Za notranje motiviranega bralca je prebrana knjiga vir zadovoljstva in 

užitka. Učenec dela nalogo zaradi zanimivosti same naloge, njegov osebni cilj je povezan z 

nalogo. Notranja motivacija spodbuja odgovorno, samousmerjevalno vedenje (Pečjak in 

Gradišar 2002: 58−59, 65−66). 

 

Prvine notranje motivacije so: 

 kompetentnost − zaupanje v lastne bralne zmožnosti, bralec si zaupa, da je zmožen 

besedilo prebrati, ga predelati in razumeti; 

 interes − vključuje usmerjeno pozornost, povečano miselno delovanje, vztrajanje in 

čustveno vključenost bralca v branje. Za razvijanje bralnih interesov S. Pečjak in A. 

Gradišar (prav tam) navajata naslednje nasvete: otrok naj bere takšno bralno gradivo, 

da lahko ob njem uživa; težavnost bralnega gradiva naj bo primerna otrokovi bralni 

sposobnosti; otrok naj ima priložnost, da bralno dejavnost dokonča; otrok naj dobi 

potrditev v socialnem okolju (pohvala, nagrada, izmenjava izkušenj). 

 zatopljenost učenca v branje je osredotočenost bralca na bralno gradivo s povečano 

miselno aktivnostjo, je proces, ki v bralni dejavnosti upada in raste ter združuje 
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kognitivne in čustvene procese, ki so potrebni za rešitev neke naloge, je posebna vrsta 

angažiranosti /učenec je lahko angažiran, ni pa zatopljen; zatopljenost pa ni mogoča 

brez angažiranosti/; 

 prepričanje bralca o pomembnosti branja (Pečjak in Gradišar 2002: 58−59, 65−66, 

Grginič 2010: 14, Pečjak 2012a: 41). 

 

Pri notranji motivaciji so cilji dolgoročnejši, notranja motivacija vodi k pogostejšemu in po 

navadi vseživljenjskemu branju (v Pečjak 2012a: 41). Guthrie in Wigfield (1995 v Pečjak in 

Gradišar 2002: 61) sta z raziskavo ugotovila, da pogosteje berejo otroci, ki se počutijo 

učinkovite v branju in so notranje motivirani. 

 

Zunanjo motivacijo spodbujajo zunanji dejavniki (npr. ocena, pohvala, hoče premagati druge 

ali z drugimi tekmuje, se uči zaradi zunanjih rezultatov) in vpliva na vedenje bolj začasno in 

ne vodi do trajnih interesov. Za zunanje motiviranega bralca je prebrana knjiga le sredstvo za 

dobro oceno (v prav tam: 59). 

 

Prvine zunanje motivacije so: 

 nagrade, priznanje, dosežek − bralec bere zato, ker ve, da bo dobil dobro oceno in bo 

pohvaljen; 

 tekmovanje z drugimi − bere zato, da je boljši od vrstnikov v razredu, od sorojencev 

…; 

 socialna motivacija − učenec bere, da lahko sodeluje v različnih socialnih aktivnostih, 

npr. pogovorih z vrstniki … (Pečjak 2012a: 41). 

 

Johns in VanLeisburg (1994 v Pečjak in Gradišar 2002: 59) sta mnenja, da je razvijanje 

vseživljenjske potrebe po branju najvišji cilj v bralnem poučevanju, vendar ne moremo 

pričakovati, da bi večino učencev spremenili v vnete bralce. 

 

Tuje in naše raziskave so pokazale, da tretješolci bolj cenijo branje kot petošolci, manj 

sposobni bralci slabše vrednotijo svoje branje in obratno (Magajna, Gradišar 1999 v Pečjak in 

Gradišar 2002: 62) in da je branje pomembno za šolski uspeh (prav tam: 54). 
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2.5.3.2 DEJAVNIKI BRALNE MOTIVACIJE UČENCEV V ŠOLI 

 

Šola ima pomembno vlogo pri razvijanju motivacije za branje. To vlogo si deli s starši in 

drugimi dejavniki v okolju (npr. knjižnicami, vrstniki). Avtorji navajajo, da ima šola 

odgovorno in odločilno vlogo pri spodbujanju branja za učenje ter da obstaja velika 

povezanost motivacijskih dejavnikov med branjem v prostem času in branjem v šoli. Učenci, 

ki so navdušeni za branje v prostem času, so tudi bolj motivirani za branje v šoli, tj. za branje 

umetnostnih besedil in za branje v funkciji učenja (Pečjak idr. 2006: 31).  

Raziskava PISA 2000 je opozorila, da je pomembno, kateri pomen in poudarek daje 

posamezen izobraževalni sistem branju in razvijanju pozitivnega odnosa do branja. Finska, 

Norveška in Švedska v svojih kurikulih zelo poudarjajo branje, zato pri njih pomen branja 

ocenjujejo zelo visoko, npr. finski dijaki dosegajo najboljše bralne dosežke (prav tam). 

Temelji bralne motivacije se postavljajo v domačem okolju, vrtcu in v širšem okolju. C. Snow 

(1994 v Pečjak idr. 2006: 31) je poudarila, da je poznavanje različnih dimenzij motivacije, 

prepoznavanje individualnih razlik med otroki, poznavanje medsebojnega delovanja in 

vplivanja posameznih dejavnikov motivacije ključnega pomena, če želimo kot starši ali 

strokovni delavci v vrtcih in šolah ustvariti razmere, v katerih bomo razvijali zavzetega 

bralca. Skupni cilj mora biti vzbuditi interes, razviti bralno motivacijo in pozitiven odnos do 

branja ter s tem pomagati posamezniku, da se razvije v kompetentnega in navdušenega bralca 

(prav tam). 

 

2.5.3.3 VPLIV ŠOLE IN POUČEVANJA NA BRALNO MOTIVACIJO 

 

Raziskave kažejo, da  lahko šole s svojim celotnim delovanjem močno vplivajo na bralno 

motivacijo svojih učencev. Sem sodijo prijetno in spodbudno bralno okolje, različne interesne 

dejavnosti, ki spodbujajo branje, ter šolsko ozračje, ki širi prepričanje o pomembnosti branja. 

Cilji bralnega poučevanja so različni glede na starost in tudi vrsto šolanja. Avtorji Duffy in 

Roehler (1993), Pečjak in Gradišar (2002) (v Pečjak in Gradišar 2002: 43, Pečjak idr. 2006: 

38) vidijo branje v šoli kot: 

 razvijanje bralne zmožnosti: bralne tehnike, bralnega razumevanja in uporabe branja 

za učenje (razvojno-procesni cilji); 

 razvijanje motivacije za branje: stališč, interesov, vrednot, navad … (čustveno-

motivacijski cilji); 
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 spoznavanje različnih zvrsti branja: umetnostnih in neumetnostnih besedil (vsebinski 

cilji) (prav tam). 

 

2.5.3.4 RAZVIJANJE BRALNE MOTIVACIJE V RAZREDU IN NA ŠOLI 

 

S. Pečjak, N. Bucik, A. Gradišar, C. Peklaj (2006: 40) navajajo, kakšen naj bo pouk, ki 

zvišuje bralno zavzetost: 

 usmerjen v opazovanje resničnega sveta (da vzbudi radovednost); 

 usmerjen v poznavanje različnih (pomembnih/zanimivih) tem, tako da upošteva 

interese učencev; 

 strateški (usmerjen v uporabo učnih strategij pri poučevanju); 

 sodelovalen (usmerjen v izmenjavo izkušenj med učiteljem in učenci ter učenci 

samimi); 

 usmerjen v nudenje možnosti za pisno in ustno izražanje učencev; 

 koherenten (povezujoč vse dejavnosti, ki vodijo k postavljenemu cilju) (prav tam). 

 

DEJAVNIKI ZA IZBOLJŠANJE BRALNE MOTIVACIJE V RAZREDU 

 

 Učitelj kot bralni model 

Učitelj kot bralni model lahko deluje na učence le, če je sam dober bralec in prepričan, da so 

cilji v učnem načrtu pomembni. Navdušenje deli lahko le tisti učitelj, ki sam veliko bere, bere 

učencem, se o prebranih vsebinah z učenci pogovarja, poudarja, kako branje bogati življenje 

in kako je pomembno za življenje, da z branjem širimo znanje o življenju, da nas zabava, 

razvija besedišče, pomaga pri pisanju in govorjenju (Pečjak idr. 2006: 41). 

 Glasno branje učencem 

Po mnenju strokovnjakov je učiteljevo glasno branje učencem eno najmočnejših 

motivacijskih sredstev (Bucik in Pečjak 2004 v Pečjak idr. 2006: 43). Če želimo, da bo branje 

za učence pomembno, ga moramo vključiti v pouk. Sem sodijo učiteljevo branje učencem, 

glasno in tiho branje učencev ter pogovori o knjigah. S pogostim glasnim branjem učitelj 

sporoča učencem, da so knjige zanj pomembne. Strokovnjaki ugotavljajo, da je tovrstno 

branje le redko prisotno v višjih razredih osnovne šole (McKenna 2001, Jacobs, Morrison in 

Swinyard 2000 v Pečjak idr. 2006: 44). 
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 Dostopnost raznolikega bralnega gradiva 

Pomembno je zgodnje navajanje otrok na obiskovanje knjižnice ter izposojo knjig v 

knjižnicah, šolskih in splošnih. Tuje raziskave so pokazale (Bucik 2005 v Pečjak idr. 2006: 

44), da otroci, ki so obiskovali knjižnico v rani mladosti, ostanejo zvesti obiskovalci tudi 

kasneje. Strokovnjaki vse bolj poudarjajo pomen šolskih in razrednih knjižnic ter dostopnost 

raznolike literature neposredno v razredu. Pomen razrednih in šolskih knjižnic so preučevali 

tudi v raziskavi PIRLS 2001 (Mullis idr. 2003 v Pečjak idr. 2006: 44) in ugotovili, da je 

pogostost uporabe knjižnic pomembna za bralne dosežke otrok. Neposredna uporaba bralnih 

gradiv v razredu kaže pomembne učinke na motivacijo učencev, zato je temu potrebno 

posvetiti več pozornosti in pri tem je pomembno sodelovanje učiteljev in knjižničarjev (knjige 

ob obravnavi neke snovi ves čas v razredu med obravnavo te snovi, skupen obisk knjižnice). 

Rezultati so tudi pokazali, da so pri spodbujanju branja uspešnejši tisti učitelji, ki dobro 

sodelujejo s knjižničarjem (Gradišar 1996 v Pečjak idr. 2006: 45). Spodbujanje branja je 

uspešno, če za različne otroke uporabljamo različne pristope, če je branje prilagojeno bralnim 

sposobnostim in interesom ter domačim okoliščinam. Strokovnjaki (Novljan 1996 v Pečjak 

idr. 2006: 45) poudarjajo, da je pogostost sodelovanja učitelja in knjižničarja majhna, le 

nekajkrat na leto. 

 Možnost izbire bralnega gradiva 

Csikszentmihalyi (1991 v Pečjak idr. 2006: 45) pravi, da je naloga pedagogov, da otrokom 

pomagajo najti pravo pot, da bodo njihovi cilji skladni z njihovimi interesi in sposobnostmi. 

Poudarja tudi, da mora učenec branje doživeti kot pozitivno izkušnjo in da učitelj ponudi 

učencu primerno in ustrezno bralno gradivo, ki zanj ni prezahtevno in ne presega njegovih 

bralnih zmožnosti ter je zanj zanimivo (prav tam). 

 Pogovori in druženje ob knjigah 

Razni avtorji L. Gambrell idr. (1996), T. Jamnik (2005), S. Pečjak in N. Bucik (2004) sem 

prištevajo pogovore o prebranem z vrstniki ali odraslimi, bralne krožke, izmenjave knjig med 

bralci ter priporočanje knjig med vrstniki (v Pečjak idr. 2006: 45). 

 

S. Pečjak in A. Gradišar (2002: 68−69) navajata, da so za razvijanje jezikovnih, posebno 

bralnih sposobnosti odgovorni učitelji različnih predmetov. O pomembnosti branja v šoli pri 

vseh predmetih piše tudi K. Kesič Dimic (2010), saj je branje z razumevanjem pogoj za 

uspešno učenje. S. Pečjak in A. Gradišar (2002: 68−69) navajata, da mora učitelj pri 

spodbujanju branja dobro obvladati svojo stroko in dejavnike, ki so pomembni za razvijanje 
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bralnih sposobnosti, poznati mora svoje učence, upoštevati njihove prednosti in 

pomanjkljivosti in biti dober bralni model. Pišeta tudi o spodbudnem učnem okolju, ki 

motivira otroke za branje. Eden izmed načinov motiviranja je glasno branje slikanic. Veliko 

otrok prične ob tem spontano vzpostavljati asociativno zvezo črka – glas. Za urjenje tehnike 

branja se uporablja besedila, ki so zanimiva za otroke in ob katerih uživajo. K večjemu 

interesu pripomore tudi razredna knjižnica, v katero prinašajo otroci knjige, ki so jim 

zanimive in jih lahko preberejo še drugi in bralni kotiček. D. Golli (1991) govori še o obisku 

šolske knjižnice in o dejavnostih v knjižnici, ki jih pripravi knjižničar. Takšna strukturiranost 

razrednega okolja nudi veliko različnih dražljajev, ki spodbujajo učence k branju. Navaja tudi, 

da so v šolskem obdobju za razvijanje bralne motivacije odločilni prvi razredi. Branje je 

sposobnost, ki jo je treba neprestano vaditi in izredno pomembno je, da se branje spodbuja 

tudi v času adolescence (Pečjak in Gradišar 2002: 68−69). 

Vse to pa jasno kaže na pomembno vlogo, ki jo ima okolje (šolsko, v predšolskem obdobju pa 

predvsem družinsko) pri razvoju predbralnih in bralnih sposobnosti (Pečjak 2000b: 95). 

 

MODELA SPODBUJANJA POZITIVNEGA ODNOSA DO BRANJA V RAZREDU 

 

1. MCKENNOV MODEL (1994) 

 

McKenna (1994 v Pečjak in Gradišar 2002: 69−71) je avtor modela, ki spodbuja pozitiven 

odnos do branja in navaja, da je potrebno pri poučevanju branja upoštevati naslednje:  

 oceniti prepričanja učencev in odnos do branja, tako da se učitelj z učenci pogovarja; 

 vplivati na pozitivna prepričanja: pogovarjati se z otroki, ki imajo odklonilno mnenje 

do branja (nagrajevanje otrok s knjigami, spodbujanje zamenjave knjig); 

 urediti okolje, ki spodbuja branje: bralni kotički v razredu, razstave knjig; 

 načrtovanti različne programe, v okviru katerih se učenci seznanijo z raznimi bralnimi 

zvrstmi, s kakovostnim leposlovjem in izbranimi neleposlovnimi besedili, ter se 

izogibati skrajšanim izdajam; 

 omogočanje učencem uspeh v prvih letih šolanja in posvetiti posebno pozornost bralni 

tehniki; 

 poskušati pokazati učencem pomembnost branja in povezovati bralne okoliščine z 

učenčevim življenjem; 
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 učitelj naj bo pozitivni bralni model in naj učencem pokaže, da je branje uporabno, 

zabavno in sproščujoče; 

 vključevati sodelovalno učenje, ko za skupne cilje sodelujejo dobri in slabi bralci; 

 vključevati starše v branje, pomagati jim z nasveti, kako naj uredijo domače okolje za 

branje, svetovati jim pri izboru knjig, bralnih tehnikah in o tem kako naj pomagajo 

otrokom pri branju; 

 glasno brati učencem; 

 brati iz učbenikov in uporabljati različne bralne strategije;  

 priporočati knjige, ki jih cenijo vrstniki; 

 skupinsko delo naj poteka v mešanih skupinah (prav tam). 

 

2. CAMBOURNOV MODEL (1994) 

 

J. L. John in P. VanLeisburg (1994 v Pečjak in Gradišar 2002: 71−73) sta priredila 

Cambournov model pogojev učenja za spodbujanje bralnih navad, ki temelji na razvijanju 

bralne motivacije. Navajata napotke za učitelje mlajših učencev, vendar jih učitelji lahko 

priredijo tudi za starejše učence. 

 

Zatopljenost v branje 

V razredu naj bo knjižnica s tiskanim gradivom vseh vrst – učenci imajo čas, da lahko berejo 

in se še na druge načine povežejo s tiskom (bralne dejavnosti: nepretrgano tiho branje /SSR: 

sustain silent reading/, »pusti vse in beri« /DEAR: drop everything and read/). Pri obeh 

dejavnostih gre za to, da učenci določen čas berejo gradivo, ki so ga sami izbrali, razredne 

knjižnice spodbujajo branje na različnih ravneh in z različnimi vsebinami. 

Prikazovanje pomena branja 

Pomen in funkcijo tiska spozna otrok najprej doma in pozneje v šoli. Učitelji naj glasno 

berejo učencem ne glede na njihovo starost. Vlogo modela v razredu imajo lahko tudi drugi za 

učence pomembni ljudje na šoli. Učitelji naj spodbujajo tudi starše, ki to zmorejo. Gre za to, 

da učenci spoznajo pomen in korist branja za življenje. 

Pričakovanja in cilji 

Učenci vidijo sebe kot uspešne bralce, dokler ne dobijo nasprotnih sporočil. Za razvoj 

pozitivnega odnosa do branja je izredno pomembno, da verjamejo, da je izziv ali postavljeni 
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cilj v okviru njihovih sposobnosti in je uresničljiv, dosegljiv. Če učitelj izraža zaupanje v 

njegove sposobnosti, se bo učenec veliko bolj trudil. S tem tudi izraža, da se da branja naučiti. 

Odgovornost za lasten napredek 

Ta pogoj je povezan s prikazovanjem pomena branja in tudi drugimi pogoji. Pomembna je 

možnost izbire. Lahko si izposojajo knjige, sami si izbirajo bralno gradivo za tiho branje. 

Uporaba branja in približevanje ciljem bralne pismenosti 

Branje kot kompleksna naloga zahteva čas in trud. Učenci potrebujejo priložnost za urjenje 

spretnosti in uporabo bralnih strategij. Vaje v tihem in glasnem branju izboljšajo odnos do 

branja. 

Povratne informacije o napredku pri branju 

Povratna informacija naj ima naslednje značilnosti: koristi naj hitro, ne sme omejevati 

možnosti napredka, ne sme ogrožati učenčeve samopodobe. Pomembno je, da učenec ve, da 

napreduje, ker mu to daje voljo za naprej (prav tam). 

 

2.5.4 ZAČETNE TEŽAVE PRI BRANJU 

 

Branje je spretnost, zato je za obvladanje te veščine nujno veliko vaje (Gril 2012: 132). Pri 

začetnem branju se v razredu hitro opazijo individualne razlike. Nekateri napredujejo 

počasneje ali skokovito. Slabši bralci nimajo avtomatizirane spretnosti branja. Starši lahko pri 

takem otroku opazijo, da se otrok izogiba branju, branje odklanja; to je posledica težav, ki jih 

ima otrok pri branju. Pri začetniškem branju otroci besede izpuščajo, prestavijo, dodajo ali 

ponovijo glas, del besede, celo besedo, združijo dve ali več besed, spremenijo zaporedje 

besed, preskakujejo vrstice ali se vrnejo v isto vrstico, med zlogi in besedami delajo premore, 

berejo počasi, netekoče, nepovezano, neritmično, sekajoče, nepravilno naglašujejo, 

neustrezno izgovarjajo glasove, posebno e in o, ne upoštevajo ločil ali ne razumejo 

prebranega, ker so obremenjeni s prepoznavanjem črk in vezavo glasov v zloge. Začetniške 

napake se postopoma zmanjšujejo. Če učenec dela veliko takih napak, se začne z njim 

ukvarjati specialni pedagog (Žagar 1996: 59). Zaradi vseh teh težav ti otroci doživljajo pri 

branju neuspeh, občutek neugodja, nemoči in strahu (Kesič Dimic 2010: 44−45). Zato je v 

obdobju začetnega branja nujno razvijanje pozitivnega stališča učencev do branja, pri tem pa 

je potrebna pomoč staršev in učiteljev. Notranja motivacija za branje je boljša od zunanje, saj 

vodi do trajnejšega bralnega interesa, vendar izkušnje kažejo, da je pri začetnih bralcih, ki 

spretnost branja težje usvajajo, zelo pomembna zunanja motivacija. Zato učitelji poleg 
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rednega branja učencem, pogovoru o vsebinah, predstavitvam branja kot nekaj zelo 

pomembnega v življenju, urejanja razredne knjižnice, pogostost branja redno spremljajo, 

beležijo in nagrajujejo v obliki nalepk, štampiljk ali določenih ugodnosti za tiste učence, ki 

dovolj berejo (Gril 2012: 132). 

Začetnik v branju kaže vrstico s prstom ali svinčnikom in bere naglas. Tudi če ga učimo brati 

tiho, premika usta, dviga jezik in napenja glasilke v grlu. Ti gibi zelo zavirajo branje. Pri 

branju bralec pogosto ne dojame dobro besedila in ponavlja zaznavo s povratnimi očesnimi 

gibi (regresijo). Če je raztresen, postaja branje zelo neučinkovito: dva premika naprej, premik 

nazaj (Žagar 1996: 63−65). Slabi bralci berejo daljše besede po delih, sicer pa besedo za 

besedo. Oči se jim ustavijo na vsaki besedi, lahko večkrat. Potem se vrnejo na naslednjo 

besedo ali pa se vrnejo s pogledom na že prebrano. Boljši in uspešnejši bralci pa ob vsakem 

postanku zajamejo s pogledom več besed (skupino dveh ali treh besed). Izogibajo se 

preskokov, vračanj z očmi nazaj in proč od besedila. Prednost dobrih bralcev je tekoči ritem 

in hitro branje. Počasni bralci se zaradi ustavljanja in ponovnega branja hitreje naveličajo, ne 

ostanejo zbrani, misli jim uhajajo drugam in težko sledijo ali sploh ne morejo slediti pomenu 

prebranega (Pečjak 1996: 26). 

 

Vzroki za težave so: pomanjkljivo zavedanje (otrok težko vidno in slušno zaznava 

podrobnosti, zato zamenjuje podobne črke, to pa povzroči počasno in zatikajoče branje); 

kratkotrajna pozornost (otrok se težko osredotoči na besedilo, zamenjuje črke, izpušča zloge 

ali besede, naredi veliko napak, lahko pomislimo na disleksijo); slaba orientacija (otrok 

izpušča ali preskakuje besede in vrste ter težko sledi smeri od leve proti desni); težave z 

dešifriranjem − dešifriranje je proces, pri katerem se beseda razčleni na posamezne glasove 

(otroka, ki ima težave na tem področju, prepoznamo po monotonem branju, branju brez 

upoštevanja ločil, črkovanju, glaskovanju /nevezano branje/, po tem, da težko poveže glas s 

črko, da ne prepozna besed, če niso del pomenskega besedila); težave z razumevanjem –  te so 

močno povezane s procesom dešifriranja (učenčevi napori so usmerjeni v razumevanje 

posameznih besed, to ga utrudi, da ne prepozna bistva celotne vsebine ‒ otrok, ki ima težave 

na tem področju, je zmeden pri razumevanju besed in povedi, ne more ugotoviti vodilne niti 

vsebine, izpušča ali spregleda podrobnosti, ne loči bistva od nebistva, ima pomanjkljivo 

pozornost med branjem); težave z ohranjanjem in priklicem informacij v spominu − ta proces 

zahteva dobro dešifriranje in razumevanje prebranega (nanaša se na visoko stopnjo 

kognitivnih veščin, vključujoč spomin in sposobnost združevanja ter povezovanja podobnih 
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idej; že od tretjega razreda je branje bistveno za nemoteno delo v razredu in kmalu postane 

ključnega pomena za učenje; težave na tem področju prepoznamo po tem, da si otrok težje 

zapomni prebrano in dela povzetke, da ima težave pri povezovanju prebranega z že usvojeno 

snovjo, da težje povezuje prebrano z osebnimi izkušnjami) (Kesič Dimic 2010: 46−47).  S. 

Pečjak (1996: 30 in 1999a: 108−111) piše tudi o slabih bralnih navadah, med katere sodijo 

nekoncentrirano branje, (sub)vokalizacija in regresija pri branju. Avtorji omenjajo še 

črkovanje, tj. pomanjkljivo usvojeno tehniko branja, uporabo pomagal pri branju (npr. prsta, 

svinčnika). Koncentracija pri branju pomeni, da mislimo samo o tem, kar beremo v besedilu, 

da razmišljamo o vsebini besedila. Hitrost branja upočasni regresija ali vračanje v besedilu na 

že prebrano. Hitrost in razumevanje pri branju moti t. i. (sub)vokalizacija ali polglasno 

izgovarjanje pri tihem branju (šepetanje pri tihem branju ali samo premikanje ustnic). 

Regresija pri branju pomeni vračanje z očmi na prebrano. Zelo je povezana z nezbranim 

branjem. Vsem slabim bralnim navadam je skupno, da zmanjšujejo bralno učinkovitost, 

upočasnjujejo hitrost branja ter zmanjšujemo razumevanje prebranega (prav tam). 

 

2.5.5 CELOSTNI POUK BRANJA 

 

Pedagoški teoretiki, ki se ukvarjajo z vprašanjem, kako oblikovati pouk branja, da bomo 

dobili pismene bralce, se strinjajo, da k temu cilju vodi t. i. celostni pouk (Goodman 1989, 

Pearson 1989, Smith 1989, Watson 1989, Bergeron 1990, Dole, Duffy, Roehler in Pearson 

1991, Goodman 1991 v Pečjak 1999a: 57−61, Pečjak in Gradišar 2002: 38−43). 

 

Pri oblikovanju celostnega pouka avtorji poudarjajo načela: 

 pouk branja se mora obravnavati v povezavi z aktivnostmi iz resničnega življenja (v 

bralni pouk se morajo vključevati vsebine, ki so otroku blizu), 

 pouk branja se mora obravnavati celostno v povezavi z drugimi sporazumevalnimi 

dejavnostmi, 

 bralni pouk mora spodbujati učence k branju vseh vrst besedil – umetnostnih in 

neumetnostnih (prav tam). 

 

Branje sodi med pomembne sporazumevalne dejavnosti vsakega človeka. Od stopnje 

razvitosti te spretnosti je odvisno mnogo stvari v posameznikovem življenju. Med šolanjem je 

temeljni pogoj za napredovanje otroka razvito branje, zlasti ko postanejo za pridobivanje 
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znanja pomembnejši pisni viri. Ta prehod se navadno začenja v četrtem razredu osnovne šole, 

ko se otrok resneje sooči z učbenikom, nato pa se le še stopnjuje (Lipec Stopar 2000: 22).  

Mnogo je otrok, ki berejo, vendar njihovo branje ne dosega ravni, ki bi jim omogočala branje 

za učenje. Otrok te posledice čuti na področju šolskega uspeha, samopodobe in osebnostnega 

razvoja. Sodobni bralni pouk bi moral (mora) biti oblikovan tako, da bi (bo) spodbujal razvoj 

bralnih sposobnosti, ki bi (bodo) vodile k bolj zrelemu, fleksibilnemu in h kritičnemu branju.  

Za cilj si šola torej postavlja pripeljati učence ob koncu obveznega šolanja do stopnje bralne 

pismenosti (Pečjak 1999a: 57−61, Pečjak in Gradišar 2002: 38−43) oz. vzgojiti odgovorne 

bralce – bralce, ki bodo branje uporabljali pri doseganju svojih življenjskih ciljev (prav tam: 

52).  

Če otroci ne postanejo samousmerjeni bralci v letih osnovne šole, je malo možnosti, da bi 

postali takšni pozneje v letih adolescence. Aktivna vloga pri branju pa je stvar motivacije 

(Guthrie, Alao in Rinehart 1996 v prav tam: 52). Za dosego tega cilja je potrebno oblikovati 

več operativnih delnih ciljev. Duffy in L. Roehler (1993 v prav tam: 52) govorita o treh delnih 

ciljih: 

 

1. Razvijanje pozitivnega stališča/odnosa do branja (pravilna in jasna predstava o tem, kaj 

branje je in čemu služi; prijetni občutki ob bralni aktivnosti). 

 

2. Razumevanje procesa branja (razumevanje določenih bralnih spretnosti – pravila branja 

/npr. knjigo začnemo brati na začetku, od zgoraj navzdol, od leve proti desni/, poznavanje 

jezikovnih pravil /prepoznavanje črk, asociativna zveza črka – glas, branje »znanih besed«/), 

razumevanje različnih kognitivnih in metakognitivnih bralnih strategij (so pomembne za 

uspešno branje). S. Pečjak in A. Gradišar (2002: 43) navajata, da kognitivne in 

metakognitivne strategije niso spretnosti, ampak fleksibilen načrt, ki omogoča učinkovito 

učenje. 

 

Duffy in L. Roehler (1993) omenjata štiri vrste strategij: 

 predbralne strategije  

To so dejavnosti pred branjem in spodbujajo predznanje učencev o vsebini in vrsti besedila, 

določajo namen pri branju in oblikovanje napovedi o besedilu. 
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 strategije med branjem 

Najpogostejši strategiji sta strategija spreminjanja in strategija iskanja pomena. S prvo se 

preverja točnost napovedi pred branjem, tvori se nove napovedi. Če s to strategijo bralec 

težko izlušči pomen besedila, si lahko pomaga s strategijo iskanja pomena. Če bralec ne 

razume besede, se vrne na začetek besedila, ga na novo interpretira in preoblikuje napovedi, 

da postanejo smiselne, nato nadaljuje z branjem. 

 strategije po branju 

Uporabljajo se z namenom, da učenec organizira, prestrukturira in oceni sporočilo iz besedila. 

 študijske strategije 

Bralec jih uporablja, kadar  mora poiskati informacije o besedilu, kadar jih mora po 

določenem načelu organizirati in si jih zapomniti. Še posebej so primerne za učenje iz 

učbenikov, enciklopedij. Študijske strategije vključujejo strategije pred branjem, med njim in 

po njem. 

 

3. Razumevanju vsebine besedila  

Učenec skuša ugotoviti, kaj je hotel avtor povedati. Z vidika cilja sta dve vrsti besedil: 

 neumetnostna besedila – razlagalna in druga besedila (npr. učbeniki, časopisi, 

katalogi, enciklopedije, različna navodila), učenec mora biti pozoren na specifično 

izrazje, ki se uporablja v besedilu, priklicati mora predznanje s tega področja, določiti 

namen branja in si s tem pomagati pri razumevanju besedila; 

 umetnostna besedila – najpogosteje gre za pripovedna besedila (proza, poezija). 

 

Vsi trije delni cilji vključujejo spoznavne (kognitivne) in metakognitivne procese. Spoznavni 

proces se nanaša na različne miselne procese, ki pripeljejo bralca do pomena besedila; 

metakognicija pa je zavedanje o miselnih procesih, ki pripeljejo do razumevanja. Med cilji je 

interaktiven odnos. Uporaba bralnih učnih strategij je v procesu učenja pomemben dejavnik, 

ki poleg učenčevih sposobnosti, njegove motivacije zagotavlja učinkovito učenje oziroma 

dobre učne rezultate (Pečjak in Gradišar 2002: 43). 

Strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja med najpomembnejše cilje vzgoje in 

izobraževanja postavljajo razvoj interesa za branje in poudarjajo, da je zgodnji interes za 

branje ključen za kasnejši razvoj otrokove pismenosti (Bucik 2009: 23). 
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2.5.7 VZGAJANJE BRALCA 

 

2.5.7.1 BRALEC ZAČETNIK: OD ŠESTEGA DO OSMEGA LETA 

 

Otroci se pri šestih letih srečajo z dejavnikom, ki zelo vpliva na njihovo življenje – s šolo. Cilj 

branja v šoli je, da bi otroci pri dopolnjenih osmih ali devetih letih obvladali njegove osnove 

in bi lahko tiho in z zadovoljstvom brali. Šole poskušajo to doseči z enim učiteljem v 

številčnem razredu, v katerem je velik razpon sposobnosti in predznanja pri otrocih. Da v 

takih okoliščinah prihaja do pravega učenja, gre zasluga naravni radovednosti otrok in 

predanosti učiteljev v prvem triletju (Kropp 2000: 83−97). 

 

 Branje v šoli 

Različni otroci se učijo na različne načine. Nekateri preprosto začnejo brati brez pomoči v 

šoli. Drugim so v pomoč sobesedilo in besedne igre. Način, po katerem se otrok najbolje uči, 

pomaga določiti, kateri način poučevanja bi bil zanj najprimernejši. Z načelom celostnega 

jezikovnega pristopa (podrobneje sem o njem pisala v poglavju celostni pouk branja) skušajo 

dati šole prostor različnim načinom učenja (prav tam). 

 

 Branje doma 

Začetniško branje naj ne bi bilo delo, ampak tudi zabava. Otrok ima veliko časa, da se nauči 

razpoznavati besede. Ni dobro, da starši pritiskajo nanj, ker otroka to odvrne od branja. Vse 

kar je potrebno storiti, je, da mu starši berejo z užitkom. Kropp (prav tam) navaja, kako naj bi 

potekalo branje doma: 

− z otrokom je potrebno brati vsak dan, 

− kupovanje raznolikih knjig, revij, polnjenje knjižne police (otrok spozna, kaj vse je 

mogoče prebrati, če vidi knjige, revije, pisna obvestila, kuharske knjige, časopise, 

pisma, časopisne izrezke, razglednice, različno embalažo … − otrok mora spoznati,  

da je staršem branje pomembno in šele nato bo postalo tudi otroku), 

− poskrbeti je treba, da bo imel otrok čas za branje – tihi čas, ko je televizija ugasnjena 

in ko je otrok s starši (gledanje televizije mora imeti meje, določiti je treba pravila 

/npr. nič televizije med večerjo/), 
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− bralne igrice – preproste igre za bralce začetnike, ki pa naj ne nadomestijo glasnega 

branja (vroča hrenovka, dopolnjevanje manjkajočih besed, spremenite ime glavnemu 

junaku, smešni zvoki in glasovi …) (prav tam: 94‒95). 

 

Kropp (prav tam) piše o tem, na kaj morajo biti starši pozorni, ko izbirajo knjigo, da bo imela 

knjiga lastnosti, ki bralcu začetniku ne bodo delale težav: 

− preprosto besedišče in kratke povedi (Prezahtevna je knjiga takrat, ko npr. otrok 

prebere eno stran v knjigi in vsakič, ko se mu zatakne ali preskoči besedo pokrčimo, 

en prst. Če je do konca strani roka stisnjena v pest, je knjiga zanj prezahtevna. V tem 

primeru naj mu jo preberejo starši, otrok naj jo za nekaj časa odloži.), 

− ne preveč besedila, 

− ilustracije naj bodo del zgodbe, 

− razmeroma velike črke za lažje branje, 

− besedilo naj bo »predvidljivo« − a ne toliko, da bi bilo dolgočasno (prav tam).  

 

Kropp (prav tam: 95) v svoji knjigi Vzgajajmo bralca navaja teme, ki posebej zanimajo otroke 

te starosti. To so: šaljive zgodbice in pesmice, živali, resnično življenje otrok, ponavljajoče se 

pesmice in rime, otrokovi konjički, mali junaki s televizije. 

 

V tem obdobju spodbuja starše, da bi brali otrokom, tudi Predšolska bralna značka. Bralna 

značka Slovenije je raznovrstno in bogato gibanje, ki ob branju združuje otroke in starše, 

vzgojitelje, učitelje, knjižničarje, pa tudi druge dejavnike v svojem okolju. Predšolska bralna 

značka je obogatitev in razširitev knjižne vzgoje v vrtcu in njen namen je pridobiti starše, da 

bi brali svojim otrokom v predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju ter z njimi obiskovali 

splošne knjižnice. Njen namen pa ni, da naj bi otroke silili k branju že v predšolskem obdobju. 

Starše je potrebno opozarjati, da naj jim ne nehajo brati, ko začnejo otroci sami brati: takrat 

jim je branje odraslih v oporo in pomoč, da lažje usvajajo branje. Starši naj berejo otrokom 

toliko časa, dokler si otroci to želijo (prav tam: 96‒97). 

 

Tudi K. Kesič Dimic (2010: 40−41) piše o petprstnem testu, s katerim lahko otrok določi, ali 

je knjiga primerna zanj ali ne. Otrok si izbere knjigo, ki jo želi prebrati. Na sredini knjige 

poišče stran z veliko besedila in z malo ali nič ilustracijami. Otrok stran glasno bere. Ko pride 

do besede, ki je ne pozna, iztegne en prst. Če ima iztegnjenih vseh pet prstov, še preden pride 
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do konca strani, je knjiga verjetno prezahtevna. Če ob koncu strani ni iztegnjenih prstov, je 

knjiga prelahka ali pravšnja. Najboljša izbira je, če sta iztegnjena dva ali trije prsti. Otrok bo 

ob branju take knjige lahko izboljšal svoj branje (prav tam). 

 

2.5.7.2 SREDNJE DOBER BRALEC: OD OSMEGA DO  DESETEGA LETA 

 

Raziskave kažejo, da pri devetih letih izgubi veselje do branja kar tretjina otrok (pogosteje pri 

dečkih). Otrok, ki se mu to zgodi, posveča branju čedalje manj časa, koncentracija mu popusti 

in širjenje besedišča zastane. Otroci, ki pri devetih letih prenehajo intenzivno brati, za 

polovico slabše razvijajo sposobnosti kakor njihovi vrstniki. To lahko preprečijo starši, ki se 

zavzemajo za branje svojih otrok in nadaljujejo z osnovami: glasno branje skupaj z otrokom, 

nakup najmanj ene knjige mesečno in upoštevanje pravil za gledanje televizije. V tem 

obdobju je priporočljivo pogosto skupno obiskovanje knjižnice, včlanitev otroka v knjižnico, 

izposoja leposlovnih in poučnih knjig ter drugega knjižnega gradiva, obiskovanje prireditev 

za otroke (ure pravljic, igralne ure s knjigo …), udeleževanje srečanj z ustvarjalci otroške 

literature v knjižnici, ogled priložnostnih razstav v knjižnici. Podobne dejavnosti priporočajo 

tudi doma: igranje za knjižnico, ura pravljic, izdelava knjige (otrok si izmisli pravljico, starši 

pa jo zapišejo ter otroci ilustrirajo), priprava razstave knjig (Moja najljubša knjiga), ki jih ima 

otrok v domači knjižnici (Kropp 2000: 99−106). 

 

 Vsakodnevno branje doma 

Pri tej starosti otrok starše že precejkrat zamenja pri vsakodnevnem branju. To ne pomeni, da 

je vloga staršev postala nepomembna. Otroku je pri družinskem branju potrebno dati tri 

pomembne stvari: prisotnost staršev, skrb za pravilno izgovorjavo in razlago neznanih besed 

ter  skrb za boljše razumevanje. Prisotnost staršev otroku potrdi, da je branje pomembno, in 

tiho pohvali njegov uspeh. Kropp navaja, da so najboljši bralci seveda starši, dobrodošla 

sprememba za otroka pa je tudi gostujoči bralec (starejši bratje, sestre, stari starši, družinski 

prijatelji). Otroci se v tej starosti pogovarjajo s prijatelji, brati, sestrami, učitelji, s starimi 

starši in šolsko knjižničarko, toda branju daje vrednost pri otroku le pozornost staršev. Z leti 

je vloga staršev bolj usmerjena na pogovor o dogajanju v knjigi. 

Pri tej starosti otroci prebirajo vse od slikanic do časopisov. Nov vpliv na njegov bralni izbor 

postanejo prijatelji. Knjige so obsežnejše. To je odličen čas, ko se lahko starši skupaj z 

otrokom poglabljajo v poučne knjige. Če je knjiga zahtevnejša, je potrebno več pomoči 
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staršev, če je preprosta, manj. Kljub temu je pomembna prisotnost staršev, da lahko 

prisluhnejo branju in se pogovarjajo o knjigi. To je čas, ko so starši v novi vlogi poslušalca in 

manj bralca (Kropp 2000: 107−121). 

 

 Branje v šoli 

V tem obdobju naj bi učitelj še vedno bral pred razredom, tako da učenci slišijo jezik 

kakovostnih del. Učitelji začnejo pri devet- in desetletnikih prenašati poudarek od branja k 

pisanju, zato sta pri spodbujanju branja zunaj učilnic pomembna šolska knjižnica in 

knjižničar. Knjižnica mora biti založena, imeti mora knjige in revije, ki potešijo otrokovo 

radovednost na vseh področjih. Pomembno je, da pri spodbujanju in podpiranju branja 

sodeluje cela šola (prav tam).  

 

2.5.7.3 SPRETEN BRALEC: OD OSMEGA DO DVANAJSTEGA LETA 

 

Starost, pri kateri otrok postane spreten bralec, ni splošno določljiva. To je odvisno od 

njegove izkušenosti in odnosa do branja. Ta stopnja lahko nastopi med sedmim in trinajstim 

letom. Ko otrok postane spreten bralec, je vloga staršev še vedno pomembna. Otrok potrebuje 

pogovor o knjigah, ki jih prebere, starši pa so pomembni tudi pri oblikovanju in širjenju 

otrokovih bralnih izkušenj. Kropp (2000) poudarja, da se morajo starši vso osnovno šolo 

držati osnovnih pravil, ki sem jih omenila že pri začetnem bralcu in srednje dobrem bralcu. 

Pomembno je, da starši spodbujajo raznolikost tega, kar berejo. Knjiga, ki je dobra za 

spretnega bralca, se mora odlikovati z lastnostmi, zaradi katerih ceni knjigo tudi odrasel 

bralec. To so spoštovanje do bralca in do knjižnega junaka, umetniškost ali jasnost pisanja, 

zmožnost zabavati in seznanjati, poštenost avtorjeve vizije. Vse dobre knjige se ne ponašajo z 

imenitnimi ovitki, zaradi katerih bi na policah izstopale od drugih. Vloga staršev je tudi ta, da 

otroka spodbujajo, da bere več kot le tisto, kar naredi nanj takojšen vtis (prav tam: 122−142). 

 

2.6 PISANJE  

 

Medtem ko otrok pri branju grafični znak spremeni v glasovni znak, je pri pisanju obratno: 

glasovnemu znaku mora dati dogovorjeno vidno podobo. Glasovni znak mora zapisati v 

grafični obliki. Pisno sporazumevanje (pisanje) pa ni le mehanično preoblikovanje ene 

simbolne oblike v drugo; tu gre tudi za izbiranje ustreznih besed, poznavanje in upoštevanje 
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slovničnih pravil ter tudi za proces ustvarjalnosti. Pri tem je še posebej potrebno biti pozoren 

na globalno strukturo, ki je drugačna pri zapisanem kot pri govorjenem besedilu (Pečjak 

2000b: 127). 

 

D. Golli (1991: 118) pravi, da je pisanje kompliciran proces, ki združuje optično zaznavanje, 

optično pomnjenje, povezovanje in usklajevanje pisalnih gibov z gibi govorilnih organov. Pri 

začetniku gre za šepetanje cele besede črko za črko, pozneje ostane le napetost govorilnih 

organov. Gibalne predstave pisanja črk in besede se z aktiviranjem živčno-mišičnega sistema 

udejanjijo v pisne gibe. Obenem potekajo tudi zveze s pomenom besed in povedi. Od 

kvalitete vseh teh povezav so odvisne individualne razlike pri pisanju. Nekateri otroci pišejo 

lahkotno in lepo brez večjega truda, drugi z veliko vaje le težko oblikujejo lepše črke in 

zmanjšajo pritisk prstov, ki se kar pobelijo na konceh zaradi sile pritiska. Individualne razlike 

so velike, pri napredovanju vseh učencev pa potekajo enaki bistveni procesi (prav tam). 

 

Pisanje je dejavnost, s katero se v pisni obliki sporočajo misli, ideje, želje … z namenom, da 

bi jih nekdo prebral ali pa da bi jih ohranili pred pozabo. Je sestavljen psihični proces, ki 

vključuje vidno, slušno in mišično-gibalno občutenje, zaznavanje in pomnjenje, povezovanje 

in usklajevanje mišljenja, spomina, gibanja roke, oči in govornih organov. Z avtomatizacijo 

pisanja slednje odpade (Žerdin 2000: 73).  

 

Pisanje je dveh vrst: dvosmerno (pisanje dopisov, dopisovanje) in enosmerno (pisanje spisov). 

Lažje je dopisovanje – saj se pisec z bralcem »pogovarja«. Pisanje spisov je težje – tako kot je 

govorno nastopanje težje od pogovarjanja. Pisanje je drugotno sporočanje – to, kar želimo 

zapisati, najprej izgovorimo, šele nato zapišemo. Zato pravimo, da je pisanje pretvarjanje 

določenih znamenj (glasov, besed, povedi, besedil) iz zvočne v vidno obliko. Pišemo lahko 

različna znamenja: glasove, besede, povedi, besedila. Ker pa si ljudje ne sporočamo samo 

posameznih glasov, besed ali povedi, temveč si posredujemo besedila, je končni cilj učenja 

pisanja obvladanje pisanja besedil. Človek je pismen, če zna pisati besedila, ne pa posamezne 

črke, besede ali povedi (Križaj Ortar 2000: 27).  

 

Pisanje je za vsakega otroka pomembna aktivnost, saj pomeni enega od načinov 

sporazumevanja s svetom. Učitelji mu posvečajo veliko časa v začetku osnovnošolskega 

izobraževanja, saj je uspešen začetek otrokovega šolanja tudi zelo odvisen od njegovega 
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napredovanja pri učenju pisanja. Ena izmed pomembnejših otrokovih sposobnosti je dobro 

razvita grafomotorika (Bezjak 2000: 85). 

 

2.6.1 RAZVOJ OTROKOVIH PISALNIH SPOSOBNOSTI 

 

Znano je, da otroci, ki živijo v okolju, v katerem imajo spodbude in sredstva za pisanje, 

aktivno vstopajo v svet pisane besede (Golli 1996: 18). Razvoj se začne v zgodnji predšolski 

dobi in gre skozi faze čečkanja, vlečenja črt v določeni smeri (z leve proti desni ali obratno, 

vodoravno, navpično, krožno) do spontanega pisanja večinoma tiskanih črk, pogosteje velikih 

kot malih. Črke imajo nepopolno obliko, v prvih besedah se črke podvajajo ali spreminjajo 

smer. Psihologi, ki se ukvarjajo s predšolskim obdobjem, ugotavljajo, da otrok prej piše, kot 

bere.  

Razvoj v šoli gre skozi zakonite stopnje, ki jih učenci ne morejo preskočiti. Nekatere 

značilnosti se pojavljajo pri pisanju s tiskanimi črkami, še bolj pa pri pravem pisanju, ki je 

bolj zahtevno, ker so oblike bolj polne podrobnosti, zahteve glede vezanosti in lahkotnosti 

pisanja večje, nekatere vezave pa izredno težavne (npr. vz, vr, ve, be) (prav tam).  

Od dopolnjenega šestega leta do sedmih let in pol je pisava brez ritma, počasna, pritisk pisala 

prevelik, oblike pisanih črk še niso utrjene. Med počasnim pisanjem otrok izgubi iz 

neposrednega spomina, katere črke je že napisal in katera je zdaj na vrsti. Sredi besede se 

lahko pojavi nepotrebna ali ponovljena črka. Po dopolnjenem osmem letu, lahko tudi prej, 

začenja otrok pisati vedno bolj avtomatično, torej tako, da ni pozoren na obliko črk in vezavo. 

Takrat pišejo številni otroci zelo grdo. Naloga učitelja je, da ponovno obudi učenčevo skrb za 

obliko. Do zaključka devetega leta se izboljšuje oblika črk, povečuje se hitrost pisanja in 

zmanjšuje pritisk pisala. V tretjem razredu ima večina otrok že individualne posebnosti pisave 

– velikost, oblika črtic in kljukic. Različni so začetni zamahi, črte kljukic so valovite in ravne.  

Na obliko pisave in higieno pisanja pazimo pri vseh predmetih. Začetna pisava mora biti 

normirana, učenci se morajo naučiti oblik, ki so berljive in vsem razumljive. Vzgled je 

učiteljeva pisava. Ko učenec utrdi obvezno obliko pisave, lahko začne svojo pisavo 

individualizirati (Golli 1991: 118). 
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2.6.1.1 ZAČETNE FAZE PISANJA 

 

Pisanje sodi med tiste spretnosti ali veščine, ki se v začetni razvojni fazi pojavijo spontano, 

čeprav pod vplivom okolja. Pozneje se pridobivajo (usvajajo, razvijajo) z vodenim 

poučevanjem in učenjem, dovršenost in izurjenost pa dosežejo z vajo. Nekateri otroci 

dosežejo spretnosti prej, drugi potrebujejo več časa in več vaje. Za vadenje pa je potrebna 

motivacija (Žerdin 2000: 71−72).  

 

Preden začne predšolski otrok pisati formalno (v skladu z dogovorjenimi pravili), poskuša 

pisati na različne načine. Spontane oblike pisanja zajemajo v nadaljevanju predstavljene 

razvojne faze (Golli 1996: 4, Grginič 2008: 12).  

 

1. ČEČKANJE 

Ta faza se pojavi bolj ali manj naključno. To je v drugem letu starosti. Otrok najprej čečka. 

Čečkanje predstavljajo nekontrolirane, nepovezane sledi. Takoj, ko ugotovi, da njegove čačke 

puščajo za seboj sled, ga začne zanimati tudi oblika.  

 

2. RISANJE IN »PISANJE« 

V tretjem letu se iz čečkanja razvije risanje in »pisanje«. Otrok že upošteva smer pisanja od  

leve proti desni in ponavlja podobe like in črte. To obdobje traja še v četrtem letu.  

 

3. ZNAKI, PODOBNI ČRKAM 

Tri ali štiri leta star otrok dela znake, podobne črkam, jih niza in kombinira z risbo. Črk še ne 

povezuje z ustreznimi glasovi. Črke, ki so iz njegovega imena ali iz besed mama, ata, 

pogosteje ponavlja kot druge. Črke si tudi izmišlja in jim daje pomen, ker že ve, da se vsebina 

lahko izrazi s pisanjem. Želi, da mu starši preberejo, kaj je napisal. Pisanje dopolni s 

slikanjem in risanjem.  

 

4. PRVE PRAVE ČRKE 

Ko je star pet let, uporabi prve prave črke. Ker posluša posamezne besede, sliši glasove in 

posnema črke. Zapisane črke mu predstavljajo celo besedo, zlog. Besede zapisuje tudi z 

izbranimi samoglasniki ali z njenim soglasniškim skeletom. Odrasle prosi za pomoč.  
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5. FONETIČNI ZAPIS 

Ko so otroci stari sedem let (lahko že prej), nekateri že pišejo tako, kot slišijo (fonetično), 

zapisi niso pravopisno pravilni. 

 

Otrokovo predšolsko pisanje je delno samostojno in spontano, ker večina otrok potrebuje 

spodbude in pomoč odraslih. Pisanje mora biti prostovoljno. Željo po pisanju mora otrok 

izrazit sam (Golli 1996: 18). 

Otroci pišejo večinoma z velikimi tiskanimi črkami ali mešajo velike in male tiskane črke. V 

predšolskem obdobju in tudi v začetku šolskega opismenjevanja je značilno, da pišejo zrcalne 

podobe črk in celih besed z desne proti levi ali del besede proti levi, del pa proti desni (Golli 

1996: 14−16, Žerdin 1996: 7, Zrimšek 2003: 13−14, Grginič 2006: 7).  

 

2.6.1.2 SPOZNAVNE ZAKONITOSTI PISANJA 

 

Ker je pisni jezik pomemben in prevladujoč element našega življenja, se ga otroci zavedo, ko 

opazujejo, kako ga uporabljajo doma in kako v okolju. Ko spoznajo, da je pisanje oblika 

sporazumevanja, ko opazujejo druge pri pisanju ter vidijo njihove izdelke, si tudi sami želijo 

pisati. Za to morajo imeti ustrezne razmere – pismeno okolje (Zrimšek 2003: 17). 

 

Teoretične ugotovitve Goodmana, ki so povzete po A. Browne (1993: 7 v Golli 1996: 16 in v 

Zrimšek 2003: 19−20) so, da še preden se otroci sistematično naučijo pisati v šoli, razumejo 

princip pisanja in so aktivno vključeni v raziskovanje sistema pisanja. 

 

1. PRINCIP PONAVLJANJA OBLIK IN POTEZ 

Otroci »pišejo« tako, da v vrste nizajo znake enakih oblik ali pa vlečejo podobne poteze od 

začetka do konca vrste. S ponavljanjem ravnih in krivih črt vadijo oblike, ki bodo po vsej 

verjetnosti postale deli črk. 

 

2. GENERATIVNI PRINCIP 

Pisec se zaveda, da lahki isto črko ponavljamo v različnih kombinacijah z drugimi črkami. 

Obseg simbolov (črk), ki jih uporabljamo pri pisanju, je namreč omejen in le s kombiniranjem 

črk na različne načine se lahko zagotovi neomejenost pisanja. 
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3. KONCEPT ZNAKOV 

Pisanje ima pomen, ki naj bi ga bralec zaznal. Otrok ne pozna zveze med glasovi in črkami, 

lahko pa pove, kaj je hotel z nizanjem znakov, risb, črk povedati. Predstavlja neko idejo, 

predmet ali mnenje, vendar hkrati to ni ideja/predmet/mnenje samo. Otrok tako k sličici 

predmeta zapiše kombinacijo črk, ki naj bi poimenovala ta predmet. Svoj zapis zna tudi 

»prebrati«, kar pomeni, da se zaveda razlike med sliko in zapisom. 

 

4. PRINCIP FLEKSIBILNOSTI 

Povezan je z otrokovim odkrivanjem, kaj je v sistemu pisanja sprejemljivo (različni tipi črk – 

velike/male, krepke/poševne …) in kaj ne. Če otrok v pisanje vključuje številske znake ali 

znake, ki le spominjajo na črke, se še ne zaveda omejenosti sistema, ampak se šele spoznava s 

principom prožnosti. 

 

5. PRINCIP ORIENTACIJE NA PAPIRJU 

Otroci pisne simbole razporejajo od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Na začetku pa 

nekateri otroci na to pozabijo. Če jim pri pisanju zmanjka prostora, se pomaknejo tja, kjer je 

še dovolj prostora, npr. nad besedilo, levo ali desno od besedila (prav tam). 

 

2.6.2 GIBALNA SPOSOBNOST ZA PISANJE 

 

Otrok, ki želi napisati neko besedilo, se mora zavedati, da pišemo od leve proti desni in od 

zgoraj navzdol. Poznati in izuriti mora poteze posameznih črk (števk). Za oblikovanje črk in 

drugih pisnih znamenj je potrebna dobro razvita gibalna sposobnost za pisanje – 

grafomotorika, kot to poimenuje T. Žerdin (2000: 69). Sem sodi tudi sposobnost orientacije, 

saj je dokazano, da je telesna in splošna orientiranost močno povezana s telesno in 

grafomotorično spretnostjo (Zrimšek 2003: 20−23). Med učenci so glede grafomotoričnih 

spretnosti velike razlike. Nekateri so hitri, spretni, natančni, drugi so počasni, nerodni, 

packavi in poleg teh nespretnosti še slabo orientirani (Žerdin 2000: 79). 

 

2.6.2.1 GRAFOMOTORIKA   

 

Učenje pisanja vključuje jezikovni, pravopisni in grafomotorični vidik. Izraz grafomotorika je 

sestavljen iz dveh delov: graf in motorika. Beseda graf izhaja iz stare grščine (graphos) in 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 99 - 

 

pomeni pisati. Danes pomeni pisno znamenje za glasove (= črke) in za pojave stavčne 

fonetike, kot so ločila in druga znamenja. Beseda motorika pomeni sposobnost gibanja, tudi 

enakomernega, neprekinjenega, v ritmu potekajočega gibanja z roko pri pisanju. 

Grafomotorika je sposobnost, veščina in spretnost, ki jo potrebujemo pri oblikovanju in 

usmerjanju potez, črk in besed ter zmožnosti za umeščanje grafičnih simbolov in grafičnega 

niza v prostor − gibalna sposobnost za pisanje – oblikovanje črk in drugih pisanih znamenj 

(Žerdin 1996: 3 in 2000: 69). Grafomotorični vidik pisanja zahteva primerno razvito spretnost 

roke in prstov, dobro razvito zmožnost za načrtovanje in izrabo prostora, sposobnost 

zaznavanja in posnemanja likov in oblik ter posameznih potez. Vključuje tudi zmožnost 

usklajevanja delovanja miselnih procesov, vidnega in slušnega zaznavanja in gibalne 

spretnosti roke (Žerdin 1996: 3). 

 

RAZVOJ GRAFOMOTORIKE 

Otrokova želja po pisanju je odvisna od njegovih naravnih darov in od okolja, v katerem raste. 

Če so v otrokovi njegovi bližini svinčniki, barvice, in če vidi, da jih uporabljajo tudi drugi, 

mama, oče, bratec, sestrica, bo tudi sam segal po teh sredstvih. Če mu starši to omogočajo in 

dovolijo, jih bo začel preizkušati. Ko otrok odkrije, da njegova igračka pušča sled, ga to  

navduši, še posebno, če navdušuje tudi njegovo okolico in ga pri dejavnosti spodbuja (Žerdin 

2000: 69). Razvoj otrokovega gibanja gre od velikih potez k manjšim. Tudi razvoj mišičnega 

tonusa gre od ramen in komolcev k zapestju in prstom. Razvoj grafomotorike je povezan z 

drobno motoriko rok (striženje, sestavljanje lesenih, lego kock, izdelovanje drobnih 

predmetov ali barvanje risb v pobarvankah). Izpolnjuje se povezava med miselnimi 

predstavami in dejanskim izdelkom, izboljšuje se kordinacija oko – roka. Če je grafomotorika  

v času sistematičnega opismenjevanja dobro razvita, otrok hitreje napreduje, saj obvlada 

osnovne gibe, poteze, pravilno držo pisala. Pisava je v precejšni meri odraz hotenja, moči, 

volje in vztrajnosti. Vedno pa to ni mogoče, ker so drža svinčnika, premikanje roke in pritisk 

odvisni od mišične napetosti in oživčenosti mišičja, od možganskih centrov, ki so odgovorni 

za pisanje, od značilnosti delovanja možganskih hemisfer. V razvoju grafomotorike je 

pomembna zrelost živčno-mišičnega sistema. Mišični tonus omogoča pokončno držo in 

hoteno gibanje. Dozoreva v navpični in vodoravni smeri, od glave proti stopalom in od ramen 

ter kolkov navzven. Dozorevanje prstov rok in nog se zaključi šele po šestem letu. Iz tega 

sledi dejstvo, da otrok pred šestim letom starosti še ni sposoben za pisanje. Drža pisala je 
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izjemnega pomena pri pisanju, otrok pa pisala ne more imeti popolnoma v oblasti, vse dokler 

ne dozori mišični tonus (Žerdin 1996: 4−5 in 19, 2000: 71). 

 

Grafomotoriko razvijamo s sistematičnimi gibalno-grafičnimi vajami – od lažjih k težjim 

potezam. Otroci vadijo poteze, iz katerih so sestavljene črke in števke: kroženje, potujoče 

kroženje in čečkanje, loki, ravne in poševne črte, vijuge, vodoravne in navpične črte, zanke, 

sledenje in povezovanje.  

 

NAMEN IN CILJ GIBALNO-GRAFIČNIH VAJ 

Vaje so namenjene otrokom v starosti od šestih do osmih let in tudi starejšim, grafomotorično 

manj spretnim otrokom, in sicer za 

 pripravo otrok na pisanje; sproščeno in mehko gibanje roke; pridobivanje občutka za 

delo z različnimi vrstami pisal in spoznavanje grafičnih pripomočkov; izgubo strahu 

pred praznim prostorom; 

 pridobivanje ali utrjevanje govornega ritma, ritmičnega telesnega gibanja in grafično-

gibalnega ritma; 

 usklajevanje govornega in telesno-gibalnega ritma ter govornega in grafično-gibalnega 

ritma; 

 pridobivanje in utrjevanje občutka za rimo kot sestavnega elementa slušne pozornosti 

in slušnega zaznavanja, 

 ozaveščanje telesnega giba in grafičnih potez; 

 učenje drže telesa, roke in pisala; 

 učenje poimenovanja osnovnih grafičnih potez; 

 trening besednega izražanja; 

 ugotavljanje stranskosti otroka (ali je otrok desničar ali levičar)  (Žerdin 1996: 17−19). 

 

NAVODILA ZA IZVAJANJE VAJ 

Za pravilno izvajanje grafičnih potez je pomembna pravilna drža telesa, roke in pisala (Žerdin 

1996: 18), D. Golii (1991: 147−152) pa poudarja še svetlobo, pisala in papir. J. Bezjak (2000: 

86) navaja, da so to glavni elementi pri tehniki pisanja in k tem elementom dodaja še uporabo 

didaktičnih pripomočkov za razvijanje grafomotorike ter poslušanje glasbe za prijetno 

delovno ozračje (prav tam). 
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Drža telesa, roke in pisala  

Otroke je potrebno navajati na pravilno držo telesa, roke in pisala že med uvajanjem v pisanje 

– med grafomotoričnimi vajami. Pred začetkom sistematičnega učenja pisanja pa je potrebno 

to preveriti. Preveriti je potrebno tudi ustreznost mizic in stolov. Učenec mora sedeti na 

sredini stola in se nasloniti nazaj kot pri poslušanju. Iz tega položaja se nagne nekoliko naprej, 

da bo lahko dosegel celotno površino lista. Stol naj bo nekaj centimetrov stran od roba mize. 

Pisalna površina (list, zvezek) naj bo vzporedno z robom mize in na vogalih prilepljen na 

mizo z lepilnim trakom in ni nagnjen ne v levo in ne v desno. Levičarjem se dovoli, da list 

obrnejo rahlo v desno. Glavo mora držati pokonci, stopala se morajo popolnoma dotikati tal, 

kolena so upognjena pod pravim kotom (na sedežu). Potrebno je paziti na višino mize, ki naj 

bo tolikšna, da učenci lahko podlahti položijo na mizo brez dvigovanja ramen ali upogibanja 

hrbtenice. Komolec nasprotne roke je prislonjen na mizo. Roka, ki ne piše drži list, kasneje 

zvezek, da se ta ne premika (Golli 1991: 148, Žerdin 1996: 18, Ropič 1999: 5−8, Zrimšek 

2003: 20−21). O pravilnem sedenju pri pisanju govori tudi Lipičnik (2011) in poudarja, da 

mora roka pri pisanju natančno in z minimalno silo drseti po površini mize, zato mora imeti 

stabilno oporo v trupu. Pri sedenju je bistveno, da se ohranja naravna ukrivljenost hrbtenice v 

ledvenem delu, kot jo imamo pri stoji. M. Ropič (2003 v Žalik 2007: 5) navaja, da naj učitelj 

sam večkrat pokaže pravilno držo celotnega telesa, in ko opazuje učence pri risanju in pisanju, 

naj jih opozarja na vse nepravilnosti. Pri pravilni drži pisalo primemo nad ošiljenim delom 

(približno 1,5 cm nad konico)  s palcem in kazalcem, nato pa ga naslonimo ob notranji rob 

sredinca (ob nohtu). Pisalo mora biti dovolj dolgo, da vrhnji del naslonimo ob zgornjo stran 

dlani – v pregib med palcem in kazalcem. Konica pisala je obrnjena stran od telesa. Spodnji 

del roke je rahlo obrnjen navznoter, na spodnjo blazinico dlani in leži na robu dlani in 

mezinca. Drža roke je odvisna od dozorelosti živčevja in razvitega mišičja. Otroci neodvisno 

od vaj za uzaveščanje grafičnih potez izvajajo tudi vaje za krepitev in sprostitev mišic, ki 

sodelujejo pri pisanju. Med pisanjem se roka giblje v komolcu in v ramenu, v zapestju miruje 

(Žerdin 1996: 18−19 in 2000: 77, Ropič 1999: 5−8, Zrimšek 2003: 23). Držo svinčnika in 

roke se preverja tako, da otrok s svinčnikom kroži po papirju. Po pravilnem ponavljajočem 

kroženju bo rob dlani in mezinca umazan od grafita. Če bo roka čista ali pa zamazani prsti od 

prvega členka proti nohtom, pomeni, da je roko dvigoval. Potrebno je, da vaje naredi čim 

večkrat, kajti vsaka spretnost se utrjuje s ponavljanjem. Pisanje je manj utrudljivo in poteza 

zanesljivejša, če je roka naslonjena na podlago. Otroci naj vedo, da  zamazan rob dlani 

pomeni pravilno lego roke (Žerdin 1996: 19 in 2000: 77). 
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Svetloba 

Mize naj bodo postavljene tako, da svetloba pada na pisalno površino in ne meče sence ter ne 

sme svetiti učencem direktno v oči. Luč ne sme utripati. Pri pisanju ob namizni svetilki naj 

svetloba pada le na delovno ploskev, oči naj bodo v senci. Priporočljivo je, da so oči 

oddaljene od mize, zvezka 25−35 centimetrov (Golli 1991: 147−148).  

 

Pisala, papir 

Pisanje z različnimi pisali se uvaja postopoma oziroma sistematično. Pri pisanju predpisalnih 

vaj  je upoštevan naslednji vrstni red: kreda, voščena barvica, flomaster, suha barvica in 

svinčnik. Različna pisala se držijo različno. Pri pisanju s kredo in voščeno barvico se spodnji 

del pisala stisne med palcem, kazalcem in sredincem, ter vrhnji del pisala pa se skrije v pest.  

Pri pisanju s flomastrom, suho barvico in svinčnikom se pisalo stisne med palec, kazalec in 

sredinec. Pisalo naj bo mehko, da otrok lahko postopno zmanjša pritisk, vendar predebela črta 

ni primerna. Za začetek je najboljši mehak svinčnik. Pisanje s peresom je veliko bolj kot 

pisanje s svinčnikom odvisno od kvalitete papirja in peresa. Pisalo naj bo dovolj dolgo, da ga 

učenec lahko prisloni na rob dlani. D. Golli (prav tam) navaja, da je raziskava o obliki držala 

pokazala prednost trikotnih držal. 

Papir (zvezek) naj bo dovolj velik, da ne drsi po podlagi. Če se učencu to dogaja, se ga pritrdi 

s selotejpom. Papir naj ne bo pregladek, da otroku pisalo ne spodrsuje. Otrok naj pisalo drži s 

tremi prsti, vrh pisala naj gleda ramo. Drugi prst naj bo le rahlo prislonjen in naj ne pritiska 

pisala v levo. Roka naj ne leži na mizi po celem desnem ali levem robu dlani. Rahel obrat 

navznoter omogoči gibanje po spodnji blazinici dlani; to omogoča manj trenja. Otrok, ki sam 

najde svojo napako, jo skrbno zbriše in sam napiše pravilno, naj ima pravico uporabljati 

radirko (Žerdin 1996: 19 in 2000: 77, Ropič 1999: 5−8). 

 

FAZE ROKOPISNEGA PISANJA 

S. Bojanin (v Žerdin 1996: 4) govori o treh fazah rokopisnega pisanja: predkaligrafski, 

kaligrafski in fazi individualizacije rokopisa. 

 

Predkaligrafska faza  

Ta faza zajema predšolsko obdobje in začetke otrokovega pisanja. Po D. Golli zavzema vse 

faze: čečkanje, risanje in »pisanje« znakov, podobnim črkam, pisanje prvih pravih črk in 

fonetični zapis. T. Žerdin pri tem uporablja pojem grafomotorična spretnost.  
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Psihologinja Brunet-Lisine (v Žerdin 1996: 9) je s testom, ki ga je sestavila, določila stopnjo 

grafomotoričnega razvoja. Otroci so prerisovali like in s tem je določila, pri kateri starosti so 

sposobni prerisati določeni lik. Otrok najprej nariše krog (pri treh letih), nato kvadrat (pri 

štirih letih), tega izpelje iz kroga ali s posnemanjem vodoravnih in navpičnih črt, pri petih 

letih se nauči narisati trikotnik, nato pravokotnik, pri šestih letih pa romb. Posnemati začne 

tudi črke, vendar ga ne zanima pomen črk, temveč le nove oblike. Pri prerisovanju ne gleda na 

smer, prerisuje jih zrcalno, obrnjeno na glavo. Veliko otrok že pred šestim letom prepozna 

večino črk. 

 

Kaligrafska faza 

Ta faza se prične z učenjem črk in pisanja, ko je otrok že sposoben posnemati posamezne 

grafične like in simbole oz. grafomotorični niz tako, kot mu pokaže učitelj.  

 

Faza individualizacije rokopisa 

V otrokovem devetem in desetem letu starosti pisava dobi individualne značilnosti. Pisava se 

razobliči in v mnogih primerih postane grša. Otrok spušča določene in jasne linije in začne 

iskati svoj lastni stil. Črke izgubijo svojo prvotno fizionomijo in se spremenijo, včasih v  

neprepoznavne oblike. Pri otrocih z disgrafijo – motnjo pri motorični izvedbi pisanja − pa 

pisava postane še bolj neberljiva in grša (Žerdin 1996: 4).  

 

Na začetku učenci težko pišejo, kot zahteva šolska pisava, ker nimajo ustrezne 

grafomotorične razvitosti. Kasneje nastajajo odmiki od šolske pisave in zmanjševanja črk 

zaradi hitrejšega pisanja. V višjih razredih vsak učenec piše na svoj način (zavijajo črke po 

svoje, dodajajo zamahe, kljukice) in si sčasoma ustvarijo svojo individualno pisavo, ki je izraz 

njegove osebnosti. Vse pisave morajo imeti skupne značilne poteze, da so za vsakogar 

čitljive. Ob tem se dopušča učenčevo individualnost pisave. Zlasti velike pisane črke 

dopuščajo posamezniku domišljijo (Žagar 1996: 54, Ropič 2000: 79). 

 

2.6.2.2 ORIENTACIJA 

 

Orientacijo razvijamo postopno. Najprej se otroci učijo orientirati se na telesu, nato v prostoru 

in nazadnje na papirju.  
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Orientacijo na lastnem telesu se razvija s pomočjo igre, tako se otroci najlažje začnejo 

zavedati svojega telesa (npr. dvigni desno roko, primi se za levo uho …). 

Orientacijo v prostoru razvijamo s hojo po učilnici, z dotikom vrat, nato zidu levo/desno; 

učenec izbere si omaro, stol, mizo in raziskuje, kaj je na, pred, pod, kaj je enako …  

Orientacijo na papirju razvijamo s pomočjo papirja večjega formata, ker so označene glavne 

smeri (zgoraj, spodaj, levo, desno) z majhnimi simboli, sličicami. Ti so v začetni fazi ves čas 

enaki. Če je na levi npr. pikapolonica, jo bo otrok pri vajah povezal z levo stranjo (asociativna 

zveza simbol – stran). Otrok opisuje, kaj je na sliki zgoraj, spodaj, levo, desno. Orientacijo 

nadalje razvijamo s slikovnimi nareki, npr. Spodaj nariši morje. Zgoraj nariši sonce …  Z 

orientacijo se razvijata poimenovalna in upovedovalna zmožnost – otrok na tej stopnji 

poimenuje zlasti prvine stvarnosti (polnopomenske besede) in razmerja stvarnosti (predvsem 

prostorsko – na, pod, pred, v … in primerjalno – večji, manjši). Z izražanjem razmerij v 

stvarnosti se razvija tudi zmožnost logičnega mišljenja (Zrimšek 2003: 23). 

 

2.6.2.3 LEVIČNI OTROK 

 

Levičnost ni znamenje manjše sposobnosti in tudi ne ovira uspešnosti učenja. Levični otrok 

naj pri pisanju sedi pokončno, le malo sklonjen, oprt v križu na naslonjalo. Za začetek ima 

tako tudi lego zvezka. Ramena so vzporedna z robom mizice. Noge so na tleh, kolena 

upognjena v ravnem kotu. Rob stola je za 10 do 15 cm pomaknjen naprej, pod mizico. Med 

pisanjem se roka giblje iz ramenskega slepa, da ne zastaja. Do tu je vse enako kot pri 

desničnem otroku. Levični otrok drži pisalo v levi roki. Prime ga bolj daleč od konice pisala, 

zato da z roko ne zakriva tistega, kar piše. Roka se opira na spodnjo blazinico dlani in ne na 

mezinec in cel levi rob dlani. Roka je obrnjena rahlo navznoter, tako laže drsi. Pri pisanju z 

levo roko naj bo naslon na spodnjo blazinico dlani še izrazitejši kot pri desničarjih, saj učenec 

piše »od spodaj navzgor«. Na začetku pisalnega pouka, ko piše velike tiskane črke, naj ne 

nagiba zvezka, da lahko pokončne črte vleče vzporedno z robom zvezka. Črke so velike in jih 

roka ne pokriva, če učenec piše »od spodaj navzgor« (Golli 1996: 65).  

Levičarstvo je izraz motorične dominantnosti desne možganske polovice – prednostna roka je 

odvisna od prednostne možganske polovice. Učence je treba spodbujati pri njihovi 

levoročnosti, ne sme se jih prevzgajati. Pomembno je, da se levičarjem pomaga pri učenju 

sproščene drže pri pisanju. To zahteva dobro držo barvice ali pisala in je potrebno že v 

predšolski dobi. Pomembno je nuditi pomoč pri učenju posebnih tehnik, ki se razlikujejo od 
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tistih, ki jih uporabljajo desničarji. Te obsegajo rezanje, zavezovanje pentelj, šiljenje, ročna 

dela, šivanje, vezenje, pletenje, kvačkanje. Sedijo naj levo od sošolca, ki je desničar, ali poleg 

drugega levičarja, tako da se soseda ne ovirata. Ureditev delovnega prostora: pisal ali peresnic 

naj ne odlagajo na levo stran. Svetloba pri mizi mora padati z desne strani ali od spredaj. 

Levičar lahko rokopis hitro razmaže ali prekrije z roko. To lahko prepreči tako, da od samega 

začetka vadi položaj pisanja, pri katerem leva roka leži pod vrstico. Vrh svinčnika je usmerjen 

proti levemu komolcu, papir je treba zasukati nekoliko v desno. Desna roka drži list pri 

desnem robu, ne sme počivati na sredini papirja. Ko otrok v zadostni meri razvije 

finomotorične spretnosti, je priporočljivo začeti vaje vlečenja črt in zank, in sicer že v 

predšolskem obdobju. Pri tem ni pomembna natančnost, ampak sproščen telesni položaj. 

Priporočajo pet minut na dan v priporočenem položaju ob podpori odrasle osebe. Levičarji naj 

uporabljajo posebno mehke svinčnike in barvice, da jim pisala ni treba držati preveč pokonci. 

Pozneje je priporočljiva uporaba nalivnega peresa in grafitnega pisala za levičarje. Črke je 

treba pisati na točno določeni in predpisani način. Cilj tega je, da otroci odkrijejo udoben 

način gibanja in tako razvijejo tekočo pisavo z malo vzvratnimi gibi (Sattler 2011). 

Vmes je treba vključiti odmore za razgibavanje. Levični otroci naj sedijo na levi strani mizice 

za dva učenca, da lahko gibljeje svojo roko v levo. Za levičarje predlagajo veliko sprostilnih 

vaj rok in celega telesa, veliko pisanja po zraku. Zanje so zelo pomembne predvaje pisanja. 

Lažje pišejo z mehkim pisalom, ki mora biti dovolj dolgo, da ga lahko primejo tri centimetre 

nad vrhom. Tako lahko berejo besedo, ki jo pišejo. Otrok naj sam najde lego zvezka, ki je zanj 

najbolj ugodna (Golli 1991: 151). 

 

2.6.3 ZAČETNE TEŽAVE PRI PISANJU 

 

Ustrezen začetek otrokovega šolanja je zelo odvisen od njegovega napredovanja pri učenju 

pisanja. Nekateri otroci pišejo lahkotno in lepo, brez truda, drugi pa z veliko vaje težje 

oblikujejo lepše črke in zmanjšujejo stisk in pritisk pisala na pisalno površino. Na hitrost 

pisanja vpliva več dejavnikov: orientacija v pisalnem prostoru, ustrezna koordinacija oko- 

roka, drža pisala, stisk in pritisk pisala na pisalno površino ter poznavanje črk. Otroka je 

potrebno pri pisanju spodbujati in usmerjati (Bezjak 2000: 88). 

 

Pisanje zahteva sposobnost natančnega obvladovanja motorike, brezhibne koordinacijske 

spretnosti in vizualno-motoričen nadzor nad prsti in roko. Pisanje je povezano z razvojem teh 
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motoričnih spretnosti v skladu s starostjo pisca. Pogoste težave pri pisanju v prvem triletju so: 

napačno oblikovanje določenih velikih in malih črk, neenotna oblika črk, številne krivulje in 

zviti liki v osnovnih oblikah črk (ovali, zavoji, zanke na vrhu/dnu), tako da pisanju lahko 

rečemo »vijuganje«, spreminjanje smeri pisanja, opazen nagib v levo, črke so med seboj 

pretesno, preširoko ali nepravilno povezane, nepravilna orientacija na papirju, pogosti premori 

in napačna razporeditev znotraj črk in na različnih točkah. Zelo pomembna je dobra 

usklajenost med gibi prstov in roke. Motorične spretnosti se vedno najprej razvijejo v večjih 

sklepih, temu sledijo manjši. Predvsem koordinacija prstnih gibov je pri otrocih še omejena. 

Otroci, ki imajo težave s pisnimi spretnostmi, pogosto težko staknejo konice vsakega od 

prstov, od mezinca do kazalca, s konico palca. Dobra gibljivost ter koordinacija palca in 

kazalca omogočata tekoče in ritmično pisanje. Na pisanje lahko vplivata tudi nepravilna drža 

telesa in slaba drža pri sedenju. Otroci pišejo vedno bolj iz zapestja, krčevite poteze pa pačijo 

osnovno obliko pisanja. Pisanje je zato počasnejše, roko je težje premikati, otroci se hitreje 

utrudijo. Gibi postanejo bolj tekoči in napor, ki je potreben pri pisanju, je manjši, če otrokom 

dovolimo pisati z velikimi gibi in tvoriti samo oblike, ki so podobne črkam, ali pa pisati po 

mizi s prstom namesto s pisalom. Strokovne raziskave kažejo, da otroci, kadar so prisiljeni 

pisati hitreje, a še nimajo ustrezno razvite pisne motorike, niso sposobni nadzirati oblike, zato 

njihova pisava postane nečitljiva, število napak pri črkovanju pa se poveča. Pisanje spremljajo 

še drugi dejavniki, kot so zmanjšana sposobnost koncentracije, hiperaktivno vedenje ter 

težave pri branju in glaskovanju. Pri učenju pisanja se ne sme posvečati pozornosti samo 

obliki pisave, ampak tudi spodbujanju razvoja pisnih gibov in izkustvu gibanja (Marquardt 

2011). 

 

Grafomotorično nespretni otrok je okoren, počasen, neroden, izdelki niso dovolj lični. 

Grafomotorična spretnost ali nespretnost je po navadi povsem ločena od drugih gibalnih in 

intelektualnih spretnosti in sposobnosti (Žerdin 1996: 3). 

 

2.6.4 CELOSTNI POUK PISANJA  

 

Pogoj za uspešen pričetek opismenjevanja je, da ima otrok nekaj znanja, izkušenj o pisanju in 

piscih, preden gre sam v šolo in začne pisati. Današnji otroci se s svinčniki, barvicami, 

flomastri, voščenkami, nalivnimi peresi seznanijo že v predšolskem obdobju (Žagar 1996: 

53). K uspešnejšemu opismenjevanju vodijo posredno tudi predvaje za pisanje: splošne vaje, 
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ki pomagajo otroku upravljati roko in s tem razvijati motoriko roke, igre s svinčnikom, ki 

omogočajo pravilno držo pred pravim pisanjem, in igre pisanja s črkami in besedami (Pečjak 

2000b: 127). 

 

Eden od dolgoročnih ciljev poučevanja pisanja je  razvoj tekoče, čitljive in učinkovite pisave 

(Marquardt 2011). Žagar (1996: 53) pa navaja, da naj bi se učenci naučili pisati hitro, berljivo 

in lepo. Da bi otroci postali dobro izurjeni pisci, potrebujejo dovolj časa in ustrezne vaje 

(Reitmeier 2011). Končni cilj večletnega učenja pisanja je obvladanje pisanja besedil – človek 

je pismen, če zna pisati besedila, ne pa posamezne črke, besede ali povedi (Križaj Ortar 2000: 

27). M. Križaj Ortar (prav tam) navaja, da je to potrebno začeti razvijati že v obdobju priprave 

na pisanje in branje, ko učenci »berejo« ilustracije ali znane besede kot sliko (slikovno 

branje). Poudarja tudi, da je potrebno razvijati sposobnost poslušanja z razumevanjem in 

sposobnost govorjenja (govornega nastopanja), ker močno vplivata na uspešnost pri branju in 

pisanju, in da to kažejo raziskave (prav tam). 

 

Hitrost pisanja dosegamo z enopoteznostjo in tekočnostjo. Enopoteznost pomeni, da med 

pisanjem ni nobenih prekinitev. Prekinitve povzročajo zaustavljanje, nastajajo pa zaradi črtice 

na t, zvezne kljukice pri f, pike na i in j in kljukice na č, š, ž. Na začetku učenci izpisujejo celo 

besedo in naknadno dodajajo črtice, pike in kljukice. Pozneje pa pisanje velikokrat prekinejo 

in takoj, ko napišejo črko, nanjo postavijo tudi piko ali kljukico. Tekočnost pomeni, da črko 

pišemo brez nepotrebnega vračanja po istih črtah in da jih med seboj povezujemo po najkrajši 

poti (Žagar 1996: 53).   

Berljivost je najpomembnejša lastnost pisave. Dosegamo jo z ohranjanjem oblik črk, ki so 

splošno priznane. Hudo oviro za branje predstavlja biletrizem – enako pisanje po dveh črk, 

npr. u in n, s in z, g in p, k in h (prav tam).  

Pisava mora ustrezati tudi lepotnim zahtevam. Črke iste lege morajo imeti enake velikosti, 

tako m, n, c, z, s, r, v kot d, t, l, b, k, h ali p, j, g. Osnovne poteze morajo biti vzporedne, naj 

gre za pokončno ali nagnjeno pisavo. V slovenskih šolah spodbujamo pokončno pisavo, v 

mnogih drugih državah pa dajejo prednost nagnjeni pisavi (prav tam).  

 

Tudi D. Golli (1991: 122−123) navaja smotre pouka pisanja. Čitljiva pisava se doseže tako, 

da so v osnovi vidne tiskane črke, ki so med seboj dovolj oddaljene; ritmična in vezana pisava 

brez nepotrebnih prekinitev; enaka višina črk in vzporednost dolgih črt; avtomatiziran 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 108 - 

 

tehnični proces pisanja; individualizirana pisava, ki jo posameznik oblikuje po usvojitvi 

normirane pisave; osebna želja učenca, da bi pisal lepše, bolj čitljivo; vizualna preglednost, 

logična in estetska razporeditev besedila, ekonomična izraba prostora. Navaja tudi, da ima 

pouk pisanja poleg teh neposrednih smotrov še posredne vzgojne posledice. Razvija motoriko 

in zboljša vidno zaznavanje ter samokritičnost in željo po izpopolnjevanju svoje pisave (prav 

tam). 

 

2.6.5 UČENJE PISANJA  

 

Učenje pisanja je v vseh jezikih zelo zahtevno in dolgotrajno, ker se je treba naučiti množice 

pravil, ki določajo, s katerimi vidnimi znaki zapisujemo izgovorjeno besedo ali njene dele 

(zloge, glasove), katere besede pišemo z veliko začetnico in katere z malo, katere besede 

pišemo skupaj, katere narazen in katere z vezajem, kako pišemo prevzete (nedomače) besede, 

kako delimo besede na koncu vrstice in kdaj uporabljamo katero ločilo (npr. piko, vezaj, 

narekovaj …). Slovenci pišemo od leve proti desni, tako da v izgovorjeni besedi prepoznamo 

posamezne glasove, te pa nato zapišemo z ustreznimi vidnimi znamenji, črkami. Slovenska 

pisava je glasovna (fonetična) pisava − določenemu glasu večinoma pripada določena črka; to  

otrokom olajša prirejanje glasovom pripadajoče črke in obratno (Grginič 2008: 12), ne pa 

zlogovna (kot. npr japonska), besedna (kot npr. kitajska) ali slikovna (kot npr. eskimska). 

Slovenska pisava je bila ves čas latinica, le da so se nekateri glasovi v raznih obdobjih pisali 

različno; današnjo slovensko pisavo imenujemo gajica (Križaj Ortar idr. 2008: 109). 

 

Učenci so ob vstopu v šolo na zelo različnih stopnja opismenjenosti. M. Križaj Ortar (2000: 

27−28) navaja, kaj je pomembno za otroke, preden se začnejo učiti črke: 

 spoznajo in vadijo osnove pisanja (držo telesa pri pisanju, držo in uporabo raznih vrst 

pisal, orientacijo na svojem telesu, v prostoru, na papirju, smer pisanja od leve proti 

desni in od zgoraj navzdol, poteze, ki tvorijo prvine črk in števk);  

 poslušajo določen glas in prerišejo ali sami napišejo njegovo črkovno ustreznico; 

 poslušajo glasovno preprosto besedo in prerišejo njen zapis ali jo glasovno razčlenijo 

in napišejo; 

 sami napišejo svoje ime ali besede, ki jih poznajo; 

 narišejo ali sami »napišejo« besedilo; 

 narekujejo besedilo učitelju (učijo se tvoriti zapisana besedila); 
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 govorno nastopajo (učijo se tvoriti enosmerna besedila). 

 

Prvi tip pisave, ki se ga otroci naučijo, so velike tiskane črke. Oblika teh prvih črk je velika 

antikva. To so preproste oblike brez okraskov, ki so jih Rimljani vklesali v kamen (Golli 

1996: 62). Otroci jih poznajo iz predšolske bralne izkušnje, ker jih vidijo v okolju, na 

publikacijah, na avtomobilskih tablicah in jih pogosto sami pišejo. Oblike teh črk so 

preproste. Vsebujejo le pokončne, vodoravne in poševne ravne črte, polkroge in ovale. Prehod 

od risanja na pisanje teh črk je lahek. Napor roke in oči je manjši kot pri vezani pisavi, črka se 

dobro vtisne v vidni spomin. Ločenost črk v besedi olajšuje vidno in glasovno analizo. Pisanje 

velikih tiskanih črk je koristno tudi kasneje (prav tam).  

 

Osnove učenja predstavljajo intenzivna vadba, občasno uporabljanje papirja brez črtovja, 

urjenje spretnosti prstov in zapestja, utrjevanje in preverjanje telesne drže pri sedenju ter drže 

pisala (Reitmeier 2011). O »telovadbi« pri pisanju govori tudi D. Golli (1991: 124−130). 

Gibčnost roke se izboljšuje z vajami krčenja, raztezanja prstov v obliki grabljenja, izpuščanja 

in namišljenega gnetenja, igranja klavirja, stiskanja pesti. Te vaje učinkujejo kot sprostitev 

med poukom branja in pisanja (prav tam). 

 

Male tiskane črke (mala antikva) so iz enakih elementov kot velike tiskane. Pišemo jih v tri 

prostore, v srednjem je jedro črk. Tu je enopoteznost bolj smiselna, ker so male tiskane črke 

osnova za male pisane. Za hitrejše branje besednih celot je primernejše besedilo z malimi 

tiskanimi črkami, ker se z njimi doseže bolj prepoznavna konfiguracija besed (Golli 1996: 

62). Strokovnjaki (Šilih 1955, Pečjak 1993, Schellander 1992 v Ropič 2000: 79) in drugi 

opozarjajo na prednost malih tiskanih črk pri branju (hitrejši začetek vezave, hitrost branja, 

razumevanje prebranega, pravilnost branja). 

 

Malim tiskanim črkam pa sledi učenje pisanih črk – velikih in malih. Pri pisanju pisanih črk 

nastopijo težave, ki jih povzročajo majhne razlike med črkami, vezava, komplicirano gibanje 

roke, trenje roke in podlage. Nekatere črke so podobne, in če razlike dobro ne izdelamo, jih 

pri branju lahko zamenjamo. To so o-a, c-e, n-u, k-h, v-r. Veliko je črk s pikami, črticami in 

kljukicami. Pri enopotezni pisavi bi morali vse te znake postaviti po zapisu cele besede. To je 

zamudno in nasprotno poteku pisanja, ker zahteva gib v levo. Otrok težko izpelje zvezo z 

drobnimi preciznimi gibi pri vr, vi, rz, vz, be, ve, ba. Za začetnika je tudi velika zahteva enaka 
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višina črk in vzporednost dolgih črt. Zaradi vseh težav strokovnjaki priporočajo velik format, 

da učenec lahko izvaja gibe iz ramena in komolca in ne iz zapestja in prstnik sklepov, ki so še 

nerazviti. Pri izrazitih težavah povečamo format črk in uvedemo vaje po zraku, po klopi, 

velikem papirju. Pri pokončni pisavi je treba opozarjati na premik roke v desno (Golli 1991: 

145−147) in paziti na nekaj elementov, o katerih sem podrobneje pisala v poglavju o razvoju 

grafomotorike (pravilno sedenje,  primerna svetloba …). Med pisanjem otroci potrebujejo 

sprostitev (vstanejo, naredijo nekaj večjih gibov in nekaj prstne telovadbe − iztezanje, 

gnetenje s prsti, mahanje). V razredu naj učenci sedijo frontalno, da gledajo na tablo 

naravnost. Učence je pred pisanjem potrebno opozoriti, da premislijo, kje bodo začeli in kje 

bodo pisali (prav tam). 

 

R. Reitmeier (2011) navaja v gradivu za poučevanje pisanja nekaj nasvetov za učenje 

pisanja: 

 Rime in igre s prsti – po eni strani te igre podpirajo fonološko zavedanje, po drugi pa 

omogočajo igrivo urjenje spretnosti prstov. 

 Gibalne igre za orientacijo – s pomočjo teh iger otroci krepijo prostorsko zavedanje 

(nad, pod, spredaj, zadaj, poleg, levo, desno) in avtomatično prepoznavanje smeri 

branja in pisanja. Lažje gibalne aktivnosti v učilnici so npr.: postavi se pred stol, poleg 

… ali pa premikanje predmetov v skladu z navodili, npr. peresnico postavi na svojo 

desno, pred seboj …, tudi aktivnosti in igre v sklopu športa spodbujajo in razvijajo 

prostorsko zavedanje, orientacijo, reakcije in koordinacijo. 

 Vadenje sedeče telesne drže in prijema pisala – učitelj pokaže pravilen položaj pri 

sedenju in pravilen prijem pisala ter ga nato preverja in popravlja. 

 Smer pri delu – pišemo, beremo in štejemo od leve proti desni in od zgoraj navzdol. S 

pogosto verbalizacijo in ustreznimi gibi (istočasna demonstracija) v stoječem položaju 

otroku pomagamo, da samodejno prepozna smer dela. Če pride do težav, lahko levo in 

desno stran zvezka ali lista z vajami označimo z različnimi barvami, npr. z zeleno na 

levi strani in rdečo na desni strani (zelena pomeni začni, rdeča pa stoj). 

 Osnovne prvine in smeri gibanja pri pisanju – črke sestavljajo navpične, vodoravne in 

poševne črte, ovali, loki in zavoji. Pri vezanem pisanju te prvine povezujejo zanke. Pri 

učenju črk je potrebno dosledno vaditi osnovne prvine. Vodoravne črte vlečemo od 

leve proti desni. Diagonalne in cikcakaste črte, npr. pri črki A, vlečemo od sredine 

poševno navzdol proti levi, nato pa od sredine poševno navzdol proti desni. 
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Cikcakaste črte kot pri črki V pišemo od leve zgoraj in navzdol proti sredini desno. 

Ovale vadimo kot levo nagnjene ovale. Loke in zavoje vadimo z velikimi gibi, ker 

imajo otroci pogosto težave z menjavo smeri. Pri pisanju povežemo v enoto največ tri 

loke, zavoje in zanke. Otroci individualne prvine vadijo najprej kot velike gibe po 

zraku; te spremlja ritmični govor ali primerna glasba. Nato za pisanje uporabijo svoje 

prste, na mizi, z zaprtimi očmi, po hrbtu svojega soseda, šele potem pišejo na papir (po 

možnosti brez črtovja). Pri tem preizkušajo različne velikosti in pripomočke za 

pisanje. 

 Črtovje – če ima otrok resne težave s črtovjem, je potrebno zagotoviti preprostejše črte 

ali se takšnim črtam začasno izogniti. Pri prvi uporabi črtovja si otroci lahko vmesne 

prostore na levi strani označijo z barvnimi pikami, levičarji enako naredijo na desni 

strani. 

 Posebne težave – otroci, ki so nerodni, potrebujejo individualno pomoč. Pozorno je 

treba opazovati otroke, ki med delom menjavajo roki ali zrcalno pišejo svoje ime, 

posamezne črke, številke, ter otroke, ki nenadoma pričnejo pisati od desne proti levi 

(prav tam).  

 

Kot je bilo že omenjeno, je končni cilj večletnega učenja pisanja obvladanje pisanja besedil. 

M. Križaj Ortar (2000: 27−28) navaja, katero znanje otroci potrebujejo za pisanje besedila in 

kako naj bi ga pridobili:  

 Znanje o tvorjenju besedila – najprej je potrebno pripraviti načrt − določiti vrsto in 

temo besedila, ključne besede in bistvene podatke; sledi ureditev in ubeseditev. To 

znanje pridobijo ob sistematičnem razvijanju govornega nastopanja. 

 Znanje o tvorjenju zapisanega besedila – zapisana besedila se sestavlja drugače kot 

govorjena, saj ne nastajajo pred bralcem, ki bi lahko sproti opozarjal na narazumljivost 

ali pomanjkljivost. Zapisano besedilo mora biti zaključeno, nedvoumno, jasno in 

poimenovalno natančno.  

 Znanje o zapisu (iz zvočne v vidno obliko): posameznega glasu (obvladanje 

slovenskih črk in poznavanje glasovne vrednosti črk), posamezne besede 

(prepoznavanje glavne sestavine besed, obvladanje zapisa glasov, poznavanje 

določenih pravopisnih pravil /zapis glasov, raba velike začetnice, deljenje besed, 

pisanje prevzetih besed/), posamezne povedi (obvladovanje besedne sestave povedi, 
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zapisa besed in drugih pravopisnih pravil /pisanje skupaj, narazen, z vezajem, raba 

velike začetnice na začetku povedi, raba ločil/). 

 Obvladanje ustrezne drže telesa in pisala, orientacije na telesu, na papirju, smer 

pisanja, imeti razvito fino grafomotoriko rok (predpisalne zmožnosti) (prav tam). 

 

2.7 SODELOVANJE STARŠEV PRI ZAČETNEM      

      OPISMENJEVANJU  

 

Sodelovanje med domom in šolo oz. med učitelji in starši je namenjeno boljšemu delu in 

razvoju učencev. Šola in starši naj bi v skrbi za otroka razvijali partnerski odnos (Kalin 2008: 

11). Temeljni namen sodelovanja med učitelji in starši je omogočiti čim optimalnejši otrokov 

razvoj in zagotavljati njegovo uspešnost na različnih področjih (Burden 1995: 196 v Kalin 

2008: 11). Tuje raziskave potrjujejo, da dejavno vključevanje staršev pozitivno prispeva k 

učenju otrok in mladostnikov ter pomembno vpliva na učno uspešnost učencev (Henderson in 

Berla 1994, Burden 1995, Hoover-Dempsey 2001, Gonzales-DeHass idr. 2005, Pomerantz 

idr. 2007 v  Kalin 2008: 11−15, 27), oz. tisti starši, ki se vključujejo v izobraževanje otrok in 

doma oblikujejo pozitivno učno okolje ter imajo pozitivna izobraževalna pričakovanja, 

pomembno vplivajo na otrokove dosežke (Sciara 2004: 168 v Kalin 2009: 12).  

Pomerantz in drugi (2007: 374 v Kalin 2008: 12 in Kalin idr. 2009: 71) poudarjajo dve vrsti 

vključevanja staršev v izobraževanje otroka: vključevanje doma in vključevanje v šoli. 

Vključevanje v šoli pomeni sodelovanje na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, udeležba 

na šolskih prireditvah ipd. Vključevanje staršev doma vključuje dejavnosti kot npr. pomoč pri 

otrokovih šolskih obveznostih, zagotavljanje razmer za otrokovo učenje, omogočanje 

ustreznega prostora za učenje, pomoč pri opravljanju domačih nalog, pogovor z otrokom o 

šolskih zadevah itd. Značilnost domačega vključevanja staršev je tudi vključevanje otroka v 

intelektualne dejavnosti, kot so branje knjig otrokom, obiski knjižnic, muzejev, galerij (prav 

tam).  

 

Mnogo strokovnjakov danes posebej poudarja, da je za spodbujanje branja in pisanja pri 

otrocih in mladih pomembno sodelovanje vzgojiteljev, učiteljev, knjižničarjev, svetovalnih 

delavcev in staršev. Pomembno je, da se učitelji zavedajo, da so starši otrokovi prvi in 

primarni učitelji in morajo sprejeti starše kot svoje sodelavce, ker si ti ne glede na socialno-
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ekonomski status  želijo, da so njihovi otroci uspešni. Starši potrebujejo vpogled v šolsko delo 

in praktične nasvete, kako lahko učinkovito pomagajo svojemu otroku na področju učenju 

branja in pisanja (Bucik 2005 v Pečjak idr. 2006: 37, Reitmeier 2011). Pomembno je, da 

učitelji staršem pojasnijo, kako je potrebno otroke vzgajati za samostojnost in kako 

pomembne so za otrokov razvoj praktične naloge, barvanje, risanje in ustvarjanje ročnih 

izdelkov. Današnje razmere za spodbujanje otrokovih motoričnih sposobnosti in spretnosti v 

domačem okolju se močno razlikujejo. Veliko družin najde čas za igro, risanje in ročne 

spretnosti ter glasno branje z otroki, mnoge družine pa imajo iz raznih razlogov zelo omejene 

možnosti za skupno preživljanje časa. Že predšolski otroci imajo pogosto prenapolnjen urnik. 

Televizija in računalnik sta postala nepogrešljiva celo v življenju majhnih otrok. To pomeni 

manj časa za gibanje. Veliko opravil, ki se zdijo nepomembna, izginja iz vsakdanjika otroka. 

Predšolske otroke še vedno pogosto oblačijo starši, zapenjajo jim gumbe, zapirajo zadrge, 

oblačijo kape, rokavice … Redki so predšolski otroci, ki si znajo sami zavezati vezalke. Malo 

otrok sme uporabljati nož ali si namazati kos kruha, ne znajo jesti z nožem in vilicami. Starši 

jim redko dovolijo pomagati pri kuhanju, lupljenju in rezanju hrane. Vse več je otrok, ki so 

stari od treh do štirih let in še nikoli niso imeli v rokah škarij. Predšolski otroci, ki znajo lepo 

in sproščeno držati pisalo, postajajo prava redkost, saj se pravilni drži dandanes pripisuje zelo 

majhen pomen. Ko začnejo risati ali čečkati, redki starši preverijo, ali otrok pravilno drži 

pisalo. To pa je potrebno vaditi od samega začetka, takoj ko otrok v roke prime pisalo ali 

svinčnik in ob primernem sodelovanju staršev. Navade, ki so se v letih tako utrdile, da so 

postale avtomatične, je v šoli težko izboljšati (Reitmeier 2011). 

 

2.7.1 ZGODNJE BRALNE IZKUŠNJE V DRUŽINSKEM  OKOLJU 

 

Za razvoj branja, pisanja in pismenosti otroka v šolskem obdobju so ključnega pomena učinki 

zgodnjih bralnih izkušenj ter razvoj porajajoče se pismenosti v domačem okolju oz. koliko je 

bil otrok v predšolskem obdobju deležen branja in koliko vzpodbud in zgledov za branje je 

dobival  v družini (Pečjak 2003, Bucik 2005 v Pečjak idr. 2006: 32, Knaflič 2003: 34). Tudi 

M. Grosman (2006: 28) navaja, da sta prav zgodnje domače okolje in odnos do knjige 

odločilna za poznejši razvoj otrokove bralne zmožnosti. Raziskave so pokazale, da otroci 

dosežejo v povprečju raven pismenosti, kot so jo dosegli njihovi starši, in si pridobivajo 

bralne navade, ki so zelo podobne navadam njihovim staršem (Knaflič 2003: 34). Otroci 

staršev, s katerimi se starši in drugi člani družine veliko pogovarjajo, jim redno berejo ipd., 
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razvijejo boljšo pismenost (Grosman 2006: 28). Mnogi se opirajo na razlago ruskega 

psihologa Vigotskega, ki je poudaril, da se otrok jezika in pismenosti optimalno nauči v 

socialni interakciji z odraslimi, starejšim otrokom ali pa z razvitejšim vrstnikom (prav tam). 

Prav od staršev je odvisno, kdaj se otrok sreča s prvimi knjigami in kako. Številni avtorji 

(McKenna 1994; Bus, van Ijzendoorn in Pellegrini 1995; Baker in Scher 2002 v Pečjak idr. 

2006: 32) so poudarili pomembno vlogo, ki jo odigrajo starši s svojim pozitivnim odnosom do 

branja in pozitivnimi prepričanji o branju. Tisti starši, ki verjamejo, da je branje užitek in 

prijetna dejavnost, s svojimi besedami, lastnim branjem, knjigami doma, obiski knjižnic, s 

skupnim branjem prenašajo na otroka užitek ter zavzetost za branje, ki sta temelj bralnega 

interesa. V predšolskem obdobju, ko so otroci radovedni  ter se želijo naučiti brati, je zelo 

pomembno, da domače bralno okolje doživljajo kot pozitivno in prijetno, ker bodo le na ta 

način razvili interes za knjige in branje. Strokovnjaki tudi poudarjajo, da je bralni interes 

otrok odvisen tudi od pogojev družinske pismenosti. Opozorili so na povezanost pogostosti 

skupnega branja z otrokovim interesom za branje, začetno starostjo skupnega branja in 

številom otroških knjig v domačem okolju. Otroci, ki so jim doma začeli brati že zelo zgodaj, 

so pokazali večji interes za bralne dejavnosti kot tisti otroci, ki so jim začeli brati kasneje, in 

pokazalo se je tudi, da imajo otroci, ki so jim starši že zelo zgodaj začeli brati, doma več 

knjig. Interes za branje kažejo predšolski otroci in mlajši otroci tako, da odrasle prosijo za 

branje ali pa sami posežejo po knjigi. A. Bus in van Ijzendoorn (1995 v Pečjak idr. 2006: 32) 

pravita: »Interes za branje ni naraven pojav, temveč ga izzoveta ugodje in užitek ob skupnem 

branju s starši. Otroci postanejo zainteresirani za branje knjig, ker uspe staršem prebuditi in 

spodbudi njihov interes.«  

M. Grosman (2006: 29) piše, da so raziskave v Kaliforniji jasno pokazale, da so najbolj 

uspešni tisti otroci, ki imajo doma močno bralno spodbudo in podporo staršev. 

Tudi L. Knaflič (2003: 37) poudarja pomembno vlogo staršev in navaja, da so odrasli otrokov 

vzor in model bralca. Starši, ki želijo otroka navdušiti za branje, morajo poskrbeti za njegovo 

dobro počutje med branjem, ki naj bi prispevalo k temu, da bo branje ostalo v spominu kot 

nekaj prijetnega in si bo otrok želel ponavljanja (prav tam). Skupno branje zgodb je za 

predšolskega otroka in mlajšega šolarja prijetno zaradi vsebine, toplega ozračja, telesne 

bližine staršev, ob tem se ustvarja občutek varnosti in večje povezanosti. Otrok, ki doživi 

skupno branje kot prijetno in zabavno, se lahko iz take izkušnje veliko nauči o pisani in 

govorjeni besedi (Knaflič 2003: 35, Pečjak idr. 2006: 32−33). Starši, ki svojim otrokom 

veliko berejo že pred vstopom v šolo, pospešujejo potek zaznavanja in zavedanja besed, 
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zlogov in glasov. Ob skupnem branju otrok v tem obdobju pridobiva znanje o značilnostih 

besedila, razumevanje vloge tiska, smer branja in pisanja, razume izraze črka, beseda, začetek 

besed, prvi glas, ve da je besedilo sestavljeno iz posameznih besed, beseda iz črk …, spozna, 

da je knjiga sestavljena iz platnic in knjižnega bloka, kaj so listi in kaj strani (Knaflič 2003: 

36, Bucik 2009: 110). Otroci, ki so obdani z različnim bralnim gradivom, kmalu opazijo 

razlike v vrstah tiskanega gradiva in znajo prepoznati slikanice, knjige, revije, časopise, 

koledarje. S tovrstnim znanjem je otrok pripravljen za opismenjevanje in napreduje hitreje, to 

pa ga spodbuja tudi k nadaljnjemu učenju in razvijanju novih spretnosti (Knaflič 2003: 

36−37). 

Pozitivne bralne izkušnje so pomembne v predšolskem in začetnem šolskem obdobju, ko je za 

otroka še vedno zelo spodbudno, če bere skupaj s starši. Skupno branje lahko poteka tako, da 

bere odrasli in otrok posluša ali obratno. Za otroka je zanimivo, če med skupnim branjem 

menjavata vloge in se o prebranem tudi pogovarjata (Pečjak idr. 2006: 32−33). 

Če so imeli otroci dobre izkušnje s knjigami in drugimi bralnimi dejavnostmi v predšolskem 

obdobju, je v šoli razvijanje motivacije lažje in uspešnejše (Bus, van Ijzendoorn in Pellegrini 

1995, McKenna 2001 v Pečjak idr. 2006: 33). Branje staršev otroku, njihovo sodelovanje pri 

bralnih dejavnostih otrok in njihove spodbude so zelo pomembne v šolskem obdobju (prav 

tam). 

Spiegel (1993 v Pečjak idr. 2006: 33−34) je v svoji študiji preučeval, kaj je značilno za starše 

uspešnih učencev in ugotovil: ti starši želijo, da bi njihov otrok v življenju uspel, prepričani 

so, da je izobrazba pomembna za njihove otroke, poudarjajo ljubezen do branja, menijo, da je 

branje pomembno za njihove otroke, uživajo s svojimi otroki in jih imajo radi, vzgoji branja 

in pismenosti namenjajo posebno pozornost (skupno branje, nakup bralnih gradiv), sledijo 

otrokovemu napredku pri branju in dogajanju v šoli, verjamejo, da imajo lahko vpliv na 

otrokov bralni razvoj in temu posvečajo precej pozornosti, tudi tisti z nizkim socialno-

ekonomskim statusom (prav tam). Poudaril je tudi to, da če bo otrok videl svoje starše pri 

branju, bo vzel v roke knjigo in jo »bral«. Mnogi starši se ne zavedajo, kako pomembno je 

njihovo branje pred otroki. Starši so vzgled in delujejo zelo spodbudno na branje svojih otrok. 

Poleg Spiegla tudi drugi strokovnjaki (Bucik 2005 v Pečjak idr. 2006: 34) potrjujejo, da je za 

razvoj pismenosti pomemben medgeneracijski prenos užitka ter zavzetosti za branje. Starši so 

prvi, ki se morajo truditi, da prenesejo otrokom izkušnjo, da je branje prijetno, zabavno, 

pomembno in koristno (prav tam). 
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Rezultati mednarodne raziskave PIRLS 2001 (Bucik 2003, Mullis idr. 2003 v Pečjak idr. 

2006: 34), v kateri so sodelovali slovenski tretješolci, so pokazali, da se pogostost branja 

otrokom v predšolskem obdobju kaže kot pomemben kazalnik bralnih dosežkov šolarjev. 

Učenci, ki so jim starši pogosto brali v predšolskem obdobju, so na bralnih preizkusih dosegli 

rezultate nad mednarodnim povprečnim dosežkom. Le 51 % slovenskih staršev je poročalo, 

da so otrokom brali, medtem ko je bilo na Norveškem, Švedskem (tam so bili najvišji bralni 

dosežki) takih staršev 70 %. Boljše bralne dosežke so imeli otroci tistih staršev, ki sami veliko 

in pogosto berejo in imajo pozitiven odnos do branja. Z bralnimi dosežki je bila povezana tudi 

dostopnost knjig v domačem okolju. Otroci, ki so imeli doma veliko knjig, so dosegli višje 

bralne dosežke. V Sloveniji so tisti otroci, ki imajo doma več kot 200 knjig, dosegli rezultate 

nad mednarodnim povprečjem. Pri nas je bilo takih otrok, ki imajo doma več kot 200 knjig, le 

13 %, na Švedskem blizu polovice (prav tam). 

 

Dostopnost do knjig pa ne pomeni le knjig, ki so v lasti družine. Sem sodijo tudi knjige, ki si 

jih družina redno izposoja v knjižnici. Tudi na pomen otrokovih zgodnjih izkušenj s knjižnico 

je opozorilo veliko raziskav (Bucik 2005 v Pečjak idr. 2006: 34), ki so poudarile, da je 

obiskovanje knjižnice pri odraslih pogosto povezano prav z njihovimi izkušnjami iz otroštva. 

V knjižnicah pripravljajo razne dejavnosti in prireditve (pravljične ure, igralne ure s knjigo, 

vrtec na obisku) in z njimi vabijo predšolske in šolske otroke skupaj s starši, vzgojitelji in 

učitelji (prav tam). 

 

Strokovnjaki (Knaflič 1999 v Pečjak idr. 2006: 35) ugotavljajo, da vpliva družinske 

pismenosti šola nikoli ne more popolnoma nadomestiti, zato po svetu in tudi pri nas razvijajo 

različne programe družinske pismenosti, v katere vključujejo predvsem družine z nizko ravnjo 

pismenosti. Na tak način pomagajo staršem, da z dvigom lastne pismenosti laže pomagajo 

sebi in otrokom. L. Morrow (1999 v Pečjak idr. 2006: 35) je poudarila, da bi morali vrtec, 

šola in širša skupnost spoznati družinsko pismenost ter jo vključiti v svoje programe. Med 

družinami so velike razlike. Predstaviti jim je potrebno različne dejavnosti ter jim pomagati, 

da najdejo take, ki ustrezajo njihovemu družinskemu okolju, njim samim in otroku (prav tam). 

Starši, ki imajo negativen odnos do branja, ki ne uživajo v branju, in tisti z nizko ravnjo 

pismenosti ne spodbujajo pozitivnega odnosa do branja in težko svojim otrokom ustrezno 

predstavijo pomembnost in užitek branja, zato strokovnjaki poudarjajo, da je treba v 

ustanovah, v katerih otroci preživijo veliko časa, ponuditi dodatno pomoč. V programe so 
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lahko vključeni otroci in starši, skupaj ali ločeno (Pečjak idr. 2006: 33, 35). Ni dovolj, da se 

staršem da navodila, da naj otrokom berejo, treba jih je seznaniti z dejavniki v domačem 

okolju, ki lahko učinkovito pomagajo pri bralnem razvoju otroka. Tudi staršem, ki otroku že 

berejo, se lahko pomaga s seznanitvijo z raznimi tehnikami skupnega branja. Starše, ki so 

slabi bralci, ali tisti, ki se pri glasnem branju ne počutijo prijetno ali nimajo dostopa do 

bralnega gradiva, se seznani tudi z drugimi rešitvami: namesto skupnega branja knjig skupno 

poslušanje zgodb na CD-jih ali drugih zapisih. Pri spodbujanju pismenosti v domačem okolju 

je potrebno upoštevati tudi vrsto socialnih in kulturnih dejavnikov (Pečjak idr. 2006: 36). 

Program, ki so ga pripravili Ortiz, Stowe in Arnold (2001 v Pečjak idr. 2006: 36) je primeren 

za predšolske otroke in mlajše šolarje. Pri pripravi programa so se osredotočili na otrokov 

interes za branje. Ugotovili so, da se lahko zviša otrokovo dejavno vključevanje na dva 

načina: če starši otroka sprašujejo, poizvedujejo o knjigi in če mu dopustijo, da si sam izbere 

knjigo, ki mu jo bodo prebrali. Starši pri izboru knjige nudijo pomoč in ga usmerjajo. Posebej 

so poudarili čustveno plat skupnega branja. Če je to poseben čas, ko so starši in otrok skupaj, 

lahko to poveča interes otroka, saj bodo otroci skupno branje povezali s prijetnim druženjem s 

starši. Strokovnjaki so opozorili tudi, da se lahko interes za branje pri otroku zmanjša, če ga 

silimo k branju, ko tega noče. V programu »Naredimo skupaj branje zabavno!« je treba pri 

skupnem branju: slediti otrokovim željam, interesom in potrebam, otroka dejavno 

vključujemo v dejavnosti, poskrbeti je treba za zabavno branje, uporabljati pozitiven povratni 

odziv, izbrati zgodbo, ki je zanimiva za otroka, ter poskusiti z drugo knjigo ali preložiti branje 

na drugič, če otrok ne kaže interesa. Tovrstni programi so tudi v Sloveniji, vendar jih  je 

občutno premalo (prav tam). 

 

2.7.2 POMEN GLASNEGA BRANJA 

 

Učenje branja je obsežno in zahtevno;  če želimo, da otrok postane bralec, potrebuje pomoč 

staršev.  

Med četrtim in devetim letom mora otrok usvojiti bralno tehniko: spoznati črke, naučiti se 

povezovati črke oz. glasove v besede, besede v povedi in v svojih možganih besede 

povezovati v podobe, ki mu nekaj pomenijo (Kropp 2000: 2). 

Med devetim in petnajstim letom mora otrok podvojiti hitrost branja, razširiti prepoznavanje 

besedišča, se naučiti preleteti dele tipkanega besedila in počasneje brati tiste, ki se jih mora 

naučiti, medtem pa se miselno odzvati na besedilo in ceniti umetniški čut pisca. Vsi otroci 
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potrebujejo starše, da jim berejo, jih poslušajo, kako berejo, ko so še majhni, se z njimi 

pogovarjajo o branju, ko so starejši, jim omogočajo mirne trenutke, primerne za branje, 

kupujejo ali si izposojajo knjige ali drugo gradivo, sodelujejo z njihovimi učitelji in so jim 

zgled odraslega bralca in zanimanja za knjige (prav tam). 

Večina današnjih družin ve, da je glasno branje zelo pomembno za majhne otroke. Po 

ugotovitvah neke ameriške raziskave skoraj dve tretjini vseh ameriških družin z majhnimi 

otroki pravita, da si redno vzamejo čas za glasno branje (približno 20 minut branja, poslušanje 

otrok, kako berejo, pogovor o prebranem). Ista študija tudi razkriva, da čas porabljen za tako 

branje, s starostjo otrok strmo pada (Kropp 2000: 4). Pomembno je, da se otroku že  v 

predšolskem obdobju bere in se mu daje zgled. Na ta način se ustvarja bralca za vse življenje. 

Razvoj bralca je v največji meri odvisen od tega, kar se dogaja doma (Matko Lukan 2009: 

34−35). Kropp (2000: 2) je mnenja, da družine ne bi nikoli smele nehati brati skupaj. Otrok 

bo postal bralec za vse življenje s sodelovanjem staršev in s predanostjo procesu, ki traja od 

zgodnjega otroštva do najstniških let in še dlje (prav tam). 

 

Glasno branje naj bi v družinah potekalo od rojstva pa do osmega leta otrokove starosti in tudi 

ko otrok že nekaj let samostojno bere (Morrow 2001 v Grginič 2006: 14−15). Mlajšim 

otrokom naj bi brali starši, dedki, babice, sorojenci in drugi člani družine. Branje naj bi 

postalo obred, vsak dan ob istem času, na istem mestu, najbolje zvečer. Brati je priporočljivo 

vsak dan, vendar se lahko zgodi, da to ne uspe. Pomembno je, da si starši takrat, ko otroku 

berejo, vzamejo čas in uživajo v branju skupaj z njim. Z rednim branjem se vzpostavi navada, 

ki dolgoročno vpliva na branje otrok, da bi ob večerih samoiniciativno posegli po knjigi. 

Nekaterim otrokom je všeč branje za mizo, drugim v postelji, tretjim pred spanjem. Majhnega 

otroka naj bi starši imeli v naročju (Knaflič 2003: 38-39). Otrok tako občuti ugodje in varnost, 

ki ju prinaša branje. Tisk in slike morajo biti vidni, da lahko otrok spremlja branje z očmi. 

Otrok mora biti aktiven udeleženec v družinskem branju (Morrow 2001 v Grginič 2006: 

14−15). Bralni ritual pred spanjem bralca in poslušalca poveže, jima ponudi potovanje v 

domišljijo, dogodivščino, nudi varnost in bližino (Sitar Cvetko 2009: 95). 

Ko otrok začne samostojno brati, je zelo pomembno, da starši ne prenehajo z družinskim 

branjem. Lahko zamenjajo vloge, starši so poslušalci ali se pri branju izmenjujejo, vsak 

prebere eno ali dve povedi (dialoško branje). Zelo pomembno pa je, da starši ne izgubijo 

interesa za knjige in branje otrok, ko prenehajo z družinskim branjem. Starši naj bi brali 

otroku do osmega leta, ko je pri večini otrok branje avtomatizirano in ko otroci pokažejo 
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zanimanje za samostojno branje. Znano je, da starševska vnema za družinsko branje pojenja, 

ko otrok vstopi v šolo, še posebej, ko začnejo otroci brati. Prav to pa je čas, ko potrebujejo 

največ spodbud in podpore pri premagovanju začetnih bralnih težav (Grginič 2006: 15). 

Raziskave so pokazale, da je glasno branje otrokom v predšolskem obdobju ena od 

najpomembnejših dejavnosti, ki napovedujejo uspeh pri formalnem učenju branja in 

pospešujejo govorni razvoj. Velik pomen pri bralnem uspehu imajo razmišljanje, 

pogovarjanje, analiziranje, primerjanje besedil, obnavljanje, spraševanje o tem, kaj se je 

zgodilo in ugibanje o tem, kaj bi se lahko zgodilo (Miller 1996, Browne 1998, Galda in 

Cullinan 2000, Neuman in Bredekamp 2000, Tracey 2000, Whitehurst in Lonigan 2001, 

Jerman 2001 v Grginič: 2006: 15). 

Starši, ki svojim otrokom veliko berejo že pred vstopom v šolo, pospešujejo potek zaznavanja 

in zavedanja besed, zlogov, glasov. Otroci si pridobijo pomembno znanje o pisavi in jeziku 

(kje se začne brati in pisati, kako se nadaljuje, različne oblike in vrste črk, da je besedilo 

sestavljeno iz črk, besed in povedi). K temu sodijo še opazovanje različnih napisov v okolju, 

spoznavanje koncepta pisanja ter dejavnosti vidnega razločevanja in razčlenjevanja, slušnega 

razločevanja in razčlenjevanja, vidno-gibalne spretnosti, kar omogoča razvoj posameznih 

predbralnih spretnosti (Kranjc 2003: 49 v Saksida 2010: 77). N. Zrimšek (2003: 49) pravi, da 

tako otroci še pred vstopom v šolo razumejo princip pisanja in so aktivno vključeni v 

raziskovanje sistema pisanja.  

Glasno branje pozitivno vpliva na razvoj otrokovega govora, pismenosti, otroci se seznanijo s 

knjižnim jezikom in spoznajo funkcijo tiska. Vse to pa vpliva na dober šolski uspeh. Zgodbe, 

ki mu jih starši berejo, spodbujajo otrokov interes, razvijajo besedni zaklad, občutek za 

strukturo, kar pripomore k učenju branja, k večjemu bralnemu razumevanju. Večkratno 

poslušanje preprostih besedil v otroški literaturi otroku dajejo možnost zapomnitve vzorcev – 

ponavljajočih se besed in povedi. Otroške zgodbe spodbujajo domišljijo. Pogovor ob branju, 

ki vsebuje vprašanja, dodatne informacije, lastne izkušnje staršev pa je pomemben za razvoj 

kompleksnosti otrokovega mišljenja (Grginič 2008: 19, Kesič Dimic 2010: 21). Poslušanje 

zgodb otroku pomaga pri razvijanju empatije in spoznavanju različnih zornih kotov neke 

situacije. Vživijo se v težave glavnega junaka, kako ga je strah, kako je jezen, ponižan. S 

pomočjo knjig se otroci naučijo spoštovanja drugih kultur in običajev. Z branjem razvijajo 

domišljijo ali začnejo na svoj svet gledati s popolnoma druge perspektive (Kesič Dimic 2010: 

24−25). Raziskave so pokazale, da otroci pri branju še bolj napredujejo, če jim berejo očetje. 

Moški znajo določene vloge odigrati bolj možato, bolj grobo in tudi bolj smešno kot mame. 
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K. Kesič Dimic v Priporčniku o branju (2010: 21−23) navaja potek uspešnega glasnega branja 

otroku. 

 

1. Priprava na glasno branje: 

 Starši naj knjigo sami prelistajo, da dobijo občutek o vsebini in zahtevnosti. 

 Upoštevati je treba starost, razvojno obdobje, interese otrok, namen. 

 Če starši prvič berejo zgodbo, naj se med branjem izogibajo pogostemu ustavljanju 

in komentiranju, da lahko otrok dobi občutek o vsebini. 

 Udobno mesto za branje – npr. naslanjač, velik kavč. 

 

2. Pred branjem: 

 Dejavnosti pred branjem otroka motivirajo za branje oz. poslušanje besedil. 

 Otrokom in staršem mora biti udobno. 

 Otrok si ogleda naslovnico, starši preberejo naslov, starejšim tudi avtorja. 

 Otrok naj pove ali mu je naslovnica všeč. 

 Starši naj povedo, na kaj naj bodo otroci med poslušanjem pozorni. 

 Starši naj zastavljajo različna vprašanja (kaj se bo dogajalo, zakaj, kje se bo 

odvijalo, ali si že kaj podobnega prebral). 

 

3. Med branjem: 

 Medbralne dejavnosti prispevajo k razumevanju in poglabljanju doživetja. 

 Starši naj med branjem spreminjajo glas. Pomembno je, da odrasli uživajo ob 

besedilu, ki ga pripovedujejo ali berejo. To navdušenje se prenaša, otroka 

prevzame in prepriča. 

 Pri branju naj starši sledijo s prstom, da lahko otrok spremlja. 

 Med branjem s prstom se kaže na ilustracije, o katerih je govor. 

 Težje besede se nadomestijo z lažjimi sopomenkami ali naj se pomen besede 

razloži. 

 Otroka je potrebno spodbujati k temu, da bo predvidel zaključek. 

 Otroku naj starši povejo svoje mnenje o zgodbi. 

 Otrok naj sprašuje, komentira. 
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4. Po končanem branju: 

 Pobralne dejavnosti utrjujejo in poglabljajo razumevanje in doživetje besedil. 

Kratek premor za doživljanje. Sledi pogovor o zgodbi (kakšen je naslov, kdo je 

avtor, kje se dogaja, kdo je glavni junak, zakaj, kaj je problem zgodbe, kako se 

počutiš, ali so ti ilustracije všeč, kateri del ti je najljubši …), igranje zgodbe, 

pravljice, slikanje doživetij, petje, ples, izmišljanje zgodb … (Matko Lukan 2009: 

39−40, Kesič Dimic 2010: 21−23). 

 

Otrok ob sodelovanju pri branju in raznih dejavnostih pred branjem, ob in po njem, lahko 

pridobi pozitivno samopodobo, samozaupanje, samospoštovanje, se usposobi za reševanje 

problemov, se uči sodelovanja, doživi različne občutke – veselje, strah, jezo, žalost, bližino, 

osamljenost … (Matko Lukan 2009: prav tam). 

 

Kropp (2000: 70) navaja, da je fizični prostor za branje razmeroma nepomemben. 

Pomembneje je to, da obstaja čas za branje. V času za branje morata biti tišina in mir. Knjige 

nikoli ne vsiljujte in ne nadaljujte branja, če želi otrok odnehati. Ugotoviti je potrebno, ali se 

želi otrok le udobno namestiti in pripraviti na branje ali pa ga branje sploh ne zanima. Včasih 

je potrebno počakati, da otrok doraste določeni knjigi. Pri branju in še pri veliko drugih 

stvareh morajo biti starši potrpežljivi (prav tam).  

 

Strokovnjaki omenjajo nekatera načela, ki naj bi jih starši upoštevali, da bi branje pri otroku 

doseglo želene učinke z vidika otrokovega razvoja in učenja: 

 Branje ne sme biti nekaj, kar se dogaja hitro, mimogrede, za nekaj minut, branje 

zahteva čas, umirjenost in zainteresiranost bralca.  

 Brati se začne že dojenčku in bere se tudi otrokom, ki že znajo brati. 

 Pri branju se ne hiti, ne izpušča se posameznih povedi, odstavkov, strani, ker mislimo, 

da je za otroka nezanimivo in nerazumljivo. 

 Otroci z zanimanjem sledijo branju v nadaljevanju. Z branjem zgodbe nadaljujemo 

tam, kjer smo včeraj končali. 

 Branje mora biti ritual (naročje, postelja, medvedek …). 

 Otroku morajo biti knjige dosegljive že od prvega leta dalje. Nekatere morajo biti 

samo njegove. 
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 Smiselno je spodbujati druge otrokove dejavnosti, npr. igro z lutkami, igro vlog, 

likovno izražanje, gibalne igre, v katere otroci prenesejo vsebino knjige in jo na 

različne načine pretvorijo ali nadgradijo.  

 Na otrokova enostavna in zahtevna vprašanja je treba vedno odgovoriti.  

 Tisti, ki bere, se mora pri branju potruditi, v branje mora vključiti smiselne poudarke 

in intonacije, v branju naj bi bila prepoznavna čustvena izraznost, kar pomeni, da 

otrok pri poslušanju prepozna, kdaj gre za nekaj veselega, strašnega občutljivega 

(Marjanovič Umek in Zupančič 2003: 30) ali kot pravi I. Matko Lukan (2009: 30) 

branje in pripovedovanje otroku mora biti celostno, ker nas otroci poslušajo z vsemi 

čuti in nas zaznavajo celostno. 

 

2.7.3 NAVODILA STARŠEM ZA SPODBUJANJE VSAKODNEVNIH  

         BRALNO-PISNIH DEJAVNOSTI V DOMAČEM OKOLJU V  

         RAZLIČNIH STAROSTNIH OBDOBJIH   

 

2.7.3.1 PREDEN ZAČNE OTROK BRATI IN PISATI ‒ OTROCI OD 4 DO 7 LET 

  

D. Golli (1991: 112−113), Kropp (2000: 6−68), M. Grosman (2003: 10), M. Grginič (2006: 

37), A. Štefan (2003: 15‒19, 2009: 27‒48), I. Matko Lukan (2003: 15‒19, 2009: 34−36, 27‒

48), N. Bucik (2009: 28, 113), L. Knaflič (2009: 14−15), K. Kesič Dimic (2010: 11‒16) in 

drugi navajajo temeljna pravila, ki naj bi jih starši upoštevali in vedeli pri spodbujanju bralno-

pisnih dejavnosti v domačem okolju v predšolskem in šolskem obdobju (v prvem triletju). V 

tem poglavju so podrobneje zbrana, nekatera so bila omenjena že v prejšnjih poglavjih. 

 

1. Družinsko branje  

Otrok se že od rojstva seznanja s knjigo, s slikami, posluša pravljice. V predšolskem obdobju 

se knjižna in književna vzgoja prepletata in dopolnjujeta. Knjižna vzgoja omogoča otrokom, 

da spoznajo knjigo kot vir informacij. Ob vsakodnevnem stiku naj bi spoznavali tudi njene 

značilnosti, ki naj bi jih upoštevali. Umetnostno besedilo je namenjeno doživljanju estetskega 

ugodja, v njem prevladuje estetska funkcija, pragmatična je obrobna. V neumetnostnem 

besedilu je pragmatična funkcija pomembnejša, estetska pa obrobna. Književna vzgoja kot 

komunikacijski model združuje otrokovo literarnoestetsko doživljanje in komunikacijo z 

literarnim besedilom, med vrstniki in otrokom in odraslimi. Knjižna in književna vzgoja doma 
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potekata spontano in usmerjeno v času, ko otrok samoiniciativno pokaže zanimanje za knjigo 

(Grginič 2006: 37).  

Družinsko branje obsega otrokovo poslušanje, doživljanje pravljic, pripovedi, poezije in 

pogovor o besedilu, pravljičnih junakih, prostoru in času dogajanja. Otrok ob pomoči odraslih 

(staršev, dedkov, babic, bratov, sester, prijateljev, znancev) v družinskem okolju in pri 

skupnem obisku knjižnice spoznava različne knjige (o prometu, živalih, leksikone, kuharske 

knjige, pravljice, pesniške zbirke, slikanice). Ob knjigi otroci pokažejo naslov pravljice, 

spoznajo, da zgodbe piše pisatelj, pesmi pesnik, ilustrira pa ilustrator. Spoznajo tiskano 

besedo (za branje), ilustracije besedila (za gledanje), naslov, naslovnico, pesnika ali pisatelja 

in ilustratorja, prepoznavajo znake (črke) v knjigi, začetek in smer branja, namen knjige … 

(prav tam). Otrokom v tej starosti je potrebno vsak dan (od 10 minut do 30 minut) glasno 

brati. Pomembno je, da se upošteva pravilo: bolje vsak dan vsaj 10 minut kot enkrat na teden 

ena ura. Branje mora postati navada. Če ima knjiga posvetilo, se prebere in pojasni tudi to. 

Branje naj poteka ob sledenju s prstom. Ko je otrok večji, se mu predstavi tudi kazalo, kaj 

lahko bralec izve v njem (Place 2012: 25−26). Pomembno je, da beremo skupaj in se o tem 

pogovarjamo. Pomembno je, da starši berejo tudi starejšim otrokom. Ko sami berejo knjige, 

časopise, naj otroka pokličejo k sebi, mu kaj preberejo, pokažejo. Pomembno je tudi 

večkratno branje istih pravljic, da otrok lahko sam dopolnjuje povedi, ko starši prekinejo 

branje. Ob branju naj se starši vživijo v različne vloge (Kesič Dimic 2010: 15‒16).  

2. Pripovedovanje zgodb  

Pripovedovanje zgodb enako uspešno razvija pismenost kot skupno branje. Skupno branje ali 

pripovedovanje otroku je priložnost, da so starši skupaj z otrokom. Gre za skupno dejavnost, 

ki ustvarja občutek večje povezanosti, otrok ob tem čuti ljubezen, nežnost, ugodje. Branje in 

pripovedovanje je tudi priložnost za bogato komunikacijo in jezikovni razvoj otroka. Če imajo 

starši pozitiven odnos do branja, bodo svojim otrokom z veseljem in spontano približali 

knjige. Priporočljivo je, da bi skupno branje in pripovedovanje potekalo čim večkrat, najbolje 

vsak dan (Bucik 2009: 28). O pomenu branja in pripovedovanja otrokom pišeta tudi I. Matko 

Lukan in A. Štefan (2003: 15−19 in 2009: 27−48).  I. Matko Lukan pravi, da je pripoved v 

primerjavi z branjem običajno bolj živa in da vanjo vnesemo tisto, kar nam je všeč in kar 

pritegne otroka, npr. humor. Pri pripovedovanju lažje sledimo otroku. Ko odrasli bere ali 

pripoveduje, se ne more izogniti svojim občutkom, razmišljanjem. Tudi če tega ne pove na 

glas, izžareva svoj odnos do dogajanja. Branje in pripovedovanje je celostno. Otrok posluša z 

vsemi čuti in nas zaznava kot celoto. Če je otrok deležen poslušanja branja in pripovedovanja 
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doma, lažje osvoji bralno veščino – eno izmed najpomembnejših socialnih veščin, ki je otroku 

pomembna pri igri in v šoli (prav tam). A. Štefan (2009: 43) piše, da pripovedovanje ni le 

posredovanje zgodbe, je prefinjena medčloveška komunikacija, skozi katero se toči več ali 

manj iskrenosti, več ali manj odprtosti, sproščenosti, veselja do zgodb, do jezika in do 

človeka, ki nas posluša. Pripovedovanje je besedno tkanje, ki sega od omenjanja preprostih 

vsakodnevnih pripetljajev do razpredanja prekrasnih dolgih ljudskih čudežnih pravljic. V 

odnos med otrokom in starši prinese svojevrstno toplino in bližino (prav tam). A. Štefan 

navaja, da lahko pripovedujemo marsikaj (zgodbe iz svojega otroštva, iz življenja naših 

prednikov ali iz življenja drugih zanimivih ljudi, ljudske ali avtorske pravljice, pravljice, ki si 

jih sami izmišljujemo). S pripovedovanjem se krepi otrokova sposobnost poslušanja in 

koncentracije, širi se njegov domišljijski svet in ustvarjajo se temelji za večjo samostojnost in 

ustvarjalnost v mišljenju (Štefan 2003: 16−17). Glasno branje otrokom je lahko napol 

avtomatično, tako da se le delno zavedamo, kaj govorimo, pripovedovanje pa od govorečega 

zahteva polno prisotnost (prav tam: 15). 

3. Prepoznavanje napisov v ožjem in širšem okolju – v prometu, na stavbah, na 

trgovinah, ustanovah, kioskih, v izložbah, na plakatih, na banki, pošti, v lekarni, 

zdravstvenem domu … 

Gre za skupno obiskovanje trgovin, lekarne, banke, pošte, zdravstvenega doma, cvetličarno, 

knjižnico, frizerskih salonov, slaščičarn, knjigarn … Z otrokom se pogovarjamo o namenu 

obiska, ga spodbujamo, da opazuje, sam odkriva napise in jih slikovno bere. Otrokovo 

pozornost spontano usmerjamo na obliko, velikost in namen napisa. Otroci opozarjajo na 

napise, kot so vhod, izhod, blagajna, wc, ugodno  …, in kasneje nanje sami opozorijo starše. 

Starši vzbujajo radovednost otrok na sprehodu po mestu. Preberejo obvestila, vabila na plakat, 

se pogovorijo, komu je namenjeno, kdaj in kje bo kino predstava … Na avtomobilskih 

tablicah prepoznavajo imena krajev (Golli 1991: 112−113, Grginič 2006: 37, Bucik 2009: 

113). 

4. Slikovno branje napisov na oblačilih, obutvi, na embalaži hrane, zdravil … 

Ob spodbudi staršev naj bi otroci pokazali zanimanje za napise na pižamah, majicah, 

nogavicah, copatih. Slikovno znajo prebrati tudi napise na igračah in škatlah, embalaži od 

hrane. Vse dejavnosti, v katere bodo starši vključevali svoje otroke, bodo postale za otroka 

dragocene izkušnje v času opismenjevanja (prav tam). 
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5. Odkrivanje napisov v risanih filmih, oglaševalskih sporočilih, na televiziji 

Otroci prepoznavajo znane napise in nanje opozorijo starše. Ob reklamah prepoznajo znane 

igrače, hrano, čistila, ki so jih videli doma, v trgovini. Pomembno je, da starši usmerjajo 

otroka na napise na oglaševalskih predmetih (prav tam).  

6. Skupno branje obvestil, oglasov, časopisov in revij iz domačega nabiralnika (Knaflič 

2009: 9). 

7. Obisk knjižnice, knjigarne ‒ izposojanje, kupovanje raznolikih knjig, revij zase in za 

svojega otroka  

Pomembno je pogosto obiskovanje knjigarn, nakup knjig, knjižnega gradiva, pripomočkov za 

pisanje ter obiskovanje knjižnice, izposojanje leposlovnih, poučnih knjig ter drugega 

knjižnega gradiva (Kropp 2000: 101, Jamnik 2003: 42, Place 2012: 32−33). Otrok mora imeti 

dostop do različnih knjig, da bo našel take vsebine, ki ga zanimajo in jih bo samostojno 

prelistal, »prebral«, potem pa prosil koga od odraslih za skupno branje (Bucik 2009: 26).  

M. Grginič (2006: 38) piše o skupnem izbiranju knjig za družinsko branje (pravljice, 

pripovedke, pripovedi, pesmi) in knjig s stvarno vsebino, kot so knjige o letalih, živalih … 

Obisk knjižnice omogoča tudi slikovno branje napisov na policah, vratih … (prav tam).  

Kropp (2000: 101) omenja še pomembnost obiskovanja prireditev za otroke, npr. ure pravljic, 

ogled razstav v knjižnici, srečanja s pisatelji in pripovedovalci ter seznanjanje z dogajanjem v 

knjižnici. Otrok naj ima tudi svojo izkaznico (Place 2012: 32). Če otrok zavrača skupno 

branje, N. Bucik (2009: 26) priporoča, da naj si izposoja priročnike, kuharice in ustvarjalne 

knjige za sodelovalne situacije ter skupne izdelke, ki pa otroka pripeljejo do spoznanja, da so 

knjige lahko koristne in še zabavne (prav tam). 

V svojem okolju mora imeti otrok na razpolago veliko knjig, otroških revij, slikanic in 

ostalega gradiva. To so knjige, h katerim se otroci vračajo, jih berejo in prebirajo. 

Ponavljajoče se prebiranje je temelj pridobivanja bralnih sposobnosti. Pomembno je, da starši 

otrokom ne vsiljujejo lastnega okusa. Ker je branje družabna izkušnja, je potrebno pri 

odločanju o tem, kaj brati in kaj kupiti, sodelovanje staršev in otrok. Z izbiranjem in branjem 

knjig se otrok osamosvaja. Otroku se pove, da so nekatere knjige slabo napisane ali da 

staršem ilustracije niso všeč. Pri branju je potrebno dati prednost kvalitetnim izvirnikom. 

Otrokom bolj koristijo besedila, ki so nekoliko zapletenejša od njihove ravni izražanja; otroci 

zelo radi poslušajo besedišče, ki je bogatejše od njihovega (Kesič Dimic 2010: 11, Place 

2012: 27−30).  
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Raziskave kažejo, da največ bralcev izhaja iz družin, ki so imele doma raznolik izbor knjig, 

revij in časopisov. Starši so otrokom vzorniki. Če berejo starši, bodo verjetno brali tudi otroci. 

Tako so starši lahko otrokom pozitiven vzor. Če otrok opazi starše pri branju in pisanju, si bo 

sam zaželel, da bi rad znal brati in pisati (Place 2012: 27−30). Ni pomembno, kaj starši 

berejo, pomembno je, da otrok čuti, da starši uživajo pri tem (prav tam). 

8. Ureditev bralnega kotička in prostora za pisanje v otrokovi sobi  

Police naj bodo na višini dosega otrokovih rok, da lahko sam jemlje knjige, kadar koli si 

zaželi. Ob polici naj bodo položene blazine, tako da bo otrok užitek, ki ga doživlja ob branju, 

povezal s telesnim ugodjem (Jamnik 2003: 42, Knaflič 2009: 9). 

9. Izbira knjig, ki naj jih ima otrok na dosegu roke 

Povsod, kjer se v stanovanju običajno bere, naj bodo na vidnem mestu knjige, te pa naj se 

spreminjajo. Med knjigami naj bo vedno knjiga, ki jo ima otrok v tistem obdobju najraje. Med 

knjigami naj bodo tudi dela iz stvarne literature (npr. enciklopedija o Zemlji, okolju, živalih 

…), pesmarica in zbirka otroške rimane poezije (prav tam). 

10. Razumna omejitev gledanja televizije, videa in igranje računalniških igric 

Gledanje televizije je oblika zabave, ob kateri se otroci srečujejo s črkami, z branjem 

programa ter z branjem podnapisov (Knaflič 2009: 9). 

Raziskave kažejo, da ima otrok, ki gleda televizijo več kakor tri ure dnevno, težave pri branju 

in socialnem razvoju. C. Snow (v Kropp 2000: 15) piše o pomenu družine na bralne dosežke 

otrok. V svoji študiji je dognala, da je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na branje in je pod 

neposrednim nadzorom staršev, omejitev gledanja televizije. Prekomerno gledanje televizije 

lahko vpliva na umski razvoj. Učenci iz družin, ki so pri tem ukrepale, so pokazali opazen 

napredek pri razvijanju bralnih sposobnosti in izobraženosti. Zanimiv je primer, ki ga navaja 

Kropp o družini, ki je čas po večerji, med sedmo in osmo uro določila za »tihi čas«. Izključili 

so televizijo in radio, da ni bilo nobenih motenj. Pravilo je veljalo za starše in otroke. V tem 

času so počeli lahko tri stvari: brali, risali ali delali naloge. Ko je ta ura minila, so lahko zopet 

prižgali televizijo in radio, toda pogosto so še naprej brali ali risali … Vsi otroci te družine so 

postali vneti bralci (prav tam). Po statističnih podatkih je odnos staršev do branja najmočnejši 

pokazatelj, ali bo njihov otrok bral ali ne (Kropp 2000: 22). Tudi M. Peštaj (2009: 85) piše o 

pomembni nalogi staršev, da omejijo čas gledanja televizije in uporabo računalnika oz. se z 

otroki dogovorijo, kaj in kdaj bodo gledali oz. uporabljali, ter da imajo ustrezne, za otroke 

privlačne predloge za preostali prosti čas. Poudarja, da je otroke potrebno naučiti uporabljati 

različne tehnologije, kot jih je potrebno naučiti brati in pisati, vsebine pa naj bodo kakovostne 
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in primerne za otroke določene starosti. Navaja tudi, da so raziskave pokazale, da je televizija 

lahko ob ustrezni uporabi tudi pripomoček za širjenje bralne kulture, popularizacijo branja, 

knjig pesnikov, pisateljev in drugih literarnih ustvarjalcev. Zanimiva televizijska oddaja je 

lahko spodbuda za iskanje novih informacij in novih znanj s pomočjo poučne literature, 

enciklopedij, leksikonov (Peštaj 2009: 91). 

11. Popoldanska srečanja  

Popoldanska srečanja potekajo v domačem okolju, v vrtcih in vključujejo igre, v katerih otroci 

prepoznavajo znane napise na embalaži, knjigah …, npr. igre vlog ter igre s pravili, kot so 

črni Peter, spomin, tombola (Grginič 2006: 38). 

12. Pravljični večeri  

Pravljični večeri potekajo enkrat tedensko v domačem okolju. Starši otroku preberejo 

pravljico, ob ilustracijah ga spodbudijo k pogovoru, k razmišljanju o književnih osebah in 

pripovedovanju pravljice ob slikah (Grginič 2006: 38−39). 

13. Igre doma 

Kropp (2000: 101) navaja še zanimive igre doma: knjižnica, ura pravljic, izdelovanje knjig – 

otrok si izmisli pravljico, starši jo zapišejo, otroci pa ilustrirajo; priprava razstave najljubših 

knjig iz domače knjižnice in izdelava lutk ob prebrani pravljici (Sitar Cvetko 2009: 96). 

14. Izdelava abecednika  

V prazen zvezek se zapišejo vse črke abecede, otrok v revijah poišče slike predmetov/bitij, 

katerih besede se začnejo na določen glas (Kesič Dimic 2010: 14‒15).  

15. Etikete s poimenovanji 

Predmeti v stanovanju naj bodo označeni z etiketami s poimenovanji (prav tam). 

16. Družinska praznovanja (rojstni dan, obletnice, prazniki …)  

Družinska praznovanja so priložnosti za izdelavo in pisanje vabil in voščilnic, priprava 

praznovanja (seznam vabljenih, seznam potrebščin, opravil…) (Knaflič 2009: 9).  

17. Skupno pisanje  

Skupno pisanje nakupovalnega seznama, pisem (Golli 1991: 112−113), reševanje križank, 

pisanje pesmi v zvezek … (Place 2012: 87).  

18. Gospodinjsko delo 

Ob gospodinjskem delu (kuhanje, nakupi) in hobijih otroci radi pomagajo, opazujejo starše ali 

odrasle pri branju navodil, pri branju kuharskih receptov (Knaflič 2009: 9). 
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19. Predhodno znanje in izkušnje  

Predhodno znanje in izkušnje so pomembni v procesu učenja branja (npr. otrok, ki je obiskal 

živalski vrt, bo bolje razumel knjige o živalih, kot tisti, ki ga ni obiskal) (Kesič Dimic 2010: 

11). 

20. Sodelovanje med ljudmi 

Tako kot vse oblike jezika tudi branje zahteva sodelovanje med ljudmi. Otroci morajo videti 

ostale pri branju, poslušati pravljice, postavljati vprašanja in se pogovarjati o prebranem v šoli 

in doma. Otroku naj starši preberejo le prvi glas ali del besed in otrok naj s pomočjo slik 

ugane, za katero besedo gre, opogumljamo ga  k branju krajših besed (prav tam: 11‒16).  

21. Branje in pisanje naj se razvijata vzporedno 

Otrok naj ima na razpolago veliko barvic, voščenk in flomastrov, da zgodbo lahko ilustrira ali 

izdeluje lastne slikanice. Ob otrokovem pripovedovanju zgodbe, ki jo je narisal, naj jo starši 

zapišejo, napišejo naslov, otroka podpišejo in jo nato preberejo otroku. Lahko si skupaj 

izmišljujejo zgodbe, tudi takšne, v katerih je glavni junak otrok. Pišejo naj z velikimi 

tiskanimi črkami – tako da otrok spoznava zvezo med glasom, ki ga izgovarja, in črko. Starši 

naj otroka spodbujajo k pisanju v vseh starostih, tudi če je videti kot čečkanje, ker to pomaga 

k razumevanju povezanosti branja in pisanja. Otrokovo čečkanje naj sprejmejo z 

odobravanjem, prav tako prve nerodne in pravopisno nepravilne zapise. Otrok naj piše v 

poseben zvezek (prav tam). 

22. Nadzor pri branju 

Pri branju potrebuje otrok nadzor, da dobi povratne informacije o napakah in razumevanju. 

Ko začne otrok glasno brati, ga starši ne opozarjajo na napake, ki ne spreminjajo pomena 

povedi. Otroka je potrebno spodbujati h kazanju s prstom ali sledenju branja staršev (prav 

tam).  

23. Potrpežljivost, strpnost (Grosman 2003: 10). 

24. Pripomočki za spodbujanje branja in pisanja: magnetne črke, ki se pritrdijo na 

hladilnik, slikarsko stojalo, paleta, flomastri, abecedna stavnica, tabla, kreda … (Kropp 2000: 

68). 

 

2.7.3.2 KO OTROK BERE IN PIŠE SAM ‒ OTROCI OD 7 DO 9 LET 

 

Otroci se po hitrosti učenja branja zelo razlikujejo. Nekateri berejo že pri štirih letih, drugi še 

pri osmih ne vedo, kaj bi s črkami. Če otrok sam pokaže interes za branje, ga lahko starši 
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učijo brati, drugače ni nobene potrebe (Kesič Dimic 2010: 26‒33).  Strokovnjaki (Golli 1991: 

112‒113; Kesič Dimic 2010: 16‒18, 26‒33; Reitmeier 2011) in drugi poleg bralno-pisnih 

dejavnosti, ki sem jih navedla v obdobju, preden začne otrok brati in pisati, navajajo še 

nekatere druge bralno-pisne dejavnosti, ki jih naj bi starši vključili v to obdobje v domačem 

okolju. 

 

1. Oblikovanje in izdelovanje črk  

Oblikovanje in izdelovanje črk iz plastelina, das mase, fimo mase, slanega testa, pečemo 

piškote, rišemo v pesek na plaži, v koruzni zdrob doma v pladnju, iz kamenčkov, fižolčkov, 

zrn koruze, kovancev, iz pene za britje na ogledalo, iz brusnega papirja … Črko otrok lahko 

oblikuje tudi s svojimi rokami ali celim telesom. 

2. Besedne igre  

Ko se otrok nauči, kateri glas predstavlja določen simbol, je zanimiva igra na začetni glas, 

iskanje rim, nasprotij, podobnih besed … S tem si otrok bogati tudi besedni zaklad, ki je 

precej pomemben pri tekočem branju.  

3. Igra spomin 

Za vizualno zapomnjenje črk se lahko izdela igra spomin, v kateri otrok išče pare med seboj 

enakih črk ali pa išče par črka in beseda na začetni glas. Ob črkah lahko otrok išče asociacije 

na obliko črke ali črko na tak način nariše.  

4. Branje iz slikanic, otroških revij … 

Vedno naj bere iz slikanic, otroški revij in ne iz zapisov na listih ali slabih fotokopij. Za 

začetnega bralca je pomembno, da v knjigi prevladujejo ilustracije, da ima zelo malo besedila, 

velike črke, pomembna je tudi oblika črk in presledek med vrsticami. Upoštevati je treba 

otrokov interes. Če ima otrok rad živali, mu ponudimo knjige na to temo. Pri kuhanju naj 

otrok bere sestavine recepta in potek priprave jedi. Otroka je potrebno spodbujati, da naj išče 

informacije v telefonskem imeniku, enciklopediji, kuharski knjigi, na spletu. Otrok naj bere 

krajše zgodbe bratcem, sestricam … 

5. Vsakodnevno glasno branje otroka 

Zlato pravilo pri vzgoji dobrega bralca je vsak dan malo branja (10 minut na dan, vsak dan). 

To pravilo naj velja tudi kasneje, ko otrok postaja samostojnejši bralec. Trajanje glasnega 

branje je lahko daljše, če ima to željo otrok sam in če je dovolj zbran za branje. Naloga 

staršev pa je, da otroka ustavijo takoj, ko vidijo, da se otroku začne zatikati, in mu naprej 

berejo oni. So trenutki, ko je otrok preutrujen, bolan, vendar ne smemo spremeniti termina. Ta 
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dan lahko otrok bere manj, npr. pet minut ali pa mu berejo starši. Pomembno je, da starši 

naučijo otroka, da se sam spomni na branje. Pri tem je pomembna dnevna rutina – vsak dan 

ob podobnem času, vendar ne pred spanjem. Na začetku je otrok lahko nagrajen (nalepke, 

bombončki …), če se sam spomni na branje. Pomembno je, da so starši pri glasnem branju 

otroka aktivni. Kadar otrok bere, morajo starši ob njem sedeti in aktivno sodelovati. Starši 

morajo natančno spremljati potek branja in otroku pomagati pri težjih, daljših in neznanih 

besedah ter ga opozarjati na napake. Otroka seznanimo z metodo opominjanja na napake, npr. 

ob napaki potrkamo po mizi, s pisalom spremljamo njegovo pisanje, ko se zmoti, pisala ne 

premaknemo naprej. Otrok bo na ta način vedel, da se je zmotil in bo poskušal napako 

popraviti. Če otrok kljub temu nadaljuje, s pisalom potrkamo po napačno prebrani besedi. Za 

otroke, ki imajo pri branju več težav, je primerna tristopenjska metoda branja. Ob tej metodi 

otroci pred svojim branjem besedilo že dvakrat slišijo. Odrasli preberejo krajši del besedila in 

pri tem pazijo, da berejo s hitrostjo otroka. Otrok pri tem gleda v besedilo in skuša tiho brati. 

Isti del besedila odrasli in otrok bereta skupaj vzajemno tako, da odrasli lovi otroka in malce 

prehiti pri težjih besedah. Na koncu isti del besedila otrok prebere sam. Odrasli mu sledi s 

pisalom in ga ustavlja ob napakah. Ko se branje izboljša, se prvi dve stopnji lahko spustita. Pri 

branju je potrebno otroke spodbujati, da si pri branju sledijo s prstom ali bralnim ravnilcem. 

Raziskava K. Kesič Dimic (2010: 26−33) kaže, da kar 70 % tretješolcev pri branju še vedno 

potrebuje prst ali ravnilce.  

6. Branje, obnavljanje, pripovedovanje zgodbe, pogovarjanje 

Pred branjem nove zgodbe naj otrok obnovi zgodbo prejšnjega dne. Otrok naj govori tem, kaj 

bi on naredil, če bi bil glavni junak. 

7. Izdelovanje lastnih knjig (v prazne zvezke) 

8. Izdelovanje in pisanje voščilnic, vabil ... 

9. Razumna omejitev gledanja televizije, videa in igranje računalniških igric (10 ur 

tedensko) 

10. Glasno branje staršev 

Branje zgodbice naj starši zaključijo na najbolj napetem delu, da bo otrok komaj čakal na 

branje naslednji dan. Starši naj glasno berejo otroku težje knjige. 

11. Skupno igranje iger, ki vključujejo branje (npr. monopoli, spomin …) 

12. Otrok naj gre v trgovino z nakupovalnim listkom (prav tam). 
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Poleg omenjenih priporočil, dejavnosti ob učenju branja, D. Golli (1991: 112−113) in M. 

Reitmeier (2011) poudarjata tudi, da morajo učitelji na roditeljskih sestankih in tudi pisno 

obveščati starše o sodelovanju pri tekočem delu in o tem, kaj morajo še upoštevati, ko začne 

otrok brati in pisati: 

 ureditev delovnega prostora in ustreznih pripomočkov za pisanje, 

 higienske zahteve  pri branju in pisanju, 

 razsvetljava − osvetlitev mora biti dovolj močna, da otrok ne piše v senci telesa ali 

roke, 

 drža pri branju in pisanju − sedeči položaj, stopala trdno na tleh ali na opori za stopala 

(domače mize in stoli so za otroke previsoki, zato naj podložijo pod noge nizko 

pručko, da mu noge ne bingljajo, sedež dvignejo z blazino),  

 popravljanje drže pisala, 

 pri branju naj otrok podloži zgornji rob knjige, 

 pomoč za levičarje, 

 pregledna pola z velikimi tiskanimi in vezanimi črkami ter številkami s smernimi 

puščicami, 

 pregledovanje domače naloge – starši naj je ne popravljajo, 

 poročanje o težavah z domačo nalogo (prav tam). 

 

K. Kesič Dimic (2010: 48−50) piše tudi o tem, da naj bi starši otroka motivirali za branje, z 

veliko mero domišljije. V branje naj vključujejo bralne igrice (nariši besedo; kitajščina; 

opremljanje sobe; naredi, kar piše; poišči sliki ime; izdelava stripa), predvsem pa je 

pomemben material, ki mora biti barvit in pester. Ob takih aktivnostih otrok utrjuje branje, ne 

da bi to občutil kot prisilo. Pomembno je, da starši otroka spodbujajo, pohvalijo že ob 

najmanjšem napredku in ga tudi nagradijo (npr. za vsako pravilno rešitev damo otroku 

kamenček – za 20 kamenčkov dobi sladoled) (prav tam).  

 

2.7.3.3 KO OTROK BERE IN PIŠE SAM ‒ OTROCI OD 9 DO 11 LET  

 

Na tej stopnji večina otrok bere tekoče in so pri branju neodvisni od odraslih. Prebirajo 

vsebine, ki so blizu njihovemu življenju in izkušnjah, ter se o tem radi pogovarjajo. Še vedno 

vključujemo bralno-pisne dejavnosti, ki so omenjene v obdobju, preden začne otrok brati in 
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pisati in ko otrok bere in piše sam (otroci od 7 do 9 let). K. Kesič Dimic (2010: 18‒19) v 

svojem Priporčniku o branju navaja še naslednje bralno-pisne dejavnosti za to obdobje. 

 

1. Glasno branje 

Še vedno je pomembno glasno branje, tudi če je otrok že samostojen bralec. Knjige naj bodo 

težje in obširnejše za širjenje besednega zaklada in pridobivanje podatkov o svetu okoli njih. 

Starši naj otroku berejo zanimivosti iz časopisa. Če otroka ne zanima glasno branje staršev, 

naj starši izberejo temo, ki mu je blizu. 

2. Razumna omejitev gledanja televizije, videa in igranje računalniških igric 

 (10–14 ur tedensko) 

3. Darila 

Za darilo lahko starši podarijo naročnino na določeno revijo. 

4. Oblikovanje pravila 

Najprej domača naloga in učenje, potem igra in zabava. 

5. Bralno-pisne igre 

Igranje iger, ki vključujejo branje, reševanje in sestavljanje križank. 

6. Napisi v ožjem in širšem okolju 

Otrok naj bere sporede, vozne rede, telefonski imenik … (prav tam). 

 

2.7.4 RAZISKAVE O SODELOVANJU STARŠEV PRI ZAČETNEM  

         OPISMENJEVANJU 

 

Pri raziskovanju teme o sodelovanju staršev pri začetnem opismenjevanju otrok v šoli smo v 

naši in tuji literaturi večinoma naleteli predvsem na raziskave, ki se nanašajo na obdobje pred 

sistematičnim opismenjevanjem – t. i. obdobje porajajoče se pismenosti.  

Raziskave so pokazale, da imajo številne družinske aktivnosti v predšolskem obdobju, npr. 

glasno branje knjig, pogovor ob knjigah, napisih v okolju in dejavnosti ob gledanju 

televizijskega programa, pomemben vpliv na šolski uspeh, predvsem na učenje branja in 

razvijanje govorne zmožnosti (Grginič 2008: 12).  

 

Strokovnjaki, kot so W. H. Teale, L. Miller, M. Clay, pri nas pa M. Grginič, L. Knaflič idr., 

poudarjajo, da družina z vsakodnevnimi dejavnostmi neposredno spodbuja otroka k 

odkrivanju in raziskovanju pismenosti (prav tam). Otroci, ki jim starši ali sorodniki redno 
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berejo in so sami redni bralci, prav tako postanejo zgodnji bralci ter kažejo naravno zanimanje 

za knjige (Teale 1984 v Grginič 2008: 19).   

Iz strokovne literature (Miller 1996, Browne 1998, Garda in Cullinan 2000, Neuman in 

Bredekamp 2000, Tracey 2000, Whitehurst in Lonigan 2001 ter Jerman 2001 v Grginič 2006: 

15) je znano, da je glasno branje otrokom v predšolskem obdobju ena najpomembnejših 

dejavnosti, ki napovedujejo uspeh pri formalnem učenju branja in pospešujejo govorni razvoj. 

Ugotavljajo tudi, da imajo velik pomen pri bralnem uspehu razmišljanje, pogovarjanje, 

analiziranje, primerjanje besedil, obnavljanje, spraševanje o tem, kaj se je zgodilo in ugibanje 

o tem, kaj bi se lahko zgodilo (prav tam).  

Strokovnjaki poudarjajo, da starši ne smejo prenehati brati otroku, ko začne otrok samostojno 

brati. Lahko zamenjajo vlogi in starši postanejo poslušalci ali se pri branju izmenjujejo. Starši 

naj bi z otrokom glasno brali vsaj do osmega leta otrokove starosti, ko večina otrok branje 

avtomatizira in pokaže interes za samostojno branje, kasneje pa naj bi pokazali zanimanje za 

knjige, ki jih otrok bere, in se o njih pogovarjali. Znano je, da starševska vnema za družinsko 

branje (glasno branje, izmenično branje otrok in staršev, pogovor ob knjigah, pripovedovanje 

zgodb, skupno iskanje raznih zapisanih informacij, pisanje vabil, voščilnic …) pojenja z 

otrokovim vstopom v šolo. Potem ko začnejo otroci sami brati, pa potrebujejo največ spodbud 

in opore pri premagovanju začetnih bralnih težav. Raziskovalci (Morrow 2001, Teale 1981, 

1984, 1997, Labbo 1997, Neuman in Roskos 1993 ter Morrow 2001 v Grginič 2006: 13) so 

ugotavljali izkušnje s pismenostjo v družinah otrok, ki so se naučili brati in pisati že pred 

vstopom v šolo. Večina teh otrok  je imela veliko stikov s pisano/tiskano besedo, pogosteje so 

videle starejše (tudi sorojence) pri branju razne literature (leposlovja, revij, časopisov …), 

vsem so odrasli brali veliko knjig, starši so kupovali ali si izposojali knjige zase in za otroke, 

pogosto so skupaj z otrokom obiskali knjižico ali knjigarno, doma so imeli veliko knjig in 

raznega drugega pisnega gradiva, branje in pisanje sta bili ovrednoteni kot pomembni 

družinski dejavnosti (prav tam).  

 

V šolo prihajajo otroci z različno razvito pojavljajočo se pismenostjo, ker so bili v predšolski 

dobi deležni različne stopnje družinske pismenosti. V začetku 20. stoletja vpliv staršev na 

začetno opismenjevanje ni bil upoštevan in tudi otrokovo predznanje je bilo zanemarljivo. 

Prepričani so bili (Baratt Pugh 2000 v Grginič 2006: 8), da se otrok opismeni šele, ko doseže 

določeno starost. Staršem so svetovali, da naj ne poskušajo vplivati na razvoj otrokove 

pismenosti v zgodnjem obdobju (prav tam). V 70. letih prejšnjega stoletja so se pojavile 
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teorije o porajajoči se pismenosti (Clay 1979, Goodman 1973, 1979, Smith 1971 v Grginič 

2006: 9) in začeli so poudarjati, kot je bilo že omenjeno, da so branje, pisanje, govorjenje in 

poslušanje med seboj močno povezani in se razvijajo skupaj ob otrokovi udeležbi v dogodkih 

v družinskem okolju (prav tam).  

Raziskava L. Qiuyun (2003) o vključevanju staršev v začetno opismenjevanje v šoli je 

potrdila pozitiven vpliv vključevanja staršev v izobraževanje otrok, saj so bili otroci v šoli 

uspešni, njihovo obvladanje branja in pisanja pa boljše. Tudi J. Prior in M. Gerard (2007) 

poudarjata pomemben vpliv staršev na razvoj pismenosti svojih otrok: čim večjo vrednost ima 

pismenost pri starših, tem bolj otroci prepoznajo njen pomen in na ta način razvijajo pozitiven 

odnos do bralno-pisnih dejavnosti.  

Rezultati mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS (2001 v Bešter Turk 2003: 71) 

prikazujejo, da so bralni dosežki slovenskih tretješolcev boljši pri tistih šolarjih, ki so bili pred 

začetkom šolanja vključeni v dejavnosti, ki spodbujajo pismenost (branje knjig, 

pripovedovanje zgodb, igranje besednih iger ipd.); če so doma govorili isti jezik, kot je bil 

jezik testa; če so imeli doma veliko knjig za otroke; če so njihovi starši veliko brali in če so 

imeli učenci dober odnos do branja (prav tam). 

J. Chall in drugi (v Grginič 2008: 11) so dokazali, da so različno znanje in sposobnosti, 

doseženi na predbralni stopnji, odločilno povezani z bralnim uspehom na prvi stopnji – 

stopnji začetnega branja ali dekodiranja. Poleg vseh omenjenih dejavnikov, ki vplivajo na 

začetno opismenjevanje otrok v šoli, so rezultati tujih in naših raziskav (v Grginič 2006: 91) 

pokazali, da na uspešnost v razvoju pismenosti otrok vpliva tudi izobrazba staršev.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA  

 

3.1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA   

 

Medtem ko je bilo na Slovenskem opravljenih že več raziskav s področja porajajoče se in 

družinske pismenosti v predšolskem obdobju, pa še ni bilo ovrednoteno sodelovanje staršev 

pri začetnem opismenjevanju učencev, ki po učnem načrtu za slovenščino poteka v prvem 

triletju OŠ in vključuje razvijanje predopismenjevalnih sposobnosti in spretnosti ter 

sistematično spoznavanje črk, začetno branje z razumevanjem in pisanje preprostih besedil.  

Na podlagi pedagoških izkušenj lahko rečemo, da učenci prav v obdobju, ko začnejo »vstopati 

v svet branja in pisanja«, potrebujejo pri premagovanju začetnih težav z branjem in pisanjem 

precej spodbud in opore v družinskem okolju. Z raziskavo smo skušali dokazati, da imajo 

starši tudi v 2. razredu OŠ pomemben vpliv na razvoj pismenosti svojih otrok, tj. da so otroci, 

s katerimi se starši ukvarjajo (npr. tako, da urijo glasno branje /tudi po navodilih učitelja/), 

uspešnejši in da družina z vsakodnevnimi bralno-pisnimi dejavnostmi (obisk knjižnice, 

izposoja knjig, branje knjig iz domače knjižnice, branje drugega pisnega /periodičnega/ 

gradiva v družini, opazovanje staršev pri branju in pisanju) vpliva na uspešnost učenja branja 

in pisanja oz. na razvoj pismenosti otrok. 

 

3.1.2 CILJI RAZISKOVANJA  

 

Cilji raziskave so: 

− ugotoviti pomembnost vključevanja staršev v začetno obdobje šolanja pri razvoju 

pismenosti njihovih otrok; 

− ugotoviti uspešnost začetnega opismenjevanja pri učencih, ki jim starši pomagajo (tudi 

po navodilih učitelja), jih spodbujajo pri učenju, se z njimi ukvarjajo, z njimi 

sodelujejo in se pogovarjajo; 

− ugotoviti vpliv izobrazbe staršev na dosežke v pismenosti otrok. 
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3.2  HIPOTEZE RAZISKOVANJA 

 

Hipoteze se nanašajo na pomemben vpliv sodelovanja staršev pri razvoju pismenosti 

drugošolcev, ki so bili vključeni v eksperimentalno in kontrolno skupino. 

 

H 1: Starši imajo v začetnem obdobju šolanja pomembno vlogo pri  razvoju pismenosti svojih 

otrok. 

H 2: Med eksperimentalno skupino in kontrolno skupino bodo pomembne razlike v 

napredovanju učencev pri začetnem opismenjevanju. 

H 3: Učenci, s katerimi se starši ukvarjajo (tudi po navodilu učitelja), jih spodbujajo pri 

branju in pisanju, se z njimi pogovarjajo, jim pomagajo, hitreje napredujejo pri branju in 

pisanju. 

H 4: Na razvoj začetne pismenosti otrok vplivajo bralno-pisne dejavnosti v družini, pri 

katerih otroci sodelujejo (obisk knjižnice, izposoja knjig, zbirka knjig in drugega gradiva v 

družini, skupno pisanje vabil, voščil ipd.). 

H 5: Na razvoj začetne pismenosti otrok vpliva tudi izobrazba staršev.   

 

3.3 METODE DELA 

 

V raziskavi smo uporabili opisno (deskriptivno) statistično metodo pedagoškega empiričnega 

raziskovanja. Analiza sprotnega opazovanja napredka otrok je bila tudi kvalitativna.  

 

3.3.1 VZOREC OSEB 

 

Raziskava je v priložnostni vzorec zajela dva oddelka otrok, ki so v šolskem letu 2011/12 

obiskovali 2. razred ene od kočevskih OŠ (en oddelek je bil eksperimentalna skupina /ES/, 

drugi pa kontrolna /KS/) in njihove starše. Starši so bili pisno /Priloga 2/ in ustno (roditeljski 

sestanek) obveščeni o poteku in namenu raziskave. Vsem staršem smo razdelili soglasja, da se 

strinjajo s sodelovanjem svojih otrok pri raziskavi /Priloga 2 in Priloga 3/. Razdeljenih je bilo 

37 soglasij, dobili smo jih 36. V ES je bilo vključenih 19 učencev, v KS 17 učencev.  
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Izobrazba matere učencev: 

 

Preglednica 1: Izobrazba matere glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Izobrazba matere: 

nedokončana ali 

dokončana osnovna 

šola 

Število 2 3 5 

Odstotek 
11,80 % 15,80 % 13,90 % 

srednja šola 
Število 9 8 17 

Odstotek 52,90 % 42,10 % 47,20 % 

višja ali visoka šola 
Število 4 5 9 

Odstotek 23,50 % 26,30 % 25,00 % 

univerzitetni študij 
Število 2 3 5 

Odstotek 11,80 % 15,80 % 13,90 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 

         

   

  V obeh skupinah je največ mater, ki imajo srednjo šolo, v ES jih 42,1 %, v KS 52,9 %. 

Nedokončano ali dokončano osnovno šolo ima v ES 15,8 % mater, enak delež jih ima 

dokončan univerzitetni študij (15,8 %). V KS skupini ima nedokončano ali dokončano 

osnovno šolo 11,8 % mater, prav tolikšen odstotek jih je z univerzitetnim študijem (11,8 %). 

Z višjo ali visoko izobrazbo jih je v ES 26,3 %, v KS 23,5 %. Rezultati kažejo, da ima 

približno polovica vseh vključenih mater srednjo šolo, četrtina jih ima višjo ali visoko šolo, 

manjši delež (enak) ima nedokončano ali dokončano osnovno šolo in dokončan univerzitetni 

študij. 

 

Preglednica 2: Izobrazba matere glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,460(a) 3 0,928 

Kullbackov koeficient 0,462 3 0,927 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,36. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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Izobrazba očeta učencev: 

 

Preglednica 3: Izobrazba očeta glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Izobrazba očeta: 

nedokončana ali 

dokončana osnovna 

šola 

Število 2 2 4 

Odstotek 
11,80 % 10,50 % 11,10 % 

srednja šola 
Število 13 12 25 

Odstotek 76,50 % 63,20 % 69,40 % 

višja ali visoka šola 
Število 1 3 4 

Odstotek 5,90 % 15,80 % 11,10 % 

univerzitetni študij 
Število 1 2 3 

Odstotek 5,90 % 10,50 % 8,30 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
 

          

V obeh skupinah je največ očetov, ki imajo srednjo šolo, v ES jih je 63,2 %, v KS 76,5 %. 

Nedokončano ali dokončano osnovno šolo imata po 2 očeta, v ES 10,5 %, v KS 11,8 %. V KS 

je samo en oče, ki ima višjo ali visoko šolo, in en oče, ki ima dokončan univerzitetni študij. V 

ES  imajo trije očetje višjo ali visoko šolo (15,8 %), dva očeta imata dokončan univerzitetni 

študij (10,5 %). Od vseh udeleženih očetov ima 69,4 % srednjo šolo. Delež očetov z višjo ali 

visoko šolo in nedokončano ali dokončano šolo je enak. Le 8,3 % jih ima dokončan 

univerzitetni študij. 

 

Preglednica 4: Izobrazba očeta glede na skupino:  hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 1,266(a) 3 0,737 

Kullbackov koeficient 1,315 3 0,726 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,42. 

                

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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Število bratov ali sester v družini, starejših od otroka, ki je vključen v raziskavo: 

 

Preglednica 5: Sorojenci v družini − število bratov ali sester v družini, starejših od 

otroka, ki je vključen v raziskavo glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Število bratov ali sester v 

družini, starejših od otroka, 

čigar ime ste napisali 

zgoraj: 

0 
Število 8 12 20 

Odstotek 47,10 % 63,20 % 55,60 % 

1 
Število 6 4 10 

Odstotek 35,30 % 21,10 % 27,80 % 

2 
Število 3 1 4 

Odstotek 17,60 % 5,30 % 11,10 % 

3 ali več 
Število 0 2 2 

Odstotek 0,00 % 10,50 % 5,60 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V skupini otrok, ki so vključeni, je polovica takih, ki nimajo starejših sorojencev, v ES 63,2 

%, v KS 47,1 %. Največ je takih, ki imajo enega starejšega brata ali sestro, v ES 21,1 %, v KS 

35,3 %. V ES ima samo en vključen učenec dva starejša sorojenca, v KS jih imajo trije (17,6 

%). S tremi ali več starejšimi sorojenci pa sta dva otroka ES (10,5 %), v KS jih ni. 

 

Preglednica 6: Sorojenci v družini − število bratov ali sester v družini, starejših od 

otroka, ki je vključen v raziskavo glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 4,102(a) 3 0,251 

Kullbackov koeficient 4,916 3 0,178 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,94. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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Ali je otrok obiskoval vrtec? Če ga je, koliko časa. 

 

Preglednica 7: Vključenost otroka v vrtec in čas vključenosti glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Ali je otrok obiskoval vrtec? 

Če ga je, koliko časa 

(dopolnite). 

0 
Število 2 2 4 

Odstotek 11,80 % 10,50 % 11,10 % 

1 leto 
Število 2 0 2 

Odstotek 11,80 % 0,00 % 5,60 % 

2 leti 
Število 1 3 3 

Odstotek 5,90 % 15,80 % 8,30 % 

3 leta 
Število 4 4 8 

Odstotek 23,50 % 21,10 % 22,20 % 

4 leta 
Število 1 4 5 

Odstotek 5,90 % 21,10 % 13,90 % 

5 let 
Število 6 6 12 

Odstotek 35,30 % 31,60 % 33,30 % 

6 let 
Število 1 0 1 

Odstotek 5,90 % 0,00 % 2,80 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES in KS sta po dva otroka, ki nista obiskovala vrtca, v ES 10,5 %, v KS 11,8 %. V KS sta 

dva, ki sta obiskovala vrtec 1 leto (11,8 %), v ES ni nobenega takega. Trije otroci ES (15,8%) 

in en otrok KS so obiskovali vrtec dve leti. Štirje otroci v ES (21,1 %) in KS (23,5 %) so 

obiskovali vrtec 3 leta. En otrok KS je obiskoval vrtec 4 leta, v ES so vrtec obiskovali 4 leta 

štirje otroci (21,1 %). V obeh skupinah je 6 otrok, ki so  obiskovali vrtec pet let, v ES 31,6 % 

in v KS 35,3 %. V KS je en učenec obiskoval vrtec 6 let, v ES takih otrok ni. Tretjina vseh 

vključenih otrok je celotno predšolsko obdobje obiskovala vrtec. 

 

Preglednica 8: Vključenost otrok v vrtec in čas vključenosti glede na skupino: hi-

kvadrat in Kullbackov koeficient   

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 5,71 6 0,457 

Kullbackov koeficient 7,02 6 0,319 

a 12 celic (85,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 
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Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

3.3.2 MERSKI INSTRUMENTARIJ/PRIPOMOČKI 

 

Za namen raziskave smo izdelali:  

− tri teste za učence ES in KS (Priloga 7, Priloga 8, Priloga 9), 

− dva vprašalnika za starše ES in KS (Priloga 10, Priloga 11),   

− pisna navodila za starše otrok ES (Priloga 5),  

− bralne liste Vsak dan berem in barvam za otroke ES (Priloga 4),  

− bralne beležke za otroke ES (Priloga 6). 

 

Testi za učence ES in KS so bili trije (začetni test – december 2011, sledilo je vmesno 

preverjanje – januar 2012 in končni test – maj 2012). Z njimi smo preverjali branje in pisanje 

otrok: predopismenjevalne sposobnosti in spretnosti /orientacija, glasovno zavedanje/, glasno 

in tiho branje besedil z velikimi in malimi tiskanimi črkami, razumevanje prebranega /ustno 

preverjanje, risanje ob branju, odgovori na vprašanja/, zapis črke ob sličicah, s katero se 

začnejo besede, zapis imen svojih bližnjih, zapis velike in male tiskane abecede in zapis 

zgodb ob sličicah. 

 

Prvi vprašalnik za starše je vseboval 28 vprašanj. Starši so ga izpolnili v novembru 2011. 

Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa. Vprašalnik za starše obeh skupin je zajemal 

splošne podatke o starših (starost, izobrazba, število sorojencev v družini, obiskovanje vrtca). 

Ostala vprašanja so se nanašala na namen raziskave, na začetno opismenjevanje, na 

pomembnost sodelovanja staršev pri učenju branja in pisanja, na vsakodnevne dejavnosti v 

družini (branje otrokom, pogovor ob knjigah in o vsebini knjig, kdo bere otroku, izbor knjig 

za branje, zbirka knjig in drugega knjižnega gradiva, obiskovanje knjižnice …). 

Drugi vprašalnik za starše je vseboval 24 vprašanj. Starši so ga izpolnili konec maja 2012. 

Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa. Spraševal je o dejavnostih pri branju, kako 

pogosto je otrok bral, koliko minut je bral, katera besedila je bral, kdo je izbral besedila za 

branje, s katerimi težavami so se soočili, ko je otrok bral in pisal, kako so si pomagali z 

navodili učitelja ipd. 
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Pisna (Priloga 5) in ustna navodila (roditeljski sestanki, govorilne ure) so dobili starši otrok 

ES. Navodila so staršem pomagala, jih usmerjala pri delu z otroki v obdobju sistematičnega 

opismenjevanja (npr. vsakodnevno glasno branje 15 minut, branje sede, svetel prostor, 

prisotnost staršev ob branju otrok, branje besedil iz Cicibana, zgodbic, bralnih listov, 

spremljanje branja s prstom, vlečenje glasov, razlaga neznanih besed, večerno branje pravljic, 

izmenično branje, pogovor o vsebini knjig, omejitev gledanja TV in igranja računalniških 

igric …).  

Starši otrok KS so dobili predvsem ustna navodila (roditeljski sestanki in govorilne ure). 

Pisna navodila so bila v obliki zapisov v zvezek, beležko in ne kot pri ES. 

 

Bralni listi Vsak dan berem in barvam so bili namenjeni otrokom ES. Otroci so ob 

vsakodnevnem glasnem branju na bralnem listu za posamezni mesec pobarvali eno sličico (od 

decembra 2011 do maja 2012). Sličic na listu je bilo toliko, kot je dni v posameznem mesecu. 

Ob koncu meseca so bralni list prinesli učiteljici in bili nagrajeni (nalepka in sladko 

presenečenje). Na koncu raziskave pa so prejeli darilo ‒ knjižno kazalko, ki ga je izdelala 

avtorica raziskave.  

 

Bralne beležke smo pripravili za učence ES. Z vsakodnevnim zapisovanjem v beležke se je 

spremljalo otrokovo  delo. Starši so vpisovali datum in čas glasnega branja otrok (različen 

čas: 5, 10, 15, 20, 25, 30 minut), besedila, ki so jih otroci brali (bralni listi, berila, Moj planet, 

Cicido, Ciciban, enciklopedije, pravljice, stripi, pesmi, uganke, knjige za bralno značko …), 

in druge bralno-pisne dejavnosti v družini (branje napisov v okolju, skupno pisanje voščil, 

vabil, obisk knjižnice, knjigarne, izmenično branje, glasno branje pred spanjem, obisk pošte in 

branje napisov, reklamni napisi, podnapisi na TV, igra ‒ ime, priimek, mesto …, branje kartic 

pri igri monopoli, pisanje in branje nakupovalnih listkov, reševanje križank, branje navodil za 

naloge, branje receptov, pogovor ob branju, razlaga neznanih besed, pisanje svoje pravljice, 

branje sestrici, kupovanje knjig, pripovedovanje ob sličicah …) (Priloga 6). V beležke so 

starši pisali od decembra 2011 do junija 2012. 

 

V času raziskave smo si zapisovali tudi informacije, pridobljene pri dejavnostih branja in 

pisanja v sklopu pouka. 
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3.3.3 PREDSTAVITEV SPREMENLJIVK 

 

V prvem vprašalniku smo zajeli naslednje spremenljivke: 

− izobrazba staršev (predstavljeno v poglavju Vzorec oseb), 

− sorojenci v družini (predstavljeno v poglavju Vzorec oseb), 

− vključenost otrok v vrtec (predstavljeno v poglavju Vzorec oseb), 

− pogostost branja otrokom v začetnem obdobju šolanja, 

− pogostost pogovarjanja z otrokom o knjigi, 

− izbiranje knjig za branje, 

− izmenično branje otrok in staršev, 

− seznanitev otrok z izbrano knjigo, 

− kriteriji za izbiro pri kupovanju in izposojanju knjig, 

− kupovanje otroških revij, 

− naročanje otroških revij, 

− pogovor otrok in staršev ob vsakodnevnih dejavnostih (pisanje nakupovalnih seznamov …), 

− pogovor o napisih v okolju, 

− branje in pisanje staršev v prostem času, 

− bralno gradivo za starše, 

− zbirka knjig in drugega knjižnega gradiva doma, 

− število knjig doma, 

− kupovanje knjig, 

− članstvo v knjižnici, 

− naročanje časopisov, revij za starše, 

− naročanje časopisov, revij za starše,  

− dostop do spleta, 

− jezik sporazumevanja doma, 

− otrokovo predznanje branja. 

 

V drugem vprašalniku smo zajeli naslednje spremenljivke: 

− pogostost glasnega branja otroka, 

− čas glasnega branja otroka, 

− besedila za glasno branje otrok, 

− izbor besedil za glasno branje otrok, 
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− merila za izbor otroških besedil za branje, 

− otrokov interes za branje, 

− pogostost pisanja otroka, 

− načini vaj pisanja otroka, 

− pisanje domačih nalog, 

− otrokovo razumevanje besedil pri pisanju in branju, 

− pomoč, spodbude otroku pri učenju branja in pisanja, 

− težave otrok pri učenju branja in pisanja, 

− učiteljeva navodila za učenje branja in pisanja, 

− pomoč učiteljevih navodil pri učenju branja in pisanja, 

− vključenost otroka v druge bralno-pisne dejavnosti (glasno branje pred spanjem …), 

− mnenja staršev za hitrejše napredovanje otrok v branju in pisanju, 

− glasnost branja otrokom, 

− mnenja staršev o glasnosti branja otrokom tudi potem, ko so otroci samostojni bralci, 

− mnenja staršev o napredku otrok v branju in pisanju, 

− ocenitev otrokovega branja, 

− ocenitev otrokovega pisanja. 

 

V navodilih za starše ES smo zajeli naslednje spremenljivke: 

 

− čas vsakodnevnega branja otroka, 

− čas vsakodnevnega branja staršev otroku, 

− pogovor o prebranem besedilu, 

− vsakodnevne bralno-pisne dejavnosti v družini, 

− besedila, ki jih otrok bere. 

 

3.3.4 POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV  

 

Ob soglasju staršev je bilo v raziskavo vključenih 36 drugošolcev in njihovih staršev. 

Raziskava je potekala od novembra 2011 do junija 2012 na eni izmed kočevskih osnovnih šol.  

V začetku decembra (pred obravnavo velikih tiskanih črk) je potekalo testiranje učencev v ES 

in KS (Priloga 7). Individualno smo preverili njihovo znanje branja (glasno branje besedila in 

razumevanje prebranega), pisanja (zapis črke, s katero se začne beseda, zapis imen svojih 
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bližnjih, zapis zgodbe ob sličicah) in tudi nekatere predopismenjevalne sposobnosti in 

spretnosti (orientacija, glasovno zavedanje) po pripravljenem instrumentariju in tako 

zagotovili enake »vstopne pogoje«. Vmesno preverjanje učencev ES in KS smo začeli po 

obravnavi velikih tiskanih črk in sicer konec januarja 2012 (Priloga 8). Preverili smo 

napredek pri pisanju (zapis zgodbe ob sličicah) in branju (glasno in tiho branje preprostih 

besedil, razumevanje prebranega). Skozi celotno obdobje poteka raziskave smo starše ES 

usmerjali in jim dajali navodila za delo (pisna in ustna, na govorilnih urah, roditeljskih 

sestankih in ob sprotnih pogovorih). Otrokom ES so bile na začetku raziskave (začetek 

decembra) razdeljene bralne beležke, v katere so starši od decembra do junija vpisovali 

informacije o branju otrok, npr. koliko so brali, kaj so brali ter druge dejavnosti v zvezi z 

branjem in pisanjem. Otroci ES so vsakomesečno dobili bralni list Vsak dan berem in barvam 

(Priloga 4), na katerem so bile sličice, ki so jih učenci ob branju barvali (vsak dan eno 

sličico). Ob koncu meseca so otroci bralno beležko in bralni list prinesli učiteljici. Po 

pregledu beležk smo staršem zapisali povratne informacije o branju in pisanju njihovih otrok 

ter dodatna navodila spremljanja branja in pisanja otrok. Med samo raziskavo smo beležili še 

podatke, pridobljene v sklopu pouka branja in pisanja in jih lahko vključili v končne 

interpretacije. Pri učencih ES in KS smo na koncu šolskega leta (konec maja, začetek junija) 

preverili znanje branja (glasno in tiho branje besedil z velikimi in malimi tiskanimi črkami, 

razumevanje prebranega) in pisanja (zapis velike in male tiskane abecede, zapis zgodbe ob 

sličicah) (Priloga 9).  

Učence ES in KS smo testirani individualno (glasno branje besedil z velikimi in malimi 

tiskanimi črkami, razumevanje branja, glasovno zavedanje) ali skupinsko (zapis črk ob 

sličicah, zapis imen svojih bližnjih, zapis zgodb ob sličicah, orientacija, tiho branje besedil z 

velikimi in malimi tiskanimi črkami, razumevanje branja, zapis velike tiskane abecede, zapis 

male tiskane abecede). Pred začetkom testiranja smo jih seznanili s pravili, ki veljajo med 

individualnim in skupinskim testiranjem. Med skupinskim testiranjem učenci niso sedeli 

skupaj. Vsa testiranja otrok so bila opravljena v približno enakem času, v enakih prostorih ter 

enakih pogojih. 

Starši otrok v ES in KS so (različna) vprašalnika rešili na začetku (Priloga 10) in koncu 

(Priloga 11) raziskave. Starši obeh skupin so bili z izvajanjem raziskave seznanjeni na 

roditeljskem sestanku v začetku novembra; takrat so podpisali soglasje za testiranje učencev 

in izpolnili prvi vprašalnik. Vprašanja vprašalnika so bila zaprtega in odprtega tipa. 

Vprašalnik za starše obeh skupin na začetku raziskave je zajemal splošne podatke o starših in 
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podatke o bralno-pisnih dejavnostih (starost, izobrazba, število sorojencev v družini, 

obiskovanje vrtca). Ostala vprašanja so se nanašala na namen raziskave, na začetno 

opismenjevanje, na pomembnost sodelovanja staršev pri učenju branja in pisanja, na 

vsakodnevne dejavnosti v družini (branje otrokom, pogovor ob knjigah in o vsebini knjig, kdo 

bere otroku, izbor knjig za branje, zbirka knjig in drugega knjižnega gradiva, obiskovanje 

knjižnice …). Vprašalnik za starše ob koncu šolskega leta so starši izpolnili do konca maja. 

Spraševal pa je o dejavnostih pri branju, kako pogosto je otrok bral, koliko minut je bral, 

katera besedila je bral, kdo je izbral besedila za branje, s katerimi težavami so se soočili, kako 

so si pomagali z navodili učitelja ipd.  

Vsem udeležencem v raziskavi smo zagotovili anonimnost. Zbiranje podatkov je vodila 

avtorica raziskave (oba vprašalnika za starše otrok v ES in KS; začetno, vmesno in končno 

preverjanje branja in pisanja pri učencih ES in KS). Avtorica raziskave je bila tudi učiteljica 

učencev v ES, učence v KS pa je poučevala druga učiteljica. 

 

3.3.5 OBDELAVA PODATKOV  

 

Podatke smo statistično obdelali s pomočjo računalniških programov Excell in SPSS. 

 

Deskriptivna statistika: opis vzorca, aritmetična sredina, modus, standardni odklon. 

Za preverjanje razlik v povprečnih vrednostih med dvema skupinama (ES in KS) smo 

uporabili parametrični t-preizkus za neodvisna vzorca in neparametrični Mann-Whitneyev 

preizkus. Za preverjanje razlik med deleži odgovorov med ES in KS smo uporabili hi-

kvadrat preizkus¸ če pa zaradi premajhnega pričakovanega števila enot v celicah nismo 

zadostili kriteriju za uporabo tega preizkusa, smo uporabili Kullbackov preizkus oz. 

razmerje verjetij. Za ugotavljanje povprečnih vrednosti med več skupinami smo uporabili 

analizo variance oz. njeno neparametrično različico, tj. Kruskal-Wallisov preizkus. 

 

Rezultate smo predstavili tabelarno in grafično. 
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3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

3.4.1 INTERPRETACIJA PRVEGA VPRAŠALNIKA ZA STARŠE 

 

To poglavje začenjam z interpretacijo 5. vprašanja prvega vprašalnika za starše. Prva štiri 

vprašanja tega vprašalnika so predstavljena pri opisu vzorca (poglavje 3.2.1). 

 

5. Kako pogosto berete otroku v začetnem obdobju šolanja? 

 

Preglednica 9: Pogostost branja otroku v začetnem obdobju šolanja glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Kako pogosto berete 

otroku v začetnem 

obdobju šolanja? 

zelo pogosto/redno (= 

skoraj vsak dan) 

Število 3 13 16 

Odstotek 17,60 % 68,40 % 44,40 % 

pogosto (= 1−2 x 

tedensko) 

Število 12 3 15 

Odstotek 70,60 % 15,80 % 41,70 % 

občasno (= 1−2 x 

mesečno) 

Število 0 2 2 

Odstotek 0,00 % 10,50 % 5,60 % 

redko 
Število 2 1 3 

Odstotek 11,80 % 5,30 % 8,30 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES kar 68,4 % staršev svojim otrokom berejo zelo pogosto, skoraj vsak dan, v KS je teh 

staršev le 17,6 %. V KS je več takih, ki berejo pogosto, 1−2 x tedensko (70,6 %). Občasno 

berejo starši dveh otrok ES (10,5 %), v KS takih ni. Redko pa bereta dva starša KS (11,8 %), 

v ES je tak starš en. Če pogledamo skupaj, je največ takih otrok, katerim starši zelo pogosto 

berejo (skoraj vsak dan) ali pogosto (1−2 x tedensko) v začetnem obdobju šolanja. 

 

Preglednica 10: Pogostost branja otroku v začetnem obdobju šolanja glede na skupino: 

hi-kvadrat in Kullbackov koeficient   

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 13,915(a) 3 0,003 

Kullbackov koeficient 15,522 3 0,001 

a 4 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,94. 
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V tem vidiku sta si skupini različni (p < 0,05), saj v ES berejo starši precej večjemu deležu 

otrok kot v KS. 

 

6. Kako pogosto se z otrokom pogovarjate o knjigi, ki mu jo berete? 

 

Preglednica 11: Pogostost pogovarjanja z otrokom o knjigi, ki mu jo berejo starši glede 

na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Kako pogosto se z 

otrokom pogovarjate o 

knjigi, ki mu jo berete? 

zelo pogosto/redno (= 

skoraj vsak dan) 

Število 3 8 11 

Odstotek 17,60 % 42,10 % 30,60 % 

pogosto (= 1−2 x 

tedensko) 

Število 11 6 17 

Odstotek 64,70 % 31,60 % 47,20 % 

občasno (= 1−2 x 

mesečno) 

Število 2 5 7 

Odstotek 11,80 % 26,30 % 19,40 % 

redko 
Število 1 0 1 

Odstotek 5,90 % 0,00 % 2,80 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je več staršev, ki se zelo pogosto, redno pogovarjajo z otrokom o knjigi, ki mu jo berejo 

(42,1 %), v KS je takih staršev le 17,6 %. Posledično je v ES manj takih, ki se pogovarjajo 

pogosto (31,6 %), v KS jih je več (64,7 %). 26,3 % v ES je takih, s  katerimi se starši 

pogovarjajo o knjigi občasno, v KS jih je 11,8 %. Pri ES ni takih, ki bi se z otrokom 

pogovarjali redko, pri KS je to zapisal en starš. Če pogledamo skupaj, se skoraj polovica 

staršev pogovarja z otroki o knjigi, ki mu jo berejo. 

 

Preglednica 12: Pogostost pogovarjanja z otrokom o knjigi, ki mu jo berejo starši glede 

na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient   

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 5,936(a) 3 0,115 

Kullbackov koeficient 6,454 3 0,091 

a 4 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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7. Kdo izbere knjigo za branje? 

 

Preglednica 13: Izbiranje knjige za branje glede na skupino   

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Kdo izbere knjigo za 

branje? 

otrok sam 
Število 5 5 10 

Odstotek 29,40 % 26,30 % 27,80 % 

knjigo izbereva skupaj 

(včasih eden, drugič 

drug) 

Število 12 14 26 

Odstotek 
70,60 % 73,70 % 72,20 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Enako  število otrok obeh skupin samo izbere knjigo za branje, v ES 26,3 %, v KS 29,4 %. V 

ES je več takih otrok, ki knjigo izbirajo skupaj s starši (73,7 %), v KS jih je 70,6 %. 

 

Preglednica 14: Izbiranje knjige za branje glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient   

  Vrednost g p 

hi-kvadrat ,043(b) 1 0,836 

popravek za 2 x 2 tabelo 0 1 1 

razmerje verjetij 0,043 1 0,836 

b 1 celic (25,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 4,72. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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8. Ali ob branju oz. pripovedovanje pravljic kdaj zamenjata vlogi, tako da otrok 

»bere«/govori, eden izmed staršev pa posluša? 

 

Preglednica 15: Zamenjava vlog pri branju oz. pripovedovanje pravljic, tako da otrok 

»bere«/govori, eden izmed staršev pa posluša glede na skupino (izmenično branje) 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Ali ob branju oz. 

pripovedovanju pravljic 

kdaj zamenjata vlogi, tako 

da otrok "bere"/govori, eden 

izmed staršev pa posluša? 

zelo pogosto/redno (= 

skoraj vsak dan) 

Število 2 5 7 

Odstotek 11,80 % 26,30 % 19,40 % 

pogosto (= 1−2 x 

tedensko) 

Število 9 11 20 

Odstotek 52,90 % 57,90 % 55,60 % 

občasno (= 1−2 x 

mesečno) 

Število 5 3 8 

Odstotek 29,40 % 15,80 % 22,20 % 

redko 
Število 1 0 1 

Odstotek 5,90 % 0,00 % 2,80 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES zelo pogosto zamenjajo vlogi ob branju in pripovedovanju (26,3 %), v KS samo 11,8 %. 

V ES jih je več kot polovica (57,9 %), ki ob branju oz. pripovedovanju pogosto zamenjajo 

vlogi, v KS jih je malo manj (52,9 %). V KS je več takih, ki občasno to počnejo (29,4 %), v 

ES so trije (15,8 %). V ES ni takih, ki bi zamenjali vlogi redko, v KS pa je en primer. 

 

Preglednica 16: Zamenjava vlog pri branju oz. pripovedovanje pravljic, tako da otrok 

»bere«/govori, eden izmed staršev pa posluša glede na skupino (izmenično branje): hi-

kvadrat in Kullbackov koeficient   

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 2,884(a) 3 0,41 

Kullbackov koeficient 3,309 3 0,346 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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9. Na kateri način seznanite otroka z novo knjigo? 

 

Preglednica 17: Načini seznanitve otroka z novo knjigo glede na skupino 

    

Skupina Skupaj 

KS ES 

Število 

 

Odstotek 

% 
Število Odstotek % Število 

Odstotek 

% 

Na kateri način 

seznanite otroka z 

novo knjigo? 

 

Dam mu jo v roke, 

da se sam seznani. 5 29,40 % 8 42,10 % 13 36,10 % 

Najprej mu jo 

preberem, nato 

dam v roke.     2 10,50 % 2 5,60 % 

Skupaj prelistava 

in se pogovoriva o 

vsebini. 13 76,50 % 9 47,40 % 22 61,10 % 

Knjigo odložim in 

otroka ne 

opozorim nanjo.             

 

V ES je približno isti odstotek staršev, ki otrokom dajo knjigo v roke, da se z njo sami 

seznanijo (42,1 %) oz. skupno prelistanje knjige in pogovor o vsebini (47,4 %). 10,5 % 

staršev v ES je takih, ki otroku knjigo naprej preberejo, potem mu dajo v roke, v KS takih 

odgovorov ni. V KS je delež staršev, ki z otroki skupno prelistajo in se pogovorijo o knjigi, 

visok (76,5 %). Posledično je manjši delež tistih, ki so obkrožili, da dajo otroku knjigo v roke, 

da se z njo sam seznani (29,4 %). Nihče od staršev ES in KS ni izbral odgovora, da knjigo 

odložijo in otroka ne opozorijo nanjo. 

 

Preglednica 18: Način seznanitve otroka z novo knjigo glede na skupino /Dam mu jo v 

roke, da se sam seznani./ 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Dam mu jo v roke, da se 

sam seznani. 

ni navedeno 
Število 12 11 23 

Odstotek 70,60 % 57,90 % 63,90 % 

navedeno 
Število 5 8 13 

Odstotek 29,40 % 42,10 % 36,10 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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To možnost seznanitve otroka z novo knjigo je v KS izbralo 29,4 % staršev, v ES pa 42,1 %. 

 

Preglednica 19: Način seznanitve otroka z novo knjigo glede na skupino /Dam mu jo v 

roke, da se sam seznani./: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient   

  Vrednost g p 

hi-kvadrat ,627(b) 1 0,429 

popravek za 2 x 2 tabelo 0,197 1 0,657 

razmerje verjetij 0,631 1 0,427 

b 0 celic (,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 6,14. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

Preglednica 20: Način seznanitve otroka z novo knjigo glede na skupino /Najprej mu jo 

preberem, nato dam v roke./ 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Najprej mu jo preberem, 

nato dam v roke. 

ni navedeno 
Število 17 17 34 

Odstotek 100,00 % 89,50 % 94,40 % 

navedeno 
Število 0 2 2 

Odstotek 0,00 % 10,50 % 5,60 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Nihče od staršev  KS ni izbral te možnosti seznanitve otroka z novo knjigo. V ES so starši 

dveh otrok izbrali to možnost (10,5 %), vsi ostali (89,5 %) pa ne. 

 

Preglednica 21: Način seznanitve otroka z novo knjigo glede na skupino /Najprej mu jo 

preberem, nato dam v roke./: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient   

  Vrednost g P 

hi-kvadrat 1,895(b) 1 0,169 

popravek za 2 x 2 tabelo 0,42 1 0,517 

razmerje verjetij 2,661 1 0,103 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,94. 
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Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

Preglednica 22: Način seznanitve otroka z novo knjigo glede na skupino /Skupaj 

prelistava in se pogovoriva o vsebini./  

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Skupaj prelistava in se 

pogovoriva o vsebini. 

ni navedeno 
Število 4 10 14 

Odstotek 23,50 % 52,60 % 38,90 % 

navedeno 
Število 13 9 22 

Odstotek 76,50 % 47,40 % 61,10 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V KS je večina staršev (76,5 %) izbrala to možnost, štirje starši pa ne (23,5 %). V ES pa je 

delež obeh možnosti izbire približno enak. 52,6 % staršev te možnosti niso izbrali, 47,4 % so 

to možnost izbrali. 

 

Preglednica 23: Način seznanitve otroka z novo knjigo glede na skupino /Skupaj 

prelistava in se pogovoriva o vsebini./: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient   

  Vrednost g P 

hi-kvadrat 3,197(b) 1 0,074 

popravek za 2 x 2 tabelo 2,09 1 0,148 

razmerje verjetij 3,277 1 0,07 

b 0 celic (,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 6,61. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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Preglednica 24: Način seznanitve otroka z novo knjigo glede na skupino /Knjigo odložim 

in otroka ne opozorim nanjo./ 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Knjigo odložim in otroka 

ne opozorim nanjo. 
ni navedeno 

Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Nihče od staršev KS in ES ni izbral te možnosti. 

 

10. Kaj je za Vas najpomembnejše merilo pri izboru otroških knjig za branje (v 

knjižnici ali pri nakupu)? 

 

Preglednica 25: Najpomembnejše merilo pri izboru otroških knjig za branje (v knjižnici 

ali pri nakupu) glede na skupino  

    

Skupina Skupaj 

KS ES 
Število 

Odstotek 

% Število Odstotek % Število Odstotek % 

Kaj je za vas 

najpomembnejše 

merilo pri izboru 

otroških knjig? 

Ilustracija 8 47,10 % 3 15,80 % 11 30,60 % 

Vsebina 14 82,40 % 18 94,70 % 32 88,90 % 

Oblika 1 5,90 %     1 2,80 % 

Avtor             

Drugo             

 

Pri tem vprašanju so starši lahko izbrali več možnosti. Skoraj vsem vključenim staršem ES je 

pri izboru otroških knjig pomembna vsebina (94,7 %), trije starši so izbrali še ilustracijo (15,8 

%). Tudi večini staršem KS  je pomembna pri izboru knjig vsebina (82,4 %), 47,1 % staršev 

je izbrala še ilustracijo, enemu staršu je pomembna pri izboru knjig tudi oblika. Nihče od 

vključenih staršev ES in KS ne izbira knjig glede na avtorja. Nihče tudi ni zapisal, da jim je 

pri izbiri knjig pomembno še kaj drugega. 
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Preglednica 26: Ilustracija kot najpomembnejše merilo pri izboru otroških knjig za 

branje (v knjižnici ali pri nakupu) glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 

KS ES 

Ilustracija 

ni navedeno 
Število 9 16 25 

Odstotek 52,90 % 84,20 % 69,40 % 

navedeno 
Število 8 3 11 

Odstotek 47,10 % 15,80 % 30,60 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V KS je približno enak odstotek staršev, ki jim je pri izbiri knjig pomembna ilustracija, 

oziroma te možnosti niso izbrali. V ES te možnosti ni izbralo večina staršev (84,2 %), trem 

staršem (15,8 %) je ilustracija pomembna. 

 

Preglednica 27: Ilustracija kot najpomembnejše merilo pri izboru otroških knjig za 

branje (v knjižnici ali pri nakupu) glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat 4,134(b) 1 0,042 

popravek za 2 x 2 tabelo 2,792 1 0,095 

razmerje verjetij 4,234 1 0,04 

b 0 celic (,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 5,19. 

 

Kullbackov koeficient je statistično značilen, skupini nista enaki. 

 

Preglednica 28: Vsebina kot najpomembnejše merilo pri izboru otroških knjig za branje 

(v knjižnici ali pri nakupu) glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Vsebina 

ni navedeno 
Število 3 1 4 

Odstotek 17,60 % 5,30 % 11,10 % 

navedeno 
Število 14 18 32 

Odstotek 82,40 % 94,70 % 88,90 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Večini staršev KS (82,4 %)  in ES (94,7 %) je pri izboru knjig pomembna vsebina. En starš 

ES ni izbral te možnosti, pri KS te možnosti niso izbrali trije starši (17,6 %). 

 

Preglednica 29: Vsebina kot najpomembnejše merilo pri izboru otroških knjig za branje 

(v knjižnici ali pri nakupu) glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat 1,393(b) 1 0,238 

popravek za 2 x 2 tabelo 0,421 1 0,516 

razmerje verjetij 1,437 1 0,231 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,89. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

Preglednica 30: Oblika kot najpomembnejše merilo pri izboru otroških knjig za branje 

(v knjižnici ali pri nakupu) glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
ES KS 

Oblika 

ni navedeno 
Število 16 19 35 

Odstotek 94,10 % 100,00 % 97,20 % 

navedeno 
Število 1 0 1 

Odstotek 5,90 % 0,00 % 2,80 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Vsem vključenim staršem ES oblika pri izbiri knjig ni pomembna. V KS je pomembna le 

enemu staršu, ostalim (94,1 %) pa ne. 

 

Preglednica 31: Oblika kot najpomembnejše merilo pri izboru otroških knjig za branje 

(v knjižnici ali pri nakupu) glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat 1,150(b) 1 0,284 

popravek za 2 x 2 tabelo 0,003 1 0,955 

razmerje verjetij 1,533 1 0,216 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 
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Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

Preglednica 32: Avtor kot najpomembnejše merilo pri izboru otroških knjig za branje (v 

knjižnici ali pri nakupu) glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Avtor ni navedeno 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Vključeni starši KS in ES niso izbrali te možnosti − pri izboru knjig jim avtor ni pomemben. 

 

Preglednica 33: Druga najpomembnejša merila pri izboru otroških knjig za branje  

(v knjižnici ali pri nakupu) glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Drugo ni navedeno 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Nihče izmed vključenih staršev KS in ES  ni dopolnil te možnosti in zapisal, kaj mu je še 

pomembno pri izboru knjig. 
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11. Katere otroške revije imate naročene? 

 

Preglednica 34: Naročanje otroških revij glede na skupino 

    

Skupina Skupaj 

KS ES 
Število 

Odstotek 

% Število Odstotek % Število Odstotek % 

Katere otroške 

revije imate 

naročene? 

Ciciban 
    5 26,32 % 5 13,89 % 

Zmajček             

Cici zabavnik             

Drugo 2 11,76 % 3 15,79 % 5 13,89 % 

Nobene 
15 88,24 % 12 63,16 % 27 75,00 % 

 

V ES pet staršev (71,4 %) naroča revijo Ciciban, trije starši (42,9 %) so naročeni na druge 

revije. V KS le dva starša (11,8 %) naročata druge revije, vsi ostali navedenih revij ne 

naročajo. Nihče izmed obeh skupin ne naroča revije Zmajček in Cici zabavnik. 

 

Preglednica 35: Naročanje otroške revije Ciciban glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Ciciban 

ni navedeno 
Število 17 14 31 

Odstotek 100,00 % 73,70 % 86,10 % 

Navedeno 
Število 0 5 5 

Odstotek 0,00 % 26,30 % 13,90 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V KS skupini nihče od staršev ne naroča revije Ciciban. V ES naroča to revijo 5 staršev (26,3 

%), ostali pa ne (73,7 %). 
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Preglednica 36: Naročanje otroške revije Ciciban glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat 5,195(b) 1 0,023 

popravek za 2 x 2 tabelo 3,228 1 0,072 

razmerje verjetij 
7,111 1 0,008 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,36. 

 

Kullbackov koeficient je statistično značilen, skupini nista enaki. 

 

Preglednica 37: Naročanje otroške revije Zmajček glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Zmajček ni navedeno 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Nihče od vključenih staršev KS in ES ne naroča revije Zmajček. 

 

Preglednica 38: Naročanje otroške revije Cici zabavnik glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Cici zabavnik ni navedeno 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Nihče od vključenih staršev KS in ES ne naroča revije Cici zabavnik. 
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Preglednica 39: Naročanje na druge otroške revije glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Drugo 

ni navedeno 
Število 15 16 31 

Odstotek 88,20 % 84,20 % 86,10 % 

navedeno 
Število 2 3 5 

Odstotek 11,80 % 15,80 % 13,90 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Približno enako število staršev KS (88,2 %) in ES (84,2 %) ni izbralo te možnosti. Približno 

enako število staršev KS (11,8 %) in ES (15,8 %) pa je izbralo tudi to možnost − torej 

naročajo druge revije. Pri možnosti, da so lahko starši zapisali še drugo, so dopisali revijo 

Cicido, Mavrico, Ognjišče, Moj planet in sprotno kupovanje revij. Pri KS sta to možnost 

izbrala dva starša, eden kupuje sproti, drugi naroča Mavrico. Pri ES en starš naroča revijo 

Cicido, en Mavrico in Ognjišče, en revijo Moj planet. 

 

Preglednica 40: Naročanje na druge otroške revije glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat ,122(b) 1 0,727 

popravek za 2 x 2 tabelo 0 1 1 

razmerje verjetij 0,122 1 0,726 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,36. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi.   

  

Preglednica 41: Nenaročanje otroških revij glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Nobene 

ni navedeno 
Število 2 7 9 

Odstotek 11,80 % 36,80 % 25,00 % 

navedeno 
Število 15 12 27 

Odstotek 88,20 % 63,20 % 75,00 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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V KS (88,2 %) in ES (63,2 %) nobene revije ne naroča večina staršev. 75 % vseh vključenih 

staršev ni naročenih na revije, 25 % staršev je naročenih na revije. 

 

Preglednica 42: Nenaročanje otroških revij glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat 3,009(b) 1 0,083 

popravek za 2 x 2 tabelo 1,82 1 0,177 

razmerje verjetij 3,165 1 0,075 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 4,25. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

12. Kako pogosto kupujete otroku otroške revije, ki jih nimate naročenih (Ciciban, Cici 

zabavnik, Zmajček in druge)? 

 

Preglednica 43: Kupovanje otroških revij, ki jih nimajo naročenih (Ciciban, Cici 

zabavnik, Zmajček in druge) glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Kako pogosto kupujete 

otroku otroške revije, ki 

jih nimate naročenih 

(Ciciban, Cici zabavnik, 

Zmajček in druge)? 

redno (vsak mesec) 
Število 6 7 13 

Odstotek 35,30 % 36,80 % 36,10 % 

občasno (nekajkrat 

letno) 

Število 7 9 16 

Odstotek 41,20 % 47,40 % 44,40 % 

ne kupujemo otroških 

revij 

Število 4 3 7 

Odstotek 23,50 % 15,80 % 19,40 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Odstotek staršev, ki kupujejo revije (redno, občasno), je približno enak. Redno (vsak mesec) v 

KS kupuje revije 35,3 % staršev, v ES 36,8 %. Nekajkrat letno pri KS kupuje revije 41,2 %, v 

ES 47,4 % staršev. Staršev, ki ne kupujejo revij, je v obeh skupinah približno enako, v KS 

23,5 %, v ES 15,8 % − skupaj 19,4 % vseh vključenih staršev. 
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Preglednica 44: Kupovanje otroških revij, ki jih nimajo naročenih (Ciciban, Cici 

zabavnik, Zmajček in druge) glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,360(a) 2 0,835 

Kullbackov koeficient 0,36 2 0,835 

a 2 celic (33,3 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 3,31. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

13. Kako pogosto se pogovarjate z otrokom, ko pišete nakupovalne sezname, voščila, 

vabila …, oz. kako pogosto Vas otrok opazuje pri pisanju besedil? 

 

Preglednica 45: Pogostost pogovarjanja staršev z otrokom, ko pišejo nakupovalne 

sezname, voščila, vabila … oz., kako pogosto otrok opazuje starše pri pisanju besedil 

glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Kako pogosto se 

pogovarjate z otrokom, ko 

pišete nakupovalne 

sezname, voščila, vabila 

…, oz. kako pogosto Vas 

otrok opazuje pri pisanju 

teh besedil? 

zelo pogosto/redno (= 

skoraj vsak dan) 

Število 3 5 8 

Odstotek 17,60 % 26,30 % 22,20 % 

pogosto (= 1−2 x 

tedensko) 

Število 4 7 11 

Odstotek 23,50 % 36,80 % 30,60 % 

občasno (= 1−2 x 

mesečno) 

Število 5 5 10 

Odstotek 29,40 % 26,30 % 27,80 % 

redko 
Število 5 2 7 

Odstotek 29,40 % 10,50 % 19,40 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Več staršev ES (26,3 %) se zelo pogosto (skoraj vsak dan) pogovarja z otrokom, ko pišejo 

nakupovalne sezname, voščila, vabila …, ali jih otroci pri pisanju teh besedil opazujejo. Pri 

KS je takih staršev 17,6 %. Tudi drugo možnost – pogosto ‒ je izbralo več staršev ES (36,8 

%). Pri KS se pogosto pogovarja z otrokom ... 23,5 % staršev. Pet staršev KS (29,4 %) in pet 

staršev ES (26,3 %) je izbralo tretjo možnost (občasno). Redko se pogovarja z otrokom pet 

staršev KS (29,4 %), pri ES sta takšna starša le dva (10,5 %). 
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Preglednica 46: Pogostost pogovarjanja staršev z otrokom, ko pišejo nakupovalne 

sezname, voščila, vabila … oz., kako pogosto otrok opazuje starše pri pisanju besedil 

glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 2,501(a) 3 0,475 

Kullbackov koeficient 2,551 3 0,466 

a 5 celic (62,5 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 3,31. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

14.  Kako pogosto opozarjate otroka na napise v okolju (v knjižnici, trgovini, na pošti, v 

prometu …) in se o napisih pogovarjate? 

 

Preglednica 47: Pogostost opozarjanja otroka na napise v okolju (v knjižnici, trgovini, 

na pošti, v prometu …) in pogovor o napisih glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Kako pogosto opozarjate 

otroka na napise v okolju 

(v knjižnici, trgovini, na 

pošti, v prometu …) in se 

o napisih pogovarjate z 

njim? 

zelo pogosto/redno (= 

skoraj vsak dan) 

Število 4 9 13 

Odstotek 23,50 % 47,40 % 36,10 % 

pogosto (= 1−2 x 

tedensko) 

Število 8 9 17 

Odstotek 47,10 % 47,40 % 47,20 % 

občasno (= 1−2 x 

mesečno) 

Število 3 1 4 

Odstotek 17,60 % 5,30 % 11,10 % 

redko 
Število 2 0 2 

Odstotek 11,80 % 0,00 % 5,60 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Enako število staršev ES zelo pogosto − redno (47,4 %) ali pogosto (47,4 %) opozarjajo 

otroka na napise v okolju in se o napisih pogovarjajo. En starš ES občasno opozarja otroka na 

napise v okolju in se o tem pogovarja. V ES ni, ki nikogar izbral zadnjo možnost − redko. V 

KS je največ staršev izbralo možnost pogosto (47,1 %) opozarjanje otroka na napise v okolju 

in pogovor o napisih. Zelo pogosto jih na napise v okolju opozarja 23,5 %, občasno 17,6 %, 

redko 11,8 %. Rezultati kažejo, da približno polovica vseh udeleženih staršev KS in ES 

pogosto opozarja otroke o napisih v okolju in se o napisih z njimi pogovarjajo. 
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Preglednica 48: Pogostost opozarjanja otroka na napise v okolju (v knjižnici, trgovini, 

na pošti, v prometu …) in pogovor o napisih glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat test 4,886(a) 3 0,18 

Kullbackov koeficient 5,74 3 0,125 

a 4 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,94. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

15. Ali sami berete npr. v prostem času? 

 

Preglednica 49: Branje staršev v prostem času glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Ali sami berete npr. v 

prostem času? 

zelo pogosto/redno (= 

skoraj vsak dan) 

Število 4 4 8 

Odstotek 23,50 % 22,20 % 22,90 % 

pogosto (= 1−2 x 

tedensko) 

Število 2 9 11 

Odstotek 11,80 % 50,00 % 31,40 % 

občasno (= 1−2 x 

mesečno) 

Število 5 5 10 

Odstotek 29,40 % 27,80 % 28,60 % 

redko 
Število 5 0 5 

Odstotek 29,40 % 0,00 % 14,30 % 

nikoli 
Število 1 0 1 

Odstotek 5,90 % 0,00 % 2,90 % 

Skupaj 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Polovica staršev ES (50 %) pogosto bere v prostem času, občasno jih bere 27,8 %, zelo 

pogosto 22,2 %. V ES ni staršev, ki bi v prostem času brali redko ali nikoli. V KS je delež 

staršev, ki berejo občasno ali redko enak (29,4 %), zelo pogosto bere 23,5 %, redko 29,4 %. 

En starš KS ne bere nikoli (nepismen). 
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Preglednica 50: Branje staršev v prostem času glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g P 

hi-kvadrat preizkus 10,434(a) 4 0,034 

Kullbackov koeficient 13,107 4 0,011 

a 7 celic (70,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,49. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

16. Če berete, kaj najpogosteje berete? 

 

Preglednica 51: Kaj starši berejo v prostem času glede na skupino 

    

Skupina Skupaj 

KS ES 
Število 

Odstotek 

% Število Odstotek % Število Odstotek % 

Če berete, kaj 

najpogosteje berete? 

leposlovje 4 25,00 % 5 27,80 % 9 26,50 % 

strokovno 

literaturo 5 31,30 % 5 27,80 % 10 29,40 % 

dnevno časopisje 7 43,80 % 12 66,70 % 19 55,90 % 

revije 11 68,80 % 7 38,90 % 18 52,90 % 

drugo             

 

V ES večina staršev bere dnevno časopisje (66,7 %), pri KS je takih 43,8 %.  Pri KS jih 

večina bere revije (68,8 %), pri ES je takih 38,9 %. Delež staršev ES in KS, ki berejo 

strokovno literaturo, je približno enak, v ES 27,8 %, v KS 31,3 %. Prav tako je delež približno 

enak pri branju leposlovja. V ES je takih staršev 27,8 %, v KS 25 %. Skupni rezultati kažejo, 

da starši obeh skupin največ berejo dnevno časopisje, potem revije, sledi strokovna literatura 

in na koncu leposlovje. 
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Preglednica 52: Branje leposlovja v prostem času glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Leposlovje 

ni navedeno 
Število 12 13 25 

Odstotek 75,00 % 72,20 % 73,50 % 

navedeno 
Število 4 5 9 

Odstotek 25,00 % 27,80 % 26,50 % 

Skupaj 
Število 16 18 34 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Približno enak delež staršev ES (27,8 %) in KS (25,0 %) bere leposlovje. Tudi delež staršev, 

ki ne berejo leposlovja, je v ES (72,2 %) in KS (75,0 %) približno enak. 

 

Preglednica 53: Branje leposlovja v prostem času glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat ,034(b) 1 0,855 

popravek za 2 x 2 tabelo 0 1 1 

razmerje verjetij 0,034 1 0,854 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 4,24. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

Preglednica 54: Branje strokovne literature v prostem času glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Strokovno literaturo 

ni navedeno 
Število 11 13 24 

Odstotek 68,80 % 72,20 % 70,60 % 

navedeno 
Število 5 5 10 

Odstotek 31,30 % 27,80 % 29,40 % 

Skupaj 
Število 16 18 34 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Približno enak delež staršev ES (27,8 %) in KS (31,30 %) bere strokovno literaturo. Tudi 

staršev, ki ne berejo strokovne literature, je v ES (72,2 %) in KS (68,8 %) približno enako. 
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Preglednica 55: Branje strokovne literature v prostem času glede na skupino: hi-

kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat ,049(b) 1 0,824 

popravek za 2 x 2 tabelo 0 1 1 

razmerje verjetij 0,049 1 0,825 

b 1 celic (25,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 4,71. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

Preglednica 56: Branje dnevnega časopisja v prostem času glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Dnevno časopisje 

ni navedeno 
Število 9 6 15 

Odstotek 56,30 % 33,30 % 44,10 % 

navedeno 
Število 7 12 19 

Odstotek 43,80 % 66,70 % 55,90 % 

Skupaj 
Število 16 18 34 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES več staršev bere dnevno časopisje (66,7 %), posledično je manj tistih, ki ne berejo 

dnevnega časopisja (33,3 %). V KS manj staršev bere dnevno časopisje (43,8 %), več je takih, 

ki dnevnega časopisja ne berejo (56,3 %). 

 

Preglednica 57: Branje dnevnega časopisja v prostem času glede na skupino: hi-kvadrat 

in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat 1,804(b) 1 0,179 

popravek za 2 x 2 tabelo 0,995 1 0,319 

razmerje verjetij 1,818 1 0,178 

b 0 celic (,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 7,06. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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Preglednica 58: Branje revij v prostem času glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Revije 

ni navedeno 
Število 5 11 16 

Odstotek 31,30 % 61,10 % 47,10 % 

navedeno 
Število 11 7 18 

Odstotek 68,80 % 38,90 % 52,90 % 

Skupaj 
Število 16 18 34 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Revije bere največ staršev KS (68,8 %), posledično je manj takih, ki revij ne berejo (31,3 %). 

Pri ES je takih staršev, ki berejo revije, manj (38,9 %) kot v KS, posledično je več takih, ki 

revij ne berejo (61,1 %).   

 

Preglednica 59: Branje revij v prostem času glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat 3,032(b) 1 0,082 

popravek za 2 x 2 tabelo 1,952 1 0,162 

razmerje verjetij 3,085 1 0,079 

b 0 celic (,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 7,53. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

Preglednica 60: Branje drugih zvrsti v prostem času glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Drugo ni navedeno 
Število 16 18 34 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Skupaj 
Število 16 18 34 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Nihče od vključenih staršev  ES in KS ni izbral te možnosti. 

 

 

 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 169 - 

 

17. Ali imate doma knjige, zbirke knjig in drugo knjižno gradivo? 

 

Preglednica 61: Prisotnost knjig, zbirke knjig in drugega knjižnega gradiva doma glede 

na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Ali imate doma knjige, 

zbirke knjig in drugo 

knjižno gradivo? 

Da 
Število 13 13 26 

Odstotek 76,50 % 72,20 % 74,30 % 

Ne 
Število 4 5 9 

Odstotek 23,50 % 27,80 % 25,70 % 

Skupaj 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Približno tri četrtine vseh vključenih staršev ES in KS ima doma knjige, zbirke knjig …  

Četrtina je takih, ki nimajo knjig, knjižnega gradiva. Delež staršev ES in KS, ki imajo doma 

zbirke knjig ... je približno enak. V ES je delež 72,2 %, v KS 76,5 %. Prav tako je delež 

staršev ES in KS, ki nimajo doma knjig …, približno enak. V ES je takih družin 27,8 %, v KS 

23,5 %. 

 

Preglednica 62: Prisotnost knjig, zbirke knjig in drugega knjižnega gradiv doma glede 

na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat ,083(b) 1 0,774 

popravek za 2 x 2 tabelo 0 1 1 

razmerje verjetij 0,083 1 0,774 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 4,37. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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18. Približno koliko knjig imate doma (strokovna literatura, leposlovje, otroške knjige 

…)? 

 

Preglednica 63: Število knjig doma glede na skupino (strokovna literatura, leposlovje, 

otroške knjige …) 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Približno koliko knjig 

imate doma (strokovna 

literatura, leposlovje, 

otroške knjige …)? 

več kot 200 
Število 3 1 4 

Odstotek 18,80 % 6,30 % 12,50 % 

100−200 
Število 2 1 3 

Odstotek 12,50 % 6,30 % 9,40 % 

50−100 
Število 4 5 9 

Odstotek 25,00 % 31,30 % 28,10 % 

manj kot 50 
Število 7 9 16 

Odstotek 43,80 % 56,30 % 50,00 % 

Skupaj 
Število 16 16 32 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Polovica vključenih staršev ES in KS ima doma manj kot 50 knjig. V ES je delež staršev, ki 

imajo doma manj kot 50 knjig, 56,3 %, v KS 43,8 %. Od 50−100 knjig ima v ES 31,3 % 

družin, v KS 25 % družin. Od 100−200 knjig jih ima v KS 12,5 %, v ES 6,3 %. Več kot 200 

knjig ima več družin KS (18,8 %). V ES je taka družina, ki ima več kot 200 knjig, le ena. 

 

Preglednica 64: Število knjig doma glede na skupino (strokovna literatura, leposlovje, 

otroške knjige …): hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 1,694(a) 3 0,638 

Kullbackov koeficient 1,748 3 0,626 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,50. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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19. Ali knjige kupujete? 

 

Preglednica 65: Kupovanje knjig glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Ali knjige kupujete? 

da 
Število 4 3 7 

Odstotek 23,50 % 16,70 % 20,00 % 

občasno 
Število 9 10 19 

Odstotek 52,90 % 55,60 % 54,30 % 

ne 
Število 4 5 9 

Odstotek 23,50 % 27,80 % 25,70 % 

Skupaj 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Večina staršev KS (52,9 %) in ES (55,6 %) knjige kupuje občasno. Tistih staršev, ki knjige 

kupujejo, je v KS več (23,5 %), v ES je takih 16,7 %. Delež staršev, ki knjig ne kupujejo, je v 

obeh skupinah približno enak. V KS je ta delež (23,5 %), v ES (27,8 %). 

 

Preglednica 66: Kupovanje knjig glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,278(a) 2 0,87 

Kullbackov koeficient 0,279 2 0,87 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 3,40. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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20. Ali ste (oče in/ali mama) član knjižnice? 

 

Preglednica 67: Članstvo v knjižnici glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Ali ste (oče in/ali mama) 

član knjižnice? 

da 
Število 14 14 28 

Odstotek 82,40 % 77,80 % 80,00 % 

ne 
Število 3 4 7 

Odstotek 17,60 % 22,20 % 20,00 % 

Skupaj 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Večina vključenih staršev je včlanjena v knjižnico. V ES jih je 77,8 %, v KS 82,4 %. Petina je 

takih, ki v knjižnico niso vključeni. V ES so taki starši štirje (22,2 %), v KS pa trije (17,6 %). 

 

Preglednica 68: Članstvo v knjižnici glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat ,114(b) 1 0,735 

popravek za 2 x 2 tabelo 0 1 1 

razmerje verjetij 0,115 1 0,735 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 3,40. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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21. Ali ste naročeni na časopise, revije …? 

 

Preglednica 69: Naročanje časopisov, revij za starše glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Ali ste naročeni na 

časopise, revije ...? 

da 
Število 4 8 12 

Odstotek 23,50 % 44,40 % 34,30 % 

ne 
Število 13 10 23 

Odstotek 76,50 % 55,60 % 65,70 % 

Skupaj 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES (44,4 %) več staršev naroča časopise, revije, v KS je naročnikov 23,5 %. Večina 

vključenih staršev ne naroča revij, časopisov. V KS jih je 76,5 %, v ES 55,6 %. 

 

Preglednica 70: Naročanje časopisov, revij za starše glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat 1,697(b) 1 0,193 

popravek za 2 x 2 tabelo 0,896 1 0,344 

razmerje verjetij 1,723 1 0,189 

b 0 celic (,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 5,83. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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22. Na katere časopise ali revije ste naročeni? 

 

Preglednica 71: Imena časopisov, revij, na katere so starši naročeni glede na skupino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz rezultatov je vidno, da je malo staršev v obeh skupinah naročenih na revijalni in dnevni 

tisk. Starši so pri tem vprašanju zapisali, na katere časopise ali revije so naročeni. Nekateri so 

naročeni na en časopis ali revijo, nekateri na več. V zapisih so zapisali naslednje časopise ali 

revije. Starši ES naročajo revije: Delo, Družina, Moj dom, Novice, revije o kmetijstvu, 

Slovenske novice, Zdravje in Viva. Starši KS skupine so naročeni na: Delo, Lady, Naš dom, 

avtor revije, Viva, Dolenjski list in Ribič. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Delo 2 3 5 

Družina 0 1 1 

Lady 1 0 1 

Moj dom 0 1 1 

Naš dom 1 0 1 

Novice 0 2 2 

Knjige o kmetijstvu 0 1 1 

Slovenske novice 0 1 1 

Viva 1 1 1 

Zdravje 0 1 1 

Dolenjski list 1 0 1 

Ribič 1 0 1 

avto revije 1 0 1 

Skupaj 8 11 19 
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23. Katere časopise ali revije kupujete? 

 

Preglednica 72: Imena časopisov, revij …, ki jih starši kupujejo glede na skupino 

  
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Avto fokus 0 1 1 

Ciciban 1 2 3 

Delo 0 1 1 

Dnevnik 1 2 3 

Finance 1 1 2 

Gea 1 0 1 

Hopla 0 1 1 

Križanke 0 4 4 

Lady 2 1 3 

Lea 1 0 1 

Lepa in zdrava 1 1 2 

Novice 5 2 7 

Playboy 1 0 1 

Revije o dojenčkih 0 1 1 

Winx klub 2 0 2 

Cosmopolitan 1 0 1 

Čukec 1 0 1 

Anja 0 1 1 

Delo 0 1 1 

Jana 1 0 2 

Mladina 0 1 1 

Moj lepi vrt 0 1 1 

National Geographic 1 0 1 

Nova 1 1 2 

Razvedrilo 1 0 1 

Slovenske novice 0 1 1 

Story 2 0 2 

Ekipa 0 1 1 

Hrana in vino 1 0 1 

Zdravje 0 1 1 

Skupaj 26 25 51 

 

V obeh skupinah je malo staršev ki kupujejo revijalni in dnevni tisk. Pri tem vprašanju so 

starši zapisali, katere časopise ali revije kupujejo. Nekateri kupujejo en časopis ali revijo, 

nekateri več. Starši ES kupujejo Avto focus, Ciciban, Delo, Dnevnik, Hopla, Križanke, Lepa 

in zdrava, Novice, revije o dojenčkih, Anja, Mladina, Moj lepi vrt, Nova, Slovenske novice, 
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Ekipa, Lady, Zdravje, Finance. Starši KS kupujejo: Dnevnik, Finance, Gea, Lady, Lea, 

Novice, Playboy, Winx club, Cosmopolitan, Čukec, Jana, National Geographic, Razvedrilo, 

Jana, Story, Ciciban, Hrana in vino, Lepa in zdrava, Nova. 

 

24. Ali imate doma dostop do spleta? 

 

Preglednica 73: Dostop do spleta glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Ali imate doma dostop do 

spleta? 

da 
Število 15 18 33 

Odstotek 88,20 % 94,70 % 91,70 % 

ne 
Število 2 1 3 

Odstotek 11,80 % 5,30 % 8,30 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES imajo skoraj vsi starši dostop do spleta (94,7 %). Le ena družina v ES nima dostopa. V 

KS ima dostop do spleta 88,2 % staršev, 11,8 % te možnosti nima. Skupni odstotek staršev, ki 

imajo dostop do spleta, je 91,7 %. 

 

Preglednica 74: Dostop do spleta glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat ,496(b) 1 0,481 

popravek za 2 x 2 tabelo 0,01 1 0,92 

razmerje verjetij 0,502 1 0,479 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,42. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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25. Kateri je jezik sporazumevanja v Vaši družini? 

 

Preglednica 75: Jezik sporazumevanja v družini glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Kateri je jezik 

sporazumevanja v Vaši 

družini? 

slovenščina 
Število 14 16 30 

Odstotek 82,40 % 84,20 % 83,30 % 

poleg slovenščine 

še_____ 

Število 2 3 5 

Odstotek 11,80 % 15,80 % 13,90 % 

ni slovenščina, 

temveč____ 

Število 1 0 1 

Odstotek 5,90 % 0,00 % 2,80 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V obeh skupinah prevladuje jezik sporazumevanja slovenščina. V ES se sporazumeva 

slovensko 84,2 % družin, v KS 82,4 %. V ES 15,8 % družin poleg slovenščine govori še drug 

jezik, pri KS je takih družin 11,8 %. Samo v eni družini KS  se doma ne sporazumevajo 

slovensko. 

 

Preglednica 76: Jezik sporazumevanja v družini glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 1,226(a) 2 0,542 

Kullbackov koeficient 1,61 2 0,447 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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Preglednica 77: Jezik sporazumevanja v družini poleg slovenščine glede na skupino 

    
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Jezik sporazumevanja poleg 

slovenščine … 

  14 16 30 

hrvaščina 0 1 1 

makedonski 1 0 1 

romščina 2 1 3 

romščina, hrvaščina 0 1 1 

Skupaj 17 19 36 

 

V eni družini KS skupine poleg slovenščine govorijo še makedonsko, v dveh pa romsko. V 

eni družini ES poleg slovenščine govorijo še hrvaško, v eni romsko in v eni romsko in 

hrvaško. 

 

26. Ali Vaš otrok že zna brati? 

 

Preglednica 78: Mnenja staršev o znanju branja njihovih otrok glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Ali Vaš otrok že zna brati? 

da 
Število 16 16 32 

Odstotek 94,10 % 84,20 % 88,90 % 

ne 
Število 1 3 4 

Odstotek 5,90 % 15,80 % 11,10 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Isto število staršev ES (84,2 %) in KS (94,1 %) je označilo, da njihovi otroci že znajo brati. 

Otrok, ki ne znajo brati, je v ES 15,8 %, v KS je tak samo en. 

 

Preglednica 79: Mnenja staršev o znanju branja njihovih otrok glede na skupino: hi-

kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat ,892(b) 1 0,345 

popravek za 2 x 2 tabelo 0,171 1 0,68 

razmerje verjetij 0,935 1 0,333 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,89. 
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Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

27. Ali ste otroka učili brati? 

 

Preglednica 80: Učenje branja otrok glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Ali ste otroka učili brati? 

da 
Število 14 16 30 

Odstotek 82,40 % 84,20 % 83,30 % 

ne 
Število 3 3 6 

Odstotek 17,60 % 15,80 % 16,70 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Približno enak delež staršev ES in KS je svojega otroka učil brati. V ES je takih staršev 84,2 

%, v KS 82,4 %. Prav tako je delež staršev, ki otrok niso učili brati, približno enak. V ES je 

teh staršev 15,8 %, v KS 17,6 %. Skupni rezultati kažejo, da je več kot tri četrtine staršev 

svojega otroka učilo brati. 

 

Preglednica 81: Učenje branja otrok glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat ,022(b) 1 0,881 

popravek za 2 x 2 tabelo 0 1 1 

razmerje verjetij 0,022 1 0,881 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,83. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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28. Kako dobro po Vašem mnenju bere Vaš otrok? 

 

Preglednica 82: Mnenja staršev o znanju branja njihovih otrok glede na skupino 

      
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Kako dobro po Vašem 

mnenju bere Vaš otrok? 

tekoče bere daljša 

besedila 

Število 2 1 3 

Odstotek 11,80 % 5,30 % 8,30 % 

tekoče bere krajša 

besedila 

Število 4 5 9 

Odstotek 23,50 % 26,30 % 25,00 % 

bere počasi, daljše 

besede po zlogih 

Število 10 11 21 

Odstotek 58,80 % 57,90 % 58,30 % 

še ne bere 
Število 1 2 3 

Odstotek 5,90 % 10,50 % 8,30 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Največ staršev ES in KS je mnenja, da njihovi otroci berejo počasi, daljše besede po zlogih. 

Delež obeh skupin je približno enak. V ES jih bere počasi, daljše besede po zlogih 57,9 %, v 

KS 58,8 %. Približno enako število jih je mnenja, da njihovi otroci berejo tekoče krajša 

besedila. V ES je teh staršev 26,3 %, v KS pa nekoliko manj (23,5 %). Staršev, ki so mnenja, 

da njihovi otroci tekoče berejo daljša besedila, je v KS 11,8 %, v ES pa je tega mnenja le en 

starš. V ES ne bere 10,5 % otrok, v KS samo eden. Več kot polovica vključenih otrok bere 

počasi, daljše besede po zlogih, četrtina jih bere tekoče le krajša besedila, delež otrok, ki 

berejo tekoče daljša besedila, in tistih, ki ne berejo, je 8,3 %. 

 

Preglednica 83: Mnenja staršev o znanju branja njihovih otrok glede na skupino:  

hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,716(a) 3 0,869 

Kullbackov koeficient 0,727 3 0,867 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,42. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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3.4.2 INTERPRETACIJA  DRUGEGA VPRAŠALNIKA ZA STARŠE 

 

1. Kako pogosto je otrok glasno bral? 

 

Preglednica 84: Pogostost glasnega branja otrok glede na skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Kako pogosto je otrok 

glasno bral? 

redno (= 6−7 x tedensko) 
Število 3 9 12 

Odstotek 17,60 % 47,40 % 33,30 % 

zelo pogosto (= 3−5 x 

tedensko) 

Število 10 9 19 

Odstotek 58,80 % 47,40 % 52,80 % 

občasno (= 1−2 x 

tedensko) 

Število 3 1 4 

Odstotek 17,60 % 5,30 % 11,10 % 

redko (= 1−2 x mesečno) 
Število 1 0 1 

Odstotek 5,90 % 0,00 % 2,80 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES (47,4 %) je dvakrat več otrok kot v KS (17,6 %) redno glasno bralo. Zelo pogosto je v 

KS bralo 58,8 %, v ES 47,4 %. V ES je samo en učenec, ki je glasno bral občasno, v KS je 

takih otrok 17,6 %. Otrok, ki so redko glasno brali v ES, ni, v KS je eden. 

 

Preglednica 85: Pogostost glasnega branja otrok glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 4,957(a) 3 0,175 

Kullbackov koeficient 5,514 3 0,138 

a 4 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is ,47. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi (2 Î = 5,514, g = 3, p = 0,138; p < 0,05). 
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2.  Koliko minut dnevno je otrok bral? 

 

Preglednica 86: Čas vsakodnevnega branja otrok glede na skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Koliko minut dnevno je 

otrok glasno bral? 

5 minut 
Število 2 0 2 

Odstotek 11,80 % 0,00 % 5,60 % 

10 minut 
Število 6 3 9 

Odstotek 35,30 % 15,80 % 25,00 % 

15 minut 
Število 6 8 14 

Odstotek 35,30 % 42,10 % 38,90 % 

več kot 15 minut 
Število 3 8 11 

Odstotek 17,60 % 42,10 % 30,60 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Več časa so glasno brali otroci ES. Večina otrok ES (42,1 %) je glasno bralo 15 minut ali  več 

kot 15 minut (42,1 %). V KS so otroci glasno brali največ 10 minut (35,3 %) ali 15 minut 

(35,3 %), več kot 15 minut je bralo 17,6 % otrok. V ES je 10 minut bralo 15,8 % otrok. Takih 

otrok, ki bi brali 5 minut, v ES ni, v KS jih je 11,8 %. 

 

Preglednica 87: Čas vsakodnevnega branja otrok glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 5,464(a) 3 0,141 

Kullbackov koeficient 6,326 3 0,097 

a 4 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is ,94. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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3. Katera besedila je otrok bral? 

 

Preglednica 88: Besedila, ki so jih otroci brali glede na skupino 

    

Skupina Skupaj 

KS ES 
Število 

Odstotek 

% Število Odstotek % Število Odstotek % 

Besedila, ki so jih 

otroci brali. 

pravljice 15 88,20 % 18 94,70 % 33 91,70 % 

poučne knjige 5 29,40 % 9 47,40 % 14 38,90 % 

bralne liste 8 47,10 % 12 63,20 % 20 55,60 % 

odlomke besedil v 

berilu 10 58,80 % 15 78,90 % 25 69,40 % 

besedila iz otroških 

revij 8 47,10 % 14 73,70 % 22 61,10 % 

drugo     6 31,60 % 6 16,70 % 

 

V ES (94,4 %)  in KS (88,9 %) so večinoma vsi otroci največ brali pravljice. V ES so manj 

kot pravljice brali odlomke besedil v berilu (78,9 %), še nekoliko manj besedila iz otroških 

revij (73,7 %), sledijo bralni listi (63,2 %)in na koncu poučne knjige (47,40 %). V KS so 

poleg pravljic brali odlomke besedil v berilu (58,8 %), sledijo bralni listi (47,1 %) in besedila 

iz otroških revij (47,1 %), na koncu so poučne knjige (29,4 %). Starši ES (31,6 %) so zapisali 

tudi druga besedila, ki so jih brali njihovi otroci, medtem ko starši KS niso zapisali drugih 

besedil. 

 

Preglednica 89: Besedila, ki so jih otroci brali poleg navedenih besedil glede na skupino 

    
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Besedila, ki so jih otroci brali 

poleg navedenih. 

  17 13 30 

navodila raznih iger 0 1 1 

podnapisi na TV 0 3 3 

strip 0 1 1 

Žurnal 0 1 1 

Skupaj 17 19 36 

 

Otroci ES so poleg navedenih besedil brali podnapise na TV, navodila raznih iger, stripe, 

Žurnal. V KS starši niso zapisali drugih besedil. 
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4. Kdo je izbral besedila za branje? 

 

Preglednica 90: Izbor besedil za branje glede na skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Kdo je izbral besedila za 

branje? 

otrok sam 
Število 7 4 11 

Odstotek 41,20 % 21,10 % 30,60 % 

besedila sva izbrala 

skupaj (včasih eden, 

drugič drug) 

Število 10 15 25 

Odstotek 
58,80 % 78,90 % 69,40 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES so besedila za branje večinoma izbirali skupaj (78,9 %), v KS jih je skupaj izbiralo 58,8 

%. Pri možnosti, da je otrok sam izbiral besedila, so rezultati ravno obratni. To možnost je 

zapisalo več staršev KS (41,4 %), v ES jih je 21,1 %. 

 

Preglednica 91: Izbor besedil za branje glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat 1,712(b) 1 0,191 

popravek za 2 x 2 tabelo 0,895 1 0,344 

razmerje verjetij 1,724 1 0,189 

b 0 celic (,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is 5,19. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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5. Kaj je bilo za Vas najpomembnejše merilo pri izbor otroških besedil za branje (v 

knjižnici ali pri nakupu)? 

 

Preglednica 92: Merila za izbor otroških besedil za branje (v knjižnici ali pri nakupu) 

glede na skupino 

    

Skupina Skupaj 

KS ES 

Število 
Odstotek 

% Število Odstotek % Število 
Odstotek 

% 

Merila za izbor 

otroških besedil za 

branje. 

ilustracija 3 27,30 % 3 18,80 % 6 22,20 % 

vsebina 8 72,70 % 15 93,80 % 23 85,20 % 

oblika 3 27,30 % 1 6,30 % 4 14,80 % 

avtor     1 6,30 % 1 3,70 % 

drugo 1 9,10 % 2 12,50 % 3 11,10 % 

 

Večini staršem ES (93,8 %) je pri izboru otroških besedil pomembna vsebina, v KS je takih 

staršev 72,7 %. 18,8 % staršem ES je pomembna ilustracija, v KS je teh staršev več (27,3 %). 

Prav tako je 27,3 % staršem KS pomembna oblika, v ES je oblika pomembna samo enemu 

staršu. Nihče od staršev KS ni navedel, da mu je pri izboru pomemben avtor, v ES pa je avtor 

pomemben enemu staršu. Trije starši, 1 iz KS in 2 iz ES, so napisali tudi druge stvari, ki so 

jim pomembne pri izboru knjig. 

 

Preglednica 93: Dodatna merila za izbor otroških besedil za branje (v knjižnici ali pri 

nakupu), ki so jih navedli starši glede na skupino 

    
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Dodatna merila za izbor 

otroških besedil za branje. 

  16 18 34 

da ni bilo na eni strani preveč 

besedila 1 0 1 

velikost črk, lažje besede 0 1 1 

Skupaj 17 19 36 

 

Starši so pod točko drugo navedli, da jim je pri izboru knjig pomembna tudi velikost črk, lažje 

besede in manj besedila na eni strani. 
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6. Ali se je otrok sam spomnil na branje? 

 

Preglednica 94: Otrokov interes za branje glede na skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Ali se je otrok sam 

spomnil na branje? 

vedno 
Število 7 5 12 

Odstotek 43,80 % 27,80 % 35,30 % 

nikoli 
Število 1 0 1 

Odstotek 6,30 % 0,00 % 2,90 % 

občasno 
Število 8 13 21 

Odstotek 50,00 % 72,20 % 61,80 % 

Skupaj 
Število 16 18 34 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je skoraj tri četrtine otrok (72,2 %), ki so se občasno sami spomnili na branje, v KS je 

delež takih nižji (50 %). V KS je več otrok, ki so se vedno sami spomnili na branje (43,8 %), 

v ES je takih otrok manj (27,8 %). Otrok, ki se niso nikoli sami spomnili na branje, v ES ni, v 

KS je le eden. 

 

Preglednica 95: Otrokov interes za branje glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 2,415(a) 2 0,299 

Kullbackov koeficient 2,805 2 0,246 

a 2 celic (33,3 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is ,47. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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7. Kako pogosto je otrok vadil pisanje? 

 

Preglednica 96: Pogostost vaj pisanja glede na skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Kako pogosto je otrok 

vadil pisanje? 

redno (= 6−7 x tedensko) 
Število 2 1 3 

Odstotek 11,80 % 5,60 % 8,60 % 

zelo pogosto (= 3−5 x 

tedensko) 

Število 6 10 16 

Odstotek 35,30 % 55,60 % 45,70 % 

občasno (= 1−2 x 

tedensko) 

Število 6 7 13 

Odstotek 35,30 % 38,90 % 37,10 % 

redko (= 1−2 x mesečno) 
Število 3 0 3 

Odstotek 17,60 % 0,00 % 8,60 % 

Skupaj 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je več kot polovica otrok, ki so vadili pisanje zelo pogosto (55,6 %), v KS je takih otrok 

35,3 %. 35,3 % otrok KS  vadi pisanje občasno, v ES jih je nekoliko več (38,9 %). Redno je 

vadilo pisanje zelo malo otrok, v ES eden, v KS dva (11,8 %). V ES ni otrok, ki bi vadili 

pisanje redko, v KS je takih otrok 17,6 %. 

 

Preglednica 97: Pogostost vaj pisanja glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 4,385(a) 3 0,223 

Kullbackov koeficient 5,558 3 0,135 

a 4 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is 1,46. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

 

 

 

 

 

 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 188 - 

 

8. Na kakšen način je otrok vadil pisanje doma? 

 

Preglednica 98: Načini vaje pisanja doma glede na skupino 

    

Skupina Skupaj 

KS ES 

Število 
Odstotek 

% Število Odstotek % Število 
Odstotek 

% 

Načini vaje 

pisanja doma. 

z rednim pisanjem 

domačih nalog 14 82,40 % 16 88,90 % 30 85,70 % 

s prepisovanjem 

krajših besedil 6 35,30 % 11 61,10 % 17 48,60 % 

z zapisovanjem po 

nareku 6 35,30 % 11 61,10 % 17 48,60 % 

s samostojnim 

zapisovanjem besedil 

(zgodbice, pesmice) 8 47,10 % 4 22,20 % 12 34,30 % 

drugo 1 5,90 % 1 5,60 % 2 5,70 % 

 

Večina otrok ES (88,9 %) in KS (82,4 %) je vadila pisanje doma z rednim pisanjem domačih 

nalog. V ES je več kot polovica otrok vadila pisanje s prepisovanjem krajših besedil (61,1 %) 

in z zapisovanjem po nareku prav tako 61,1 %. V KS je na ta način vadilo pisanje manj otrok 

− s prepisovanjem krajših besedil 35,3 %, z zapisovanjem po nareku tudi 35,3 %. Več otrok 

KS je vadilo pisanje s samostojnim zapisovanjem besedil (47,1 %), v ES jih je na ta način 

vadilo približno enkrat manj (22,2 %). En starš ES in en starš KS sta zapisala tudi druge 

načine vaj za pisanje doma. 

 

Preglednica 99: Načini vaje pisanja doma, ki so jih dodatno navedli starši glede na 

skupino 

    
Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Dodatni načini vaje doma. 

  16 18 34 

igra − šola 1 0 1 

med igro s sestrico 0 1 1 

Skupaj 17 19 36 

 

V ES je en starš zapisal, da je otrok doma vadil pisanje med igro s sestrico, v KS je vadil 

pisanje z igro šola. 
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9. Ali se je otrok sam spomnil na pisanje domačih nalog in tega, kar ste še izbrali v 

odgovoru na 8. vprašanje? 

 

Preglednica 100: Pisanje domačih nalog in ostalih načinov iz 8. vprašanja brez spodbude 

staršev glede na skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Ali se je otrok sam 

spomnil na pisanje 

domačih nalog in tega, kar 

ste še izbrali v odgovoru 

na 8. vprašanje? 

vedno 
Število 10 8 18 

Odstotek 58,80 % 44,40 % 51,40 % 

občasno 

Število 7 10 17 

Odstotek 
41,20 % 55,60 % 48,60 % 

Skupaj 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V KS (58,8 %) je več otrok, ki so se vedno sami spomnili na pisanje domačih nalog in drugih 

načinov za vadenje pisanja doma (zapisani pri osmem vprašanju), v ES je teh otrok manj 

(44,4 %). Več kot polovica v ES (55,6 %) se je na pisanje samostojno spomnila občasno, v 

KS je takih otrok manj (41,2 %). 

 

Preglednica 101: Pisanje domačih nalog in ostalih načinov iz 8. vprašanja brez spodbude 

staršev glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat ,724(b) 1 0,395 

popravek za 2 x 2 tabelo 0,262 1 0,608 

razmerje verjetij 0,726 1 0,394 

b 0 celic (,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is 8,26. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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10. Ali ste pri učenju branja in pisanja preverjali, ali je otrok razumel besedila? 

 

Preglednica 102: Preverjanje razumevanja besedil pri učenju branja in pisanja glede na 

skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Ali ste pri učenju branja 

in pisanja preverjali, ali je 

otrok razumel besedila? 

vedno 
Število 6 12 18 

Odstotek 35,30 % 66,70 % 51,40 % 

občasno 
Število 11 6 17 

Odstotek 64,70 % 33,30 % 48,60 % 

Skupaj 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES so starši večine otrok vedno preverjali razumevanje besedila (66,7 %), v KS je vedno 

preverjalo razumevanje 35,3 % staršev (skoraj polovica manj). Posledično je v KS več takih 

staršev, ki so preverjali razumevanje občasno (64,7 %), v ES je takih staršev manj (33,3 %). 

 

Preglednica 103: Preverjanje razumevanja besedil pri učenju branja in pisanja glede na 

skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat 3,445(b) 1 0,063 

popravek za 2 x 2 tabelo 2,303 1 0,129 

razmerje verjetij 3,503 1 0,061 

b 0 celic (,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is 8,26. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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11. Ali ste morali otroka pri učenju branja in pisanja precej spodbujati, mu pomagati? 

 

Preglednica 104: Spodbujanje in pomoč otroku pri učenju branja in pisanja glede na 

skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Ali ste morali otroka pri 

učenju branja in pisanja 

precej spodbujati, mu 

pomagati? 

vedno 
Število 2 3 5 

Odstotek 12,50 % 16,70 % 14,70 % 

nikoli 
Število 6 6 12 

Odstotek 37,50 % 33,30 % 35,30 % 

občasno 
Število 8 9 17 

Odstotek 50,00 % 50,00 % 50,00 % 

Skupaj 
Število 16 18 34 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Polovica staršev ES (50 %) in KS (50 %) je moralo otroke pri učenju branja in pisanja 

občasno spodbujati. Šestim staršev ES (33,3 %) in KS (37,5 %)  ni bilo otroka nikoli treba  

spodbujati pri učenju. Takih staršev, ki so vedno morali spodbujati otroke pri učenju, je v ES 

16,7 %, v KS nekoliko manj (12,5 %). 

 

Preglednica 105: Spodbujanje in pomoč otroku pri učenju branja in pisanja glede na 

skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,142(a) 2 0,932 

Kullbackov koeficient 0,142 2 0,931 

a 2 celic (33,3 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is 2,35. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

 

 

 

 

 

 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 192 - 

 

12. Ali ste se pri učenju branja in pisanja otroka soočili s težavami? 

 

Preglednica 106: Soočanje s težavami pri učenju branja in pisanja otroka glede na 

skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Ali ste se pri učenju branja 

in pisanja otroka soočili s 

težavami? 

da 
Število 3 6 9 

Odstotek 17,60 % 33,30 % 25,70 % 

ne 
Število 8 6 14 

Odstotek 47,10 % 33,30 % 40,00 % 

občasno 
Število 6 6 12 

Odstotek 35,30 % 33,30 % 34,30 % 

Skupaj 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Šest staršev ES se je pri učenju branja in pisanja otroka soočilo s težavami (33,3 %), šest se 

jih ni soočilo s težavami (33,3 %) in prav tako šest se jih je občasno soočilo s težavami (33,3 

%). V KS pa se večina staršev ni soočila s temi težavami (47,1 %), občasno se je s težavami 

branja in pisanja soočilo nekoliko manj staršev (35,3 %). S težavami branja in pisanja se je v 

KS soočilo 17,6 % staršev, polovica manj kot v ES. 

 

Preglednica 107: Soočanje s težavami pri učenju branja in pisanja otroka glede na 

skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 1,258(a) 2 0,533 

Kullbackov koeficient 1,278 2 0,528 

a 2 celic (33,3 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is 4,37. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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13. S katerimi težavami ste se soočili pri učenju branja in pisanja otroka? 

 

Starši so navedli težave, s katerimi so se soočili pri učenju branja in pisanja otroka. 

 

V ES so zapisali naslednje težave, s katerimi so se soočili pri učenju branja in pisanja otroka:  

− branje črk l-u, d, t …,  

− izgovorjava daljših besed pri branju,  

− spuščanje črk pri pisanju,  

− velika začetnica,  

− menjava črk b in d, a in e,  

− lenoba,  

− slaba zbranost,  

− nervoza,  

− težave z ustavljanjem na koncu povedi,  

− težave z malimi pisanimi črkami,  

− nemotiviranost,  

− zdolgočasenost,  

− hitenje ali počasnost,  

− utrujenost, površnost,  

− brezvoljnost,  

− manjša koncentracija,  

− nezaiinteresiranost,  

− težje besede,  

− branje  starejših, zastarelih izrazov,  

− zamenjava črk pri branju,  

− dodajanje črk, ki jih ni bilo v besedah.  

 

V  KS so zapisali naslednje težave:  

− branje besed, ki se končajo na l, v, nj, lj,   

− branje dolgih besed,  

− mešanje malih, velikih tiskanih in pisanih črk,  

− branje ločil,  

− postavljanje ločil,  
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− črkovanje, namesto zlogovanje,   

− najprej branje po tiho, potem glasno,  

− ugibanje besed,  

− izpuščanje glasov,  

− zamenjava glasov,  

− neupoštevanje končnih ločil,  

− menjavanje črk d-b pri branju,  

− brezvoljnost za branje in pisanje,  

− nemirnost,  

− neupoštevanje starševskih navodil,  

− neupoštevanje pravopisnih pravil,  

− želja po igranju,  

− hitrost pri branju in pisanju − čim prej končati. 

 

14. Katera navodila za učenje branja in  pisanja ste dobili? 

 

Preglednica 108: Navodila staršem pri učenju branja in pisanja otroka glede na skupino 

    

Skupina Skupaj 

KS ES 

Število 
Odstotek 

% Število 
Odstotek  

% 
Število 

Odstotek 

% 

Navodila staršem 

pri učenju branja 

in pisanja. 

pisna 7 46,70 % 19 100,00 % 26 76,50 % 

ustna (govorilne ure, 

roditeljski sestanki, 

individualni 

pogovori) 12 80,00 % 16 84,20 % 28 82,40 % 

drugo             

 

Vsi starši ES (100 %) so dobili za učenje branja in pisanja pisna navodila, pri KS je teh 

staršev polovica manj (46,7 %). V KS so pisna navodila (sprotni zapis v zvezek) dobili le 

nekateri starši (predvsem starši otrok, ki so imeli težave pri branju in pisanju). Ustna navodila 

ob govorilnih urah, roditeljskih sestankih in individualnih pogovorih je dobilo nekoliko več 

staršev ES (84,2 %), v KS je ta delež nekoliko nižji (80 %). Starši, ki niso zapisali, da so 

dobili navodila za branje in pisanje, se niso udeleževali rednih govorilnih ur, roditeljskih 

sestankov. Navodila so prejeli ob individulanih pogovorih, z zapisi v zvezek, beležko. Nihče 
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od staršev ES in KS ni navedel še kakšne druge možnosti podajanja navodil pri učenju branja 

in pisanja.  

 

15. Ali so Vam bila navodila učitelja v pomoč pri otrokovem učenju branja in pisanja? 

 

Preglednica 109: Mnenja staršev o pomoči navodil pri učenju branja in pisanja otrok 

glede na skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Ali so Vam bila navodila 

učitelja v pomoč pri 

otrokovem učenju branja 

in pisanja? 

da 
Število 8 17 25 

Odstotek 50,00 % 89,50 % 71,40 % 

ne 
Število 3 0 3 

Odstotek 18,80 % 0,00 % 8,60 % 

občasno 
Število 5 2 7 

Odstotek 31,30 % 10,50 % 20,00 % 

Skupaj 
Število 16 19 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Skoraj vsem staršem ES (89,5 %)  so bila navodila učitelja v pomoč pri otrokovem učenju 

branja in pisanja, medtem ko je imelo v  KS tako mnenje polovica manj staršev (50 %). 

Staršev, ki so si občasno pomagali z navodili učitelja, je v KS 31,3 %, v ES pa 10,5 %. Takih 

staršev, ki so zapisali, da si z navodili učitelja niso pomagali, je v KS 18,8 %, v ES ni nikogar. 

  

Preglednica 110: Mnenja staršev o pomoči navodil pri učenju branja in pisanja otrok 

glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 7,322(a) 2 0,026 

Kullbackov koeficient 8,544 2 0,014 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is 1,37. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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16. Napišite nekaj navodil, ki so bila Vam bila v pomoč pri učenju branja in pisanja 

otroka. 

 

Starši, ki so si z navodili učitelja pri učenju branja in pisanja pomagali, so navedli nekaj 

navodil, ki so jim bila v pomoč. Navodila so bila ustna in pisna (Priloga 5). 

 

V ES so zapisali naslednja navodila:  

− branje ob igri,  

− branje mlajši sestrici,  

− redno obiskovanje knjižnice,  

− branje različnih besedil,  

− glasno branje otroku,  

− branje in pisanje skozi igro,  

− igranje besednih iger,  

− branje vsebine na kartah pri igri monopoli,  

− branje podnapisov pri filmih,  

− opozarjanje na napake ob branju ob koncu stavka,  

− povezovanje črk v zloge,  

− vsakodnevno branje,  

− vzpodbude pri delu,  

− ustrezen prostor za delo,  

− isti čas dela,  

− branje različnih besedil,  

− razlaga neznanih besed ...  

 

V KS so dobili predvsem ustna navodila. Pisna so bila v obliki sprotnih zapisov v zvezek, 

beležko. Starši so navedli naslednja navodila, ki so jim bila v pomoč:  

− zlogovanje besed,  

− vsakodnevno desetminutno branje,  

− spodbujanje,  

− pohvala pri branju,  

− bralni in učni listi za pomoč pri branju in pisanju,  

− več branja,  
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− redno delo,  

− vaja,  

− opozarjanje na napačno prebrane besede na koncu povedi,  

− branje naj posluša odrasla oseba,  

− preverjanje razumevanja prebranega. 

 

17. Ali ste otroka vključili v druge bralno-pisne dejavnosti (npr. glasno branje pred 

spanjem, izmenično branje …)? 

 

Preglednica 111: Vključenost otrok v druge bralno-pisne dejavnosti (npr. glasno branje 

pred spanjem, izmenično branje …)  glede na skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Ali ste otroka vključili tudi 

v druge bralno-pisne 

dejavnosti (npr. glasno 

branje pred 

da 
Število 10 14 24 

Odstotek 58,80 % 73,70 % 66,70 % 

ne 
Število 2 2 4 

Odstotek 11,80 % 10,50 % 11,10 % 

občasno 
Število 5 3 8 

Odstotek 29,40 % 15,80 % 22,20 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Večina staršev ES (73,7 %)  in KS (58,8 %) je svoje otroke vključila tudi v druge bralno-pisne 

dejavnosti. V KS jih je občasno vključila 29,4 % staršev, v ES  15,8 %. V vsakodnevne 

dejavnosti nista vključila otrok dva starša ES (10,5 %) in dva starša KS (11,8 %). 

 

Preglednica 112: Vključenost otrok v druge bralno-pisne dejavnosti (npr. glasno branje 

pred spanjem, izmenično branje …) glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 1,059(a) 2 0,589 

Kullbackov koeficient 1,064 2 0,587 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is 1,89. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 
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18. V katere bralno-pisne dejavnosti ste vključili otroka? 

 

Preglednica 113: Bralno-pisne dejavnosti, v katere so starše vključili otroka glede na 

skupino 

    

Skupina Skupaj 

KS ES 

Število 
Odstotek 

% Število 
Odstotek 

% 
Število 

Odstotek 

% 

Bralno-pisne 

dejavnosti 

glasno branje pred 

spanjem 7 46,70 % 11 61,10 % 18 54,50 % 

skupno pisanje 

vabil/voščil 6 40,00 % 10 55,60 % 16 48,50 % 

skupno pisanje 

nakupovalnih listkov 8 53,30 % 14 77,80 % 22 66,70 % 

branje napisov v okolju 12 80,00 % 14 77,80 % 26 78,80 % 

obisk knjižnice, 

knjigarne 11 73,30 % 15 83,30 % 26 78,80 % 

pogovor o vsebini knjig 9 60,00 % 13 72,20 % 22 66,70 % 

izmenično branje 

/najprej otrok, potem 

starši ali obratno/ 7 46,70 % 13 72,20 % 20 60,60 % 

drugo. 1 6,70 % 4 22,20 % 5 15,20 % 

 

Največ staršev ES je svoje otroke vključilo v obiskovanje knjižnice in  knjigarne (83,3 %), v 

KS je bilo takih staršev nekoliko manj (73,3 %). Več staršev KS je otroke opozarjalo na 

napise v okolju (80 %), v ES je ta delež nekoliko nižji (77,8 %). 77,8 % staršev ES je z otroki 

skupno pisalo nakupovalne listke, v KS pa je bilo teh staršev manj (53,3 %). Veliko staršev 

ES se je pogovarjalo o vsebini knjig (72,2 %), v KS je bilo pogovora o vsebini manj (60 %). 

V ES je veliko staršev vključevalo tudi izmenično branje (72,2 %), v KS je bilo izmeničnega 

branja manj (46,7 %). Več kot polovica staršev ES (61,1 %) je svojim otrokom glasno brala 

pred spanjem, v KS je delež nižji (46,7 %). Najmanj je bilo skupnega pisanja vabil, voščil. V 

ES je to dejavnost vključevalo 55,6 % staršev, v KS 40 %. Nekaj staršev je zapisalo tudi 

druge bralno-pisne dejavnosti, v ES 22,2 %, v KS je to zapisal le en starš. 
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Preglednica 114: Dodatne bralno-pisne dejavnosti, v katere so starši še vključili otroka 

glede na skupino 

    
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Dodatne bralno-pisne dejavnosti 

  15 15 30 

branje podnapisov s TV, branje 

stripov 1 0 1 

branje s TV 0 1 1 

igra (ime, priimek, vas, država, 

mesto, rastlina, žival, predmet), 

samostojno pisanje zgodb 0 1 1 

istočasno branje 0 1 1 

reševanje križank 0 1 1 

trgovina - napisi 1 0 1 

Skupaj 17 19 36 

 

V ES so starši v bralno-pisne dejavnosti svojega otroka vključili še igro (ime, priimek …), 

samostojno pisanje zgodb, istočasno branje, reševanje križank. V KS so vključili branje 

podnapisov s TV, branje stripov, branje napisov na trgovinah. 

 

19. Kaj je po Vašem mnenju najpomembnejše za hitrejše napredovanje otrok v branju 

in pisanju? 

 

V odgovorih na vprašanje, v katerem so starši napisali, kaj je zanje najpomembnejše za 

hitrejše napredovanje otrok v branju in pisanju, so v ES navedli:  

− branje in pisanje ob igri, ukvarjanje staršev  z otroki pri branju in pisanju,  

− branje od 10 do 30 minut in poslušanje staršev,  

− pisanje, glasno branje od 10 do 30 minut, poslušanje staršev, 

− razločno branje staršev, razlaga vsebine knjige,  

− redna vaja, spodbude, 

− redno branje in pisanje besedil, 

− redno branje in pisanje, spodbude staršev, 

− redno branje, popravljanje napačnih besed, pogovor o besedilu, pohvala, 

− vaja, 

− veliko pogovarjanja z otrokom, 

− vsakodnevna rutina, zanimivo besedilo, sproščen pristop, 
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− vsakodnevno branje, 

− vsakodnevno branje in pisanje, 

− vsakodnevno branje in pisanje − vaja dela mojstra,  

− vsakodnevno branje knjig, ki si jih otrok izbere sam; sodelovanje staršev, izmenično branje, 

− vsakodnevno branje, spodbujanje pri branju, zanimiva vsebina besedila, potrpežljivost,  

− vsakodnevno glasno branje, prepisi povedi, pisanje črk,  

− zanimiva vsebina. 

 

Staršem KS je pomembno:  

− poznavanje vseh črk že pred vstopom v šolo,  

− otrokova želja po branju in pisanju zgodbic in pesmic, izmišljevanje zgodbic, pesmic, 

− otrokov izbor besedila, npr. če bi rad kupil psa, naj bere male oglase, 

− pomoč odraslih, 

− pravilna izbira knjig, vsebine, ki ga zanimajo, spodbujati branje in pisanje, 

− redna vaja,  

− redna vaja, spodbude, 

− sodelovanje otroka s staršem, dosledno upoštevanje navodil − vsakodnevno branje, 

pridobivanje učnih navad; kar pa zaradi pomanjkanja časa in drugih aktivnosti otroka, 

dosledno nismo počeli, 

− vaja (pojavila 2-krat), 

− veliko branja in pisanja, da otroka motiviraš za to, ne pod prisilo, 

− vsakodnevno branje, najmanj 10 minut, ob napakah ga popraviti; pri pisanju je tudi 

pomembna vaja, vsaj enkrat na teden, 

− vsakodnevno branje, primerne knjige, besedila, velikost črk, razmaki, obseg besedila, 

zanimiva tematika. 

 

Iz zapisanih mnenj staršev ES in KS, kaj je najpomembnejše za hitrejše napredovanje otrok v 

branju in pisanju, ugotovimo, da so to: vaja in redna vaja, spodbude. 
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Preglednica 115: Mnenja staršev, kaj je najpomembnejše za hitrejše napredovanje otrok 

v branju in pisanju glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 28,109(a) 28 0,459 

Kullbackov koeficient 38,2 28 0,095 

a 58 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is ,47. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

20. Ali še vedno glasno berete otroku? 

 

Preglednica 116: Ali starši še vedno glasno berejo otroku glede na skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Ali še vedno glasno 

berete otroku? 

zelo pogosto/redno (= skoraj 

vsak dan) 

Število 2 9 11 

Odstotek 12,50 % 47,40 % 31,40 % 

pogosto (= 1−2 x tedensko) 
Število 5 8 13 

Odstotek 31,30 % 42,10 % 37,10 % 

občasno (= 1−2 x mesečno) 
Število 5 1 6 

Odstotek 31,30 % 5,30 % 17,10 % 

redko 
Število 4 1 5 

Odstotek 25,00 % 5,30 % 14,30 % 

Skupaj 
Število 16 19 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Malo manj kot polovica staršev ES (47,4 %) še vedno zelo pogosto glasno bere svojim 

otrokom, v KS sta taka starša samo dva (12,5 %). Pogosto bere v ES 42,1 %, v KS nekoliko 

manj (31,3 %). Isti delež staršev KS bere svojim otrokom občasno (31,3 %), v ES pa je tak 

starš samo eden. Redko bere svojim otrokom v KS četrtina staršev (25 %), v ES samo eden. 
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Preglednica 117: Ali starši še vedno glasno berejo otroku glede na skupino: hi-kvadrat 

in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 9,426(a) 3 0,024 

Kullbackov koeficient 10,098 3 0,018 

a 4 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is 2,29. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

21. Ali se Vam zdi pomembno, da se otroku glasno bere tudi potem, ko bo postal 

samostojni bralec? 

 

Preglednica 118: Mnenja staršev o pomembnosti glasnega branja otroku tudi potem, ko 

bo postal samostojni bralec glede na skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Ali se Vam zdi pomembno, 

da se otroku glasno bere 

tudi potem, ko bo postal 

samostojni bralec? 

da 
Število 7 13 20 

Odstotek 46,70 % 68,40 % 58,80 % 

ne 
Število 4 1 5 

Odstotek 26,70 % 5,30 % 14,70 % 

občasno 
Število 4 5 9 

Odstotek 26,70 % 26,30 % 26,50 % 

Skupaj 
Število 15 19 34 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Več kot polovica staršev ES (68,4 %) je mnenja, da je pomembno, da otroku glasno berejo 

tudi potem, ko bo samostojen bralec, v KS ima tako mnenje 46,7 % staršev. Kar 26,7 % 

staršev KS se ne zdi pomembno, da otroku glasno berejo tudi potem, ko bo samostojen bralec, 

v ES je ima tako mnenje samo en starš. Občasno glasno branje je pomembno 26,3 % staršem 

ES, v KS je ta delež nekoliko nižji (26,7 %). 
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Preglednica 119: Mnenja staršev o pomembnosti glasnega branja otroku tudi potem, ko 

bo postal samostojni bralec glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 3,286(a) 2 0,193 

Kullbackov koeficient 3,395 2 0,183 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is 2,21. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

22. Ali se Vam zdi, da je otrok v tem šolskem letu napredoval v branju in pisanju? 

 

Preglednica 120: Mnenja staršev o napredovanju branja in pisanja v šolskem letu glede 

na skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

 Ali se Vam zdi, da je otrok 

v tem šolskem letu 

napredoval v branju in 

pisanju? 

da 
Število 14 14 28 

Odstotek 82,40 % 73,70 % 77,80 % 

v branju je bolj kot v 

pisanju 

Število 1 4 5 

Odstotek 5,90 % 21,10 % 13,90 % 

v pisanju je bolj kot v 

branju 

Število 2 1 3 

Odstotek 11,80 % 5,30 % 8,30 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Isto število staršev ES (73,7 %) in KS (82,4 %) je mnenja, da so otroci napredovali v branju in 

pisanju. Štirje starši ES (21,1 %) so zapisali, da so otroci bolj napredovali v branju kot v 

pisanju, v KS je tega mnenja en starš (5,9 %). En starš ES je zapisal, da je otrok bolj 

napredoval v pisanju kot v branju, v  KS sta tega mnenja dva starša (11,8 %). 

 

Preglednica 121: Mnenja staršev o napredovanju branja in pisanja v šolskem letu glede 

na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 2,028(a) 2 0,363 

Kullbackov koeficient 2,156 2 0,34 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is 1,42. 
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Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

23. Kako ocenjujete otrokovo branje ob koncu šolskega leta?  

 

Preglednica 122: Starševsko ocenjevanje otrokovega branja ob koncu šolskega leta glede 

na skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Kako ocenjujete otrokovo 

branje ob koncu šolskega 

leta? 

bere tekoče in pravilno,na 

koncu povedi se ustavi 

Število 3 5 8 

Odstotek 18,80 % 26,30 % 22,90 % 

bere tekoče, občasno 

daljše besede po zlogih, na 

koncu povedi se ustavi 

Število 9 11 20 

Odstotek 
56,30 % 57,90 % 57,10 % 

bere po zlogih in na koncu 

povedi se večinoma ustavi 

Število 2 1 3 

Odstotek 12,50 % 5,30 % 8,60 % 

bere počasi, glasove 

izpušča, dodaja, zamenjuje 

in na koncu 

Število 2 2 4 

Odstotek 
12,50 % 10,50 % 11,40 % 

Skupaj 
Število 16 19 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Več kot polovica staršev ES (57,9 %) in KS (56,3 %) ocenjujejo branje svojih otrok kot 

tekoče, občasno berejo daljše besede po zlogih, na koncu se ustavijo.  26,3 % staršev ES in 

18,8 % staršev KS ocenjujejo otrokovo branje ob koncu šolskega leta kot tekoče in pravilno ... 

V ES en starš ocenjuje otrokovo branje po zlogih ..., v KS tako ocenjujeta dva starša (12,5 %). 

Približno isti delež staršev ES (10,5 %) in KS (12,5 %) otrokovo branje ocenjuje kot počasno 

branje z izpuščanjem glasov... Največ otrok je po oceni staršev v ES in KS takih, ki ob koncu 

šolskega leta berejo tekoče, občasno daljše besede po zlogih ... 
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Preglednica 123: Starševsko ocenjevanje otrokovega branja ob koncu šolskega leta glede 

na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,782(a) 3 0,854 

Kullbackov koeficient 0,788 3 0,852 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is 1,37. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

24. Kako ocenjujete otrokovo pisanje ob koncu šolskega leta? 

 

Preglednica 124: Starševsko ocenjevanje otrokovega pisanja ob koncu šolskega leta 

glede na skupino 

      
Skupina  

Skupaj 
KS ES 

Kako ocenjujete otrokovo 

pisanje ob koncu šolskega 

leta? 

samostojno piše (odgovore 

na vprašanja, prepise) in 

upošteva osnovna 

pravopisna p. 

Število 8 10 18 

Odstotek 

47,10 % 52,60 % 50,00 % 

samostojno piše (odgovore 

na vprašanja, prepise) in 

občasno 

Število 7 7 14 

Odstotek 
41,20 % 36,80 % 38,90 % 

piše počasi, ob pomoči in 

vodenju 

Število 2 2 4 

Odstotek 11,80 % 10,50 % 11,10 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Pri ocenjevanju otrokovega pisanja ob koncu šolskega leta je več kot polovica staršev ES 

(52,6 %) mnenja, da njihov otrok samostojno piše in upošteva osnovna pravopisna pravila 

(ločila, velika začetnica), v KS je teh staršev nekoliko manj (47,1 %). Isto število staršev KS 

(41,2 %) in ES (36,8 %) je mnenja, da otrok samostojno piše in občasno upošteva osnovna 

pravopisna pravila (ločila, velika začetnica). Staršev, ki ocenjujejo pisanje svojega otroka kot 

počasno, ob pomoči in vodenju, je v obeh skupinah isto število, v ES (10,5 %) in v KS (11,8 

%). 
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Preglednica 125: Starševsko ocenjevanje otrokovega pisanja ob koncu šolskega leta 

glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,111(a) 2 0,946 

Kullbackov koeficient 0,112 2 0,946 

a 2 celic (33,3 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je is 1,89. 

 

Kullbackov koeficient ni statistično značilen, zato lahko sklenemo, da sta skupini v tem 

vidiku primerljivi. 

 

3.4.3 INTERPRETACIJA TESTA BRANJA IN PISANJA UČENCEV NA ZAČETKU   

         RAZISKAVE 

BRANJE 

 

1. GLASNO BRANJE BESEDILA ZOBOBOL 

(T. Kokalj: ZOBOBOL /slikopis ‒ spremenjeno besedilo/) 

 

Preglednica 126: Glasno branje besedila Zobobol glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Glasno branje besedila 

Zobobol 

črkuje 
Število 1 3 4 

Odstotek 5,90 % 15,80 % 11,10 % 

vezano 
Število 13 11 24 

Odstotek 76,50 % 57,90 % 66,70 % 

tekoče 
Število 3 5 8 

Odstotek 17,60 % 26,30 % 22,20 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je več otrok bere tekoče kot v KS. Tistih, ki berejo tekoče v ES, je 26,3 %, tistih, ki 

črkujejo, 15,8 %. Posledično je manjši delež tistih, ki berejo vezano (57,9 %). V KS je 17,6 % 

otrok, ki berejo tekoče, 5,9 % je otrok, ki črkujejo, in 76,5 % otrok, ki berejo vezano. 
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Preglednica 127: Glasno branje besedila Zobobol glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 1,560(a) 2 0,458 

Kullbackov preizkus 1,608 2 0,448 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,89. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

TEŽAVE, NAPAKE PRI GLASNEM BRANJU BESEDILA ZOBOBOL 

 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

 

NISO PREBRALI 

Trije učenci ES niso znali prebrati naslednjih besed v besedilu Zobobol (besede vsakega 

učenca so navedene po alinejah):  

− dedka, Mraza, strašansko, zvečer, umiti, odšel, zobozdravniku, bleščečo, zvezdico, pisma, 

prišli, raznosili, palčki, 

− zvečer, bleščečo, 

− strašansko, bolel, bleščečo, zvezdico, palčki, raznosili, dobil. 

 

NAROBE PREBRALI 

10 učencev ES je narobe prebralo naslednje besede v besedilu Zobobol:  

− bolel − balon, ves − vse, mesec − mesece, bral − bele, si − se, od − ut, vrat − vat, dedek − 

dedeke, Mraz − meza, dobil − dojl, veliko – velik, 

−dedka − dekla, mraza − miza, strašansko − strašnasko, bral − brala, pisma − pisala,  

pozabil – pzabila, umiti − miti, raznosili − raznosli, vrat − vrata, dobil − dobila, odšel – odšle, 

− dedka − deka, mraza − mraz, strašansko − starašan, bolel − bole, zvečer − zavečer,  

pozabil − pozabli, umiti − muti, raznosili − raznosli, odšel – odšle, 

− prišli – prišel, 

− mesec − mes, pisma − pismo, in − il, pozabil − vabil, umiti − umeniti, darila − darilo, do − 

da, zobozdravniku − zbora, 

− zvezdico – zvezdo, 

− dedka − dedeka, vrat – vrati, 
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− strašansko − strašno, bolel − boli, zob ves − zboboves, 

− dedka − di, mraza − za, strašansko − stara, bolel − bole, zob − zo, mesec − mesece, bral − 

blak, pisma − piska, pozabil − pozabaj, zobe − zombi, prišli − peter, palčki − palčka, in − 

nima, raznosili − zvezka očitelj, darila − berila, od − do, vrat – vre, 

− strašansko – strašno. 

 

TEŽAVE, NAPAKE PRI GLASNEM BRANJU 

Pri 15 učencih ES so se pri branju besedila Zobobol pojavile naslednje težave in napake:  

− ne poznajo vseh črk, napačno branje, zgubljanje pri branju, nerazumevanje branja,  

− počasno branje, preskakovanje vrstic, izpuščanje, dodajanje črk, napačno naglaševanje 

(mesec, zobe),  

− tiho glaskovanje, izpuščanje, dodajanje glasov, napačno branje besede ves (ni prebral s 

polglasnikom), napačno branje besed s črko l na koncu,  

− krajše besede prebere tekoče, napačno branje besede ves (ni prebral s polglasnikom),  

napačno naglaševanje (mesec), 

− napačno naglaševanje (zobe), občasno zatikajoče se branje, 

− izpuščanje črk; besede tiho glaskuje, napačno branje besed s črko l na koncu, 

− počasnejše branje daljših besed, 

− napačno branje besede ves (ni prebral s polglasnikom), napačno branje besed s črko l na 

koncu, 

− počasnejše branje daljših besed, 

− hitrejše branje, napačno branje besede ves (ni prebral s polglasnikom), napačno 

naglaševanje (mesec), napačno branje besed s črko l na koncu, 

− besede na glas glaskuje, potem glasno ponovi celo besedo, 

− vezano branje je hitrejše, 

− občasno zamenja črki D – B; če naredi napako, se popravi, 

− napačno branje besed, ki se končajo na l; napačno branje besede ves (ni prebral s 

polglasnikom), napačno naglaševanje (mesec, zobe), 

− zelo počasno branje, se moti, dodaja, izpušča glasove, si izmišljuje, ne pozna vseh črk,  

večinoma je pravilno prebral le enozložne besede, 

− napačno naglaševanje (zobe), zelo tiho branje. 

 

 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 209 - 

 

KONTROLNA SKUPINA 

 

NISO PREBRALI 

3 učenci KS niso znali prebrati naslednjih besed v besedilu Zobobol:  

− darila, zobozdravniku, bleščečo, zvezdico, 

− zobozdravniku, 

− zvečer, pozabil, odšel, zobozdravniku. 

 

NAROBE PREBRALI 

13 učencev KS so narobe prebrali naslednjih besed v besedilu Zobobol:  

− dedka − dedek, mraza − mraz, zvezdico – zvezdo, 

− dedka − dedek, strašansko − strašno, bral − bol, pisma − pismo, umiti − umit, zobe − zabe,  

prišli − pismo, raznosili − nosil, palčki − palček, od − ob, dedek − dedik, mraz − mraž, 

zvezdico − vilico, bleščečo – vlečo, 

− strašansko − strašno, mesec – mešec, 

− strašansko − strašno, mesec – mešec, 

− ves − vse, zvezdico – zvezdo, 

− strašansko – strašnasko, 

− dedka − dedeka, prišli − prišeli, raznosili − raznovili, bleščečo – blaščečo, 

− ves − vse, mesec − mesece, zvezdico – zvezdo, 

− dedka − dedek, bolel − bolan, mesec − mesc, dobil − dobro, zvezdico – zvezdo, 

− bral − pral, darila – darilo, 

− bral − pral, darila – darilo, 

− dedka − deka, mraza − miza, strašansko − stražako, bolel − boljej, ves − vesa, mesec − 

mesc, bral − brelal, zvečer − črn, pozabil − zapovabi, umiti − muti, zobe − zabo, prišli − pršli, 

palčki − šakali, je − ja, odšel − šel, ali − li, dobil – dobavil, 

− dedka − dedek, mraza − mraz, raznosili − raznosli, dedek – dedka. 

 

TEŽAVE, NAPAKE PRI GLASNEM BRANJU 

Pri nekaterih učencih KS so se pri branju besedila Zobobol pojavile naslednje težave in 

napake:  

− napačno branje besede ves (ni prebral s polglasnikom), napačno branje besed s črko l na 

koncu, občasno še vezano branje, 
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− počasno branje, zamenjuje črki Z in Ž, napačno branje besede ves (ni prebral s 

polglasnikom), dodaja, izpušča glasove, si izmišljuje, 

− počasno branje; če se zmoti, se popravi, 

− hitrejše branje; občasno napačno branje besed, ki se končajo na l; če se zmoti, se popravi  

− vezano branje je hitrejše, 

− napačno branje besede ves (ni prebral s polglasnikom), napačno branje besed s črko l na 

koncu,  

− občasno še vezano branje, premori pred daljšimi besedami (strašansko, zobozdravniku, 

bleščečo), 

− napačno branje besed, ki se končajo na l, napačno branje besede ves (ni prebral s 

polglasnikom), napačno naglaševanje (mesec),  

− vezano branje je hitrejše; pri branju nekaterih povedi, sredi povedi prebere, kot bi bila tam 

pika; napačno naglaševanje (zobe), 

−  vezano branje je hitrejše, napačno naglaševanje (mesec),  

− občasno vezano branje; premori med besedami; napačno naglaševanje (zobe); tiho prebere 

prvi zlog besede, potem na glas celo besedo; površno branje, z napakami,  

− občasno črkuje, napačno branje besed s črko l na koncu,  

− napačno branje besede ves (ni prebral s polglasnikom), napačno naglaševanje (zobe); 

napačno branje besed s črko l na koncu,  

− napačno branje besed s črko l na koncu; izpustil vrstico, se popravil,   

‒ napačno branje besede ves (ni prebral s polglasnikom), 

− hitrejše branje; nekatere besede tiho, potem na glas. 
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UPOŠTEVANJE KONČNIH LOČIL PRI GLASNEM BRANJU  

BESEDILA ZOBOBOL 

 

Preglednica 128: Upoštevanje končnih ločil pri glasnem branju besedila Zobobol glede 

na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Glasno branje – 

upoštevanje ločil 

ne upošteva 
Število 2 3 5 

Odstotek 11,80 % 15,80 % 13,90 % 

delno upošteva 
Število 3 2 5 

Odstotek 17,60 % 10,50 % 13,90 % 

upošteva 
Število 12 14 26 

Odstotek 70,60 % 73,70 % 72,20 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je nekoliko večji delež tistih otrok, ki pri glasnem branju besedila ne upoštevajo ločil 

(15,8 %), in tistih, ki pri glasnem branju besedila upoštevajo ločila (73,7 %). Posledično je 

manjši delež tistih, ki pri glasnem branju delno upoštevajo ločila (10,5 %). V KS delno 

upoštevajo ločila trije učenci (17,60 %), 2 učenca ne upoštevata ločil (11,80 %), 12 učencev 

jih upošteva (70,60 %). 

 

Preglednica 129: Upoštevanje končnih ločil pri glasnem branju besedila Zobobol glede 

na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g P 

hi-kvadrat preizkus ,444(a) 2 0,801 

Kullbackov preizkus 0,446 2 0,8 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,36. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

 

 

 

 

 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 212 - 

 

OTROKOVO RAZUMEVANJE BESEDILA ZOBOBOL PO GLASNEM BRANJU 

 

Preglednica 130: Otrokovo razumevanje besedila Zobobol po glasnem branju glede na 

skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Glasno branje – 

razumevanje 

ni razumel 
Število 3 4 7 

Odstotek 17,60 % 21,10 % 19,40 % 

delno razumel 
Število 1 2 3 

Odstotek 5,90 % 10,50 % 8,30 % 

razumel 
Število 13 13 26 

Odstotek 76,50 % 68,40 % 72,20 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je nekoliko večji delež tistih otrok, ki pri glasnem branju besedila niso razumeli (21,1 

%), in tistih, ki so pri glasnem branju besedilo delno razumeli (10,5 %). Posledično je manjši 

delež tistih, ki so pri glasnem besedilo razumeli (68,4 %). V KS je takih otrok, ki so besedilo 

razumeli 76,5 %, tistih, ki so besedila niso razumeli, je 17,6 %, otrok, ki so besedilo delno 

razumeli, je 5,9 %. V ES so imeli največ težav pri drugem vprašanju in zadnjem vprašanju 

(Zakaj ga je bolel zob?, Kaj to pomeni?) (Priloga 7). Učenci KS so imeli največ težav pri 

zadnjem, drugem in tretjem vprašanju (Kaj to pomeni?, Zakaj ga je bolel zob?, Kdo je 

raznosil darila? (Priloga 7) 

 

Preglednica 131: Otrokovo razumevanje besedila Zobobol po glasnem branju glede na 

skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g P 

hi-kvadrat preizkus ,366(a) 2 0,833 

Kullbackov preizkus 0,372 2 0,83 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,42. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 
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PISANJE 

 

1. PISANJE ČRK OB SLIČICAH, S KATERO SE ZAČNE BESEDA 

 

SNEŽAK 

 

Preglednica 132: Otrokovo pisanje črke ob sličici, s katero se začne beseda glede na 

skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Slika snežak 

nepravilno 
Število 1 1 2 

Odstotek 6,30 % 5,30 % 5,70 % 

pravilno 
Število 15 18 33 

Odstotek 93,80 % 94,70 % 94,30 % 

Skupaj 
Število 16 19 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je nekoliko večji delež tistih otrok (94,7 %), ki so pravilno zapisali črko, s katero se 

začne beseda snežak, in nekoliko manjši delež (5,3 %) tistih, ki so napisali napačno črko. Pri 

KS ni bilo enega odgovora (vrednost je manjkala). Deleža pravilnih in nepravilnih zapisov 

besede snežak sta skoraj enaka. 

 

Preglednica 133: Otrokovo pisanje črk ob sličici, s katero se začne beseda snežak glede 

na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,016(b) 1 0,9 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0,000 1 1 

Kullbackov preizkus 0,016 1 0,9 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,91. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

Napake  nekaterih učencev pri pisanju črke, s katero se začne beseda ob sličici SNEŽAK: 

Težave, ki so se pojavile pri zapisu črke pri ES in KS, s katero se začne beseda snežak, so 

napačna smer črke S (5 primerov). Dva učenca sta napisala tudi drugi črki (namesto S je Š in 
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G). V KS sta napačno smer črke zapisala dva učenca in en učenec je namesto S zapisal Š. V 

ES so trije učenci napisali napačno smer črke S, en učenec pa je namesto S napisal črko G.  

 

BONBON 

 

Preglednica 134: Otrokovo pisanje črke ob sličici, s katero se začne beseda glede na 

skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Slika bonbon 

nepravilno 
Število 1 1 2 

Odstotek 6,30 % 5,30 % 5,70 % 

pravilno 
Število 15 18 33 

Odstotek 93,80 % 94,70 % 94,30 % 

Skupaj 
Število 16 19 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je nekoliko večji delež tistih otrok (94,7 %), ki so pravilno zapisali črko, s katero se 

začne beseda bonbon, in nekoliko manjši delež tistih (5,3 %), ki so napisali napačno črko. Pri 

KS ni bilo enega odgovora (vrednost je manjkala). Razlike skoraj ni. 

 

Preglednica 135: Otrokovo pisanje črke ob sličici, s katero se začne beseda bonbon glede 

na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,016(b) 1 0,9 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0 1 1 

Kullbackov preizkus 0,016 1 0,9 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,91. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni.  

 

Napake  nekaterih učencev pri pisanju črke, s katero se začne beseda ob sličici BONBON: 

Nepravilno sta začetno črko napisala dva učenca (en učenec KS in en učenec ES). V KS je 

namesto črke B napisal P, v ES je namesto B napisal J. 
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ŽABA 

 

Preglednica 136: Otrokovo pisanje črke ob sličici, s katero se začne beseda glede na 

skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Slika žaba 

nepravilno 
Število 0 2 2 

Odstotek 0,00 % 10,50 % 5,60 % 

pravilno 
Število 17 17 34 

Odstotek 100,00 % 89,50 % 94,40 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je večji delež tistih otrok (10,5 %), ki so ob sličici žaba nepravilno zapisali začetno črko 

te besede, posledično je manjši delež tistih otrok (89,5 %), ki so v kvadrat ob sličici zapisali 

pravilno začetno črko. V KS so vsi otroci pravilno zapisali začetno črko besede žaba, v ES pa 

sta jo napačno zapisala 2 učenca. 

 

Preglednica 137: Otrokovo pisanje črke ob sličici, s katero se začne beseda žaba glede na 

skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 1,895(b) 1 0,169 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0,42 1 0,517 

Kullbackov preizkus 2,661 1 0,103 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,94. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

Napake  nekaterih učencev pri pisanju črke, s katero se začne beseda ob sličici ŽABA: 

Nepravilno sta začetno črko napisala dva učenca ES. En učenec je napisal Ž, drugi M. V KS 

so vsi učenci pravilno zapisali začetno črko.  
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DEŽNIK 

 

Preglednica 138: Otrokovo pisanje črke ob sličici, s katero se začne beseda glede na 

skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Slika dežnik 

nepravilno 
Število 1 1 2 

Odstotek 5,90 % 5,30 % 5,60 % 

pravilno 
Število 16 18 34 

Odstotek 94,10 % 94,70 % 94,40 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je nekoliko manjši delež otrok (5,3 %) kot v KS, ki so ob sličici dežnik nepravilno 

zapisali začetno črko te besede, posledično je nekoliko večji delež tistih otrok (94,7 %) kot v 

KS; ti so v kvadrat ob sličici zapisali pravilno začetno črko. Deleža pravilnih in nepravilnih 

zapisov te besede sta skoraj enaka. Samo en učenec v ES in KS je napačno zapisal začetno 

črko besede dežnik. 

 

Preglednica 139: Otrokovo pisanje črk ob sličici, s katero se začne beseda dežnik glede 

na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,007(b) 1 0,935 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0 1 1 

Kullbackov preizkus 0,007 1 0,936 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,94. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

Napake  nekaterih učencev pri pisanju črke, s katero se začne beseda ob sličici DEŽNIK: 

Težavi, ki sta se pojavili pri ES in KS pri zapisu črke, s katero se začne beseda dežnik, je 

napačen zapis črke D. Učenec v ES je namesto D napisal G, učenec v KS pa je napisal črko 

M. 
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TORTA 

 

Preglednica 140: Otrokovo pisanje črke ob sličici, s katero se začne beseda glede na 

skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Slika torta pravilno 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Vsi učenci ES in KS so pravilno zapisali začetno črko, s katero se začne beseda torta.  

 

GROZDJE 

 

Preglednica 141: Otrokovo pisanje črke ob sličici, s katero se začne beseda glede na 

skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Slika grozdje 

nepravilno 
Število 1 1 2 

Odstotek 6,30 % 5,30 % 5,70 % 

pravilno 
Število 15 18 33 

Odstotek 93,80 % 94,70 % 94,30 % 

Skupaj 
Število 16 19 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Velika večina otrok (94,3 %) je pravilno zapisala začetno črko besede grozdje, med ES in KS 

pa skorajda ni razlik (razlike so minimalne). Delež pravilnih zapisov otrok v ES je nekoliko 

večji (94,7 %), pri KS je ta delež 93,8 %. Pri ES in KS je en učenec napačno zapisal začetno 

črko. 
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Preglednica 142: Otrokovo pisanje črke ob sličici, s katero se začne beseda grozdje glede 

na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,016(b) 1 0,9 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0 1 1 

Kullbackov preizkus 0,016 1 0,9 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,91. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

Napake  nekaterih učencev pri pisanju črke, s katero se začne beseda ob sličici GROZDJE: 

Težavi, ki sta se pojavili pri ES in KS pri zapisu črke, s katero se začne beseda grozdje, je 

napačen zapis črke G. Učenec v ES je namesto G napisal Č, učenec v KS pa je napisal črko F. 

 

ŠKARJE 

 

Preglednica 143: Otrokovo pisanje črke ob sličici, s katero se začne beseda glede na 

skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Slika škarje 

nepravilno 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,90 % 

pravilno 
Število 16 18 34 

Odstotek 100,00 % 94,70 % 97,10 % 

Skupaj 
Število 16 19 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V KS so vsi učenci pravilno zapisali začetno črko te besede (100 %), v ES je en učenec 

zapisal napačno. V ES je delež otrok, ki so v kvadrat ob sličici zapisali pravilno črko, s katero 

se ta beseda začne, 94,7 %. 

 

 

 

 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 219 - 

 

Preglednica 144: Otrokovo pisanje črke ob sličici, s katero se začne beseda škarje glede 

na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,867(b) 1 0,352 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0 1 1 

Kullbackov preizkus 1,247 1 0,264 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,46. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

Napake  nekaterih učencev pri pisanju črke, s katero se začne beseda ob sličici ŠKARJE: 

Dva učenca ES sta napačno zapisala smer črke Š, en učenec pa je namesto Š napisal K. V KS 

je en učenec napačno zapisal smer črke Š. 

 

ŠTEVILO PRAVILNO ZAPISANIH ČRK OB SLIČICAH 

 

Preglednica 145: Število pravilno zapisanih črk ob sličicah glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Število pravilnih zapisov 

2 
Število 1 0 1 

Odstotek 5,90 % 0,00 % 2,80 % 

4 
Število 0 2 2 

Odstotek 0,00 % 10,50 % 5,60 % 

5 
Število 1 0 1 

Odstotek 5,90 % 0,00 % 2,80 % 

6 
Število 1 2 3 

Odstotek 5,90 % 10,50 % 8,30 % 

7 
Število 14 15 29 

Odstotek 82,40 % 78,90 % 80,60 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V KS je 14 otrok ali 82,4 %, ki so pravilno zapisali vse črke, s katero so se začele besede, v 

ES pa je teh otrok 15 ali 78,9 %. 6 pravilnih zapisov v KS je zapisal 1 otrok ali 5,90 %, v ES 

sta 6 pravilnih zapisov imela 2 otroka ali 10,5 %. 1 učenec ali 5,9 % je imel v KS 5 pravilnih 

zapisov. 2 učenca ali 10,5 % v ES sta imela 4 pravilne zapise. 1 učenec ali 5,9 % v KS je imel 

2 pravilna zapisa. 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 220 - 

 

Preglednica 146: Število pravilno zapisanih črk ob sličicah glede na skupino: hi-kvadrat 

in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 4,270(a) 4 0,371 

Kullbackov preizkus 5,808 4 0,214 

a 8 celic (80,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

ŠTEVILO NEPRAVILNO ZAPISANIH ČRK OB SLIČICAH 

 

Preglednica 147: Število nepravilno zapisanih črk ob sličicah glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Število nepravilnih 

zapisov 

1 
Število 1 1 2 

Odstotek 33,30 % 33,30 % 33,30 % 

2 
Število 1 0 1 

Odstotek 33,30 % 0,00 % 16,70 % 

3 
Število 0 2 2 

Odstotek 0,00 % 66,70 % 33,30 % 

5 
Število 1 0 1 

Odstotek 33,30 % 0,00 % 16,70 % 

Skupaj 
Število 3 3 6 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V KS je 1 učenec ali 33,3 % , ki je imel 5 nepravilnih zapisov. V ES sta bila s 3 napačnimi 

zapisi 2 učenca ali 66,7 %. V KS je 1 učenec ali 33,3 %, ki je imel 2 napačna zapisa. 1 

napačni zapis je imel 1 učenec ali 33,3 % v KS in 1 učenec ali 33,3 % v ES. 

 

Preglednica 148: Število nepravilno zapisanih črk ob sličicah glede na skupino: hi-

kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 4,000(a) 3 0,261 

Kullbackov preizkus 5,545 3 0,136 

a 8 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,50. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 221 - 

 

ŠTEVILO PRAVILNO IN NEPRAVILNO ZAPISANIH ČRK OB SLIČICAH 

 

Preglednica 149: Število pravilno in nepravilno zapisanih črk ob sličicah glede na 

skupino 

Skupina   
Število pravilnih 

zapisov 

Število 

nepravilnih 

zapisov 

KS 

Aritmetična sredina 6,5294 2,6667 

N 17 3 

Standardni odklon 1,28051 2,08167 

Mediana 7 2 

Minimum 2 1 

Maksimum 7 5 

ES 

Aritmetična sredina 6,5789 2,3333 

N 19 3 

Standardni odklon 0,96124 1,1547 

Mediana 7 3 

Minimum 4 1 

Maksimum 7 3 

Skupaj 

Aritmetična sredina 6,5556 2,5 

N 36 6 

Standardni odklon 1,10698 1,51658 

Mediana 7 2,5 

Minimum 2 1 

Maksimum 7 5 

 

Povprečno število pravilnih zapisov je nekaj čez 18, med skupinama pa na podlagi Mann-

Whitneyevega preizkusa ne moremo potrditi statistično značilnih razlik (p = 0,836). V obeh 

skupinah znaša povprečno število nepravilnih zapisov 3,5; to pomeni, da sta skupini v tem 

pogledu enaki. 

 

Preglednica 150: Število pravilnih in nepravilnih zapisov: Mann-Whitneyev preizkus 

  Število pravilnih zapisov 
Število nepravilnih 

zapisov 

Mann-Whitney U preizkus 157 4,5 

p 0,836 1 

 

Napake  nekaterih učencev pri pisanju črke, s katero se začne beseda ob sličici ŠKARJE: 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 222 - 

 

V KS so imeli štirje učenci težave pri zapisovanju črke, s katero se je začela beseda. Prvi 

učenec je namesto D napisal M, pri snežaku, bonbonu, grozdju in škarjah pa ni zapisal nobene 

črke. Drugi učenec je napačno zapisal smer črke S, namesto B je napisal P, tretji učenec je 

napačno zapisal smer črk S in Š, četrti učenec je namesto S napisal Š in namesto G je napisal 

F. 

V ES je imelo pet učencev težave pri zapisovanju črk, s katerimi so se začele besede. Prvi 

učenec je namesto S napisal G, namesto D − G in namesto Š – K. Drugi učenec je napačno 

zapisal smer črke S. Tretji učenec je napačno zapisal smer črk S in Š, namesto Z je napisal Ž.  

Četrti učenec je zapisal napačno smer črk S in Š. Peti učenec je namesto B zapisal J, namesto 

Ž – M, namesto G – Č. 

 

2. ZAPIS IMEN SVOJIH BLIŽNJIH 

 

Preglednica 151: Zapis imen svojih bližnjih glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Imena svojih bližnjih 

1 Število 0 2 2 

2 Število 2 0 2 

3 Število 1 1 2 

4 Število 4 1 5 

5 Število 1 1 2 

6 Število 0 1 1 

7 Število 2 1 3 

8 Število 2 3 5 

9 Število 3 1 4 

10 Število 0 2 2 

11 Število 1 0 1 

12 Število 1 2 3 

14 Število 0 1 1 

16 Število 0 2 2 

17 Število 0 1 1 

Skupaj Število 17 19 36 

 

Učenci so napisali od 1 do 17 imen svojih bližnjih. 17 imen oz. največje število imen svojih 

bližnjih je napisal 1 učenec ES. 2 učenca ES sta napisala 16 imen svojih bližnjih, 1 učenec ES 

je napisal 14 imen svojih bližnjih. Največje število zapisa imen svojih bližnjih v KS je napisal 

1 učenec, ki je zapisal 12 imen. 
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Preglednica 152: Zapis imen svojih bližnjih glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

preizkus 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 15,604(a) 14 0,338 

Kullbackov preizkus 20,379 14 0,119 

a 30 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Preglednica 153: Število imen: opisne statistike 

Skupina Aritmetična sredina N 
Standardni 

odklon 
Mediana Minimum Maksimum 

KS 6,4 17 3,10123 7 2 12 

ES 8,8 19 4,87145 8 1 17 

Skupaj 7,6 36 4,25711 8 1 17 

 

Preglednica 154: Število imen: Mann-Whitneyev preizkus 

  Imena svojih bližnjih – število (pravilno) 

Mann-Whitney U preizkus 113,5 

p 0,127 

 

Na podlagi Mann-Whitneyevega preizkusa ne moremo potrditi razlik med skupinama, ker p ni 

manjše od 0,05. 

 

TEŽAVE, NAPAKE PRI ZAPISOVANJU IMEN SVOJIH BLIŽNJIH 

 

Vsi učenci ES in KS so pravilno zapisali imena svojih bližnjih v črtovje in niso imeli težav z 

orientacijo na listu.  

Napake, ki so se pojavljale pri obeh skupinah, so: izpuščanje črk, napačna smer črk, napačen 

zapis črk, dodajanje črk, napačen vrstni red črk, napačen zapis imen, ki se zapišejo drugače, 

kot se izgovorijo.  

 

V ES je imelo devet učencev naslednje težave:  

− en učenec je zapisal samo svoje ime, 

− učenec, ki je napisal dve imeni, je izpustil dve črki v imenih, 

− učenec, ki je zapisal tri imena, je napačno zapisoval črke, dodajal črke, izpuščal črke, 

namesto I je E, namesto A je I, 
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− učenec, ki je zapisal pet imen, je izpuščal črke, dodajal črke, napisal napačen črke, obrnil je 

vrstni red črk v imenu, rotacija črke S,  

− učenec, ki je zapisal eno ime, je  namesto črke Ž na koncu zapisal Š, 

− učenec, ki je zapisal tri imena, je zapisal napačno smer črke S in L in izpustil črki pri dveh 

imenih, 

−  dva učenca sta napisala eno ime, v katerem je manjkala ena črka. 

V KS skupini so štirje učenci pri zapisovanju imen svojih bližnjih imeli naslednje težave: 

− učenec, ki je zapisal eno ime, je izpustil eno črko, 

− učenec, ki je zapisal dve imeni je namesto črke T napisal K, pri imenu, ki se drugače zapiše 

kot izgovori, je napisal namesto Z − S, 

− učenec, ki je napisal dve imeni, je pri enem izpustil črko, pri imenu, ki se drugače zapiše kot 

izgovori, je namesto B zapisal P, 

− pri učencu, ki je zapisal dve imeni, je v imenu manjkala ena črka in namesto T je bil D. 

 

3. ZAPIS ZGODBE OB SLIČICAH  

(NAGAJIVI BOBI: ABC 2 – 1. del, str. 64) 

 

Preglednica 155: Zapis zgodbe ob sličicah glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Zapis zgodbe ob slikah 

nič 
Število 4 4 8 

Odstotek 23,50 % 21,10 % 22,20 % 

delno 
Število 2 3 5 

Odstotek 11,80 % 15,80 % 13,90 % 

celota 
Število 11 12 23 

Odstotek 64,70 % 63,20 % 63,90 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Dobra petina učencev (22,2 %) ni zapisala zgodbe ob sličicah, veliko večji je ta delež v KS 

(23,5 %) kot v ES (21,1 %). Skoraj dve tretjini učencev (63,9 %) je napisalo besedilo v celoti, 

za spoznanje je ta delež večji v KS. 
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Preglednica 156: Zapis zgodbe ob sličicah glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,133(a) 2 0,936 

Kullbackov preizkus 0,134 2 0,935 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,36. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

 

CELOTA 

V ES je bilo 12 učencev, ki so ob sličicah zapisali krajše besedilo in upoštevali osnovna 

pravopisna pravila. Ti učenci so zapisali smiselno besedilo, 4−6 povedi, upoštevali so končna 

ločila, presledke med besedami. Nekatera besedila so bila brez napak, nekaj jih je imelo manj 

ali več napak (izpuščanje črk, dodajanje črk, napačna smer črk, napačno zapisovanje besed, ki 

se končajo na L).  

 

DELNO 

V ES so 3 učenci zapisali krajše besedilo in delno upoštevali pravopisna pravila. Ta besedila 

so imela 3−4 povedi, ločila so bila upoštevana, pri nekaterih delno, zapisan je bil napačen 

vrstni red besed. V besedilu je bilo več ali manj napak.  

 

NIČ 

V ES en učenec ni zapisal krajšega besedila oz. pri 3 učencih je bilo besedilo nerazumljivo in 

nejasno zapisano (npr. Miha gremo naraditi snažku klobuk sonija kaje miha kuža je. − Nekoč 

otroki so snaka sose zabavli kapo otrok so nžku sal nos. − Kosez ima k sopoc snak kjbsotbojb 

se muinsonkoč.). 

 

KONTROLNA SKUPINA 

 

CELOTA 

V KS je bilo 11 učencev, ki so ob sličicah zapisali krajše besedilo in upoštevali osnovna 

pravopisna pravila. Ti učenci so zapisali: smiselno besedilo, zapisali so od 4−6 povedi, 
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upoštevali so končna ločila, tudi vejice, presledke med besedami. Pri zapisu so se pri 

nekaterih pojavile napake (več, manj), npr. izpuščanje črk, strešic. 

 

DELNO 

2 učenca KS sta zapisala krajše besedilo in delno upoštevala pravopisna pravila. Besedili sta 

bili krajši, pri enem besedilu je manjkal konec. Imeli sta 2 in 3 povedi, ločila so bila ponekod 

napisana, v besedah je manjkalo več črk.  

 

NIČ 

2 učenca KS nista zapisala krajšega besedila oz. pri 2 učencih je bilo besedilo nerazumljivo, 

nejasno zapisano  (NIK IN NINA STA DELALA SNEŽAK. − PRVU STA PRŠLA 

OTROKA IN STA NARDILA SNE ŽAKA. IN STGA KEPAV. OPRAŠA JURE 

STUPIVSJE SNEZAK. OTROKA KU STA PRŠLA DOMOV. IN STASE IGRALA.). 

 

PREDOPISMENJEVALNE SPOSOBNOSTI/SPRETNOSTI 

 

1. ORIENTACIJA 

 

Preglednica 157: Orientacija – risanje po navodilu glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Orientacija - risanje po 

navodilu 

samostojno pravilno 
Število 14 18 32 

Odstotek 82,40 % 94,70 % 88,90 % 

z napakami 
Število 3 1 4 

Odstotek 17,60 % 5,30 % 11,10 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V K so trije učenci (17,6 %) pri risanju po navodilu imeli napake, v ES pa je bil tak le en 

učenec (5,3 %). Kljub temu da je precejšnja razlika v deležih učencev, ki so samostojno 

pravilno risali po navodilu, na podlagi Kullbackovega koeficienta ne moremo potrditi 

statistično značilnih razlik (p = 0,231). 
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Preglednica 158: Orientacija − risanje po navodilu glede na skupino 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 1,393(b) 1 0,238 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0,421 1 0,516 

Kullbackov preizkus 1,437 1 0,231 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,89. 

 

Težave in napake, ki so se pojavile pri risanju po navodilu, so: v KS sta dva učenca narisala 

žogo nad drevesom namesto pred drevesom, en učenec je sonce narisal nad hišo namesto levo 

zgoraj in oblak levo zgoraj namesto nad streho. V ES je imel samo en učenec težave, drevo je 

narisal desno, vendar ne ob hiši, ampak desno zgoraj. 

 

2. GLASOVNO ZAVEDANJE 

 

ŽOGA 

 

Preglednica 159: Glasovno zavedanje – začetni glas glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Žoga – slišanje prvega 

glasu 

ne 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,80 % 

da 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 94,70 % 97,20 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je bil en otrok, ki ni slišal prvega glasu v besedi žoga, 18 otrok ga je slišalo. V KS so vsi 

slišali prvi glas v besedi žoga. 
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Preglednica 160: Glasovno zavedanje – začetni glas glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,920(b) 1 0,337 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0 1 1 

Kullbackov preizkus 1,304 1 0,254 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

Preglednica 161: Glasovno zavedanje – glasovi v besedi glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Žoga − slišanje glasov v 

besedi 

ne 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,80 % 

da 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 94,70 % 97,20 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je bil en otrok, ki ni slišal glasov v besedi žoga, 18 otrok ga je slišalo. V KS so vsi 

slišali glasove v besedi žoga. 

 

Preglednica 162: Glasovno zavedanje – glasovi v besedi glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,920(b) 1 0,337 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0 1 1 

Kullbackov preizkus 1,304 1 0,254 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 
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Preglednica 163: Glasovno zavedanje – zadnji glas glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Žoga − slišanje zadnjega 

glasu 

ne 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,80 % 

da 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 94,70 % 97,20 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je bil en otrok, ki ni slišal zadnjega glasu v besedi žoga, 18 otrok ga je slišalo. V KS so 

vsi slišali zadnji glas v besedi žoga. 

 

Preglednica 164: Glasovno zavedanje – zadnji glas glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,920(b) 1 0,337 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0 1 1 

Kullbackov preizkus 1,304 1 0,254 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

MIŠ 

 

Preglednica 165: Glasovno zavedanje – začetni glas glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Miš − slišanje prvega 

glasu 
da 

Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Ob določanju prvega glasu v besedi miš so vsi vključeni učenci pravilno določili prvi glas.  
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Preglednica 166: Glasovno zavedanje – glasovi v besedi glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Miš − slišanje glasov v 

besedi 

ne 
Število 2 2 4 

Odstotek 11,80 % 10,50 % 11,10 % 

da 
Število 15 17 32 

Odstotek 88,20 % 89,50 % 88,90 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Velika večina otrok je slišala glasove v besedi miš, v KS nista slišala glasov v besedi 2 otroka 

ali 88,2 %, v ES prav tako 2 otroka ali 88,5 %. Delež otrok, ki niso slišali glasov v besedi miš, 

je nekoliko višji pri ES. 

 

Preglednica 167: Glasovno zavedanje – glasovi v besedi glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,014(b) 1 0,906 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0 1 1 

Kullbackov preizkus 0,014 1 0,906 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,89. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

Preglednica 168: Glasovno zavedanje – zadnji glas glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Miš − slišanje zadnjega 

glasu 

ne 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,80 % 

da 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 94,70 % 97,20 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je bil en otrok, ki ni slišal zadnjega glasu v besedi miš, 18 otrok ga je slišalo. V KS so 

vsi slišali zadnji glas v besedi žoga. 
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Preglednica 169: Glasovno zavedanje – zadnji glas glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,920(b) 1 0,337 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0 1 1 

Kullbackov preizkus 1,304 1 0,254 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

HRUŠKA 

 

Preglednica 170: Glasovno zavedanje – začetni glas glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Hruška − slišanje prvega 

glasu 

ne 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,80 % 

da 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 94,70 % 97,20 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je bil en otrok, ki ni slišal prvega glasu v besedi hruška, 18 otrok ga je slišalo. V KS so 

vsi slišali prvi glas v besedi hruška. 

 

Preglednica 171: Glasovno zavedanje – začetni glas glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,920(b) 1 0,337 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0 1 1 

Kullbackov preizkus 1,304 1 0,254 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 
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Preglednica 172: Glasovno zavedanje – glasovi v besedi glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Hruška −  slišanje glasov 

v besedi 

ne 
Število 1 2 3 

Odstotek 5,90 % 10,50 % 8,30 % 

da 
Število 16 17 33 

Odstotek 94,10 % 89,50 % 91,70 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Velika večina otrok je slišala glasove v besedi hruška, v ES jih je 89,5 %, v KS pa nekoliko 

več (94,1 %). 

 

Preglednica 173: Glasovno zavedanje – glasovi v besedi glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,253(b) 1 0,615 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0 1 1 

Kullbackov preizkus 0,259 1 0,611 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,42. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

Preglednica 174: Glasovno zavedanje – zadnji glas glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Hruška − slišanje 

zadnjega glasu 

ne 
Število 1 2 3 

Odstotek 5,90 % 10,50 % 8,30 % 

da 
Število 16 17 33 

Odstotek 94,10 % 89,50 % 91,70 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Velika večina otrok je slišala zadnji glas v besedi hruška, v KS jih je bilo 94,1 %, v ES pa 

nekoliko manj (89,5 %). 
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Preglednica 175: Glasovno zavedanje – zadnji glas glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,253(b) 1 0,615 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0 1 1 

Kullbackov preizkus 0,259 1 0,611 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,42. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

SONCE 

 

Preglednica 176: Glasovno zavedanje – začetni glas glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Sonce  − slišanje prvega 

glasu 
da 

Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V besedi sonce so vsi vključeni učenci pravilno določili prvi glas. Pri tem se ne da izračunati, 

ali je med skupinama razlika. 

 

Preglednica 177: Glasovno zavedanje – glasovi v besedi glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Sonce − slišanje glasov v 

besedi 

ne 
Število 0 2 2 

Odstotek 0,00 % 10,50 % 5,60 % 

da 
Število 17 17 34 

Odstotek 100,00 % 89,50 % 94,40 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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V ES je bil večji delež tistih otrok (10,5 %), ki ne slišijo glasov znotraj besede sonce, 

posledično je bil manjši delež tistih otrok, ki slišijo glasove znotraj te besede (89,5 %). V KS 

so vsi slišali glasove v besedi sonce. 

 

Preglednica 178: Glasovno zavedanje – glasovi v besedi glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 1,895(b) 1 0,169 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0,42 1 0,517 

Kullbackov preizkus 2,661 1 0,103 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,94. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

Preglednica 179: Glasovno zavedanje – zadnji glas glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Sonce − slišanje 

zadnjega glasu 

ne 
Število 0 3 3 

Odstotek 0,00 % 15,80 % 8,30 % 

da 
Število 17 16 33 

Odstotek 100,00 % 84,20 % 91,70 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je bil večji delež tistih otrok (trije ali 15,8 %), ki niso slišali zadnjega glasu pri besedi 

sonce, posledično je bil manjši delež tistih otrok, ki slišali zadnji glas te besede (84,2 %). V 

KS so vsi učenci slišali zadnji glas te besede. 
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Preglednica 180: Glasovno zavedanje – zadnji glas glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 2,928(b) 1 0,087 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
1,226 1 0,268 

Kullbackov preizkus 4,078 1 0,043 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,42. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

TELEFON 

Preglednica 181: Glasovno zavedanje – začetni glas glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Telefon −  slišanje 

prvega glasu 
da 

Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V besedi telefon so vsi vključeni učenci pravilno določili prvi glas. Pri tem se ne da 

izračunati, ali je med skupinama razlika. 

 

Preglednica 182: Glasovno zavedanje – glasovi v besedi glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Telefon − slišanje glasov 

v besedi 

ne 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,80 % 

da 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 94,70 % 97,20 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je bil en otrok, ki ni slišal glasov v besedi telefon, 18 otrok jih je slišalo. V KS so vsi 

slišali glasove v besedi telefon.  
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Preglednica 183: Glasovno zavedanje – glasovi v besedi glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,920(b) 1 0,337 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0 1 1 

Kullbackov preizkus 1,304 1 0,254 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

Preglednica 184: Glasovno zavedanje – zadnji glas glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Telefon − slišanje 

zadnjega glasu 

ne 
Število 2 7 9 

Odstotek 11,80 % 36,80 % 25,00 % 

da 
Število 15 12 27 

Odstotek 88,20 % 63,20 % 75,00 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Tri četrtine otrok je slišalo zadnji glas v besedi telefon. V KS je ta delež večji (88,2 %) od KS 

(63,2 %), vendar pa na podlagi Kullbackovega koeficienta ne moremo potrditi razlik med 

skupinama.  

 

Preglednica 185: Glasovno zavedanje – zadnji glas glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 3,009(b) 1 0,083 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
1,82 1 0,177 

Kullbackov preizkus 3,165 1 0,075 

b 2 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 4,25. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 
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3.4.4 INTERPRETACIJA VMESNEGA PREVERJANJA BRANJA IN PISANJA  

         UČENCEV  

BRANJE 

 

1. GLASNO BRANJE BESEDILA PRAVI PRIJATELJ 

(U. Krempl: PRAVI PRIJATELJ /slikopis ‒ spremenjeno besedilo/) 

 

Preglednica 186: Glasno branje besedila Pravi prijatelj glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Glasno branje besedila 

Pravi prijatelj 

črkuje 
Število 0 2 2 

Odstotek 0,00 % 10,50 % 5,60 % 

vezano 
Število 17 12 29 

Odstotek 100,00 % 63,20 % 80,60 % 

tekoče 
Število 0 5 5 

Odstotek 0,00 % 26,30 % 13,90 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES sta pri glasnem branju besedila napisanega z velikimi tiskanimi črkami, 2 učenca (10,5 

%) pri branju črkovala, v KS pa nihče, vendar pa je v ES  5 učencev ali 26,3 % besedilo bralo 

tekoče, v KS pa še nihče oz. so vsi učenci KS besedilo brali vezano. Otroci ES so bili pri 

glasnem branju besedila z velikimi tiskanimi črkami boljši, ker so besedilo že brali  tekoče. 

Lahko rečemo, da je ES v glasnem branju besedil z velikimi tiskanimi črkami bolj 

napredovala kot KS. 

 

Preglednica 187: Glasno branje besedila Pravi prijatelj glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 7,775(a) 2 0,02 

Kullbackov preizkus 10,459 2 0,005 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,94. 

 

Na podlagi hi-kvadrat preizkusa lahko potrdimo razlike med skupinama.  
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TEŽAVE, NAPAKE PRI GLASNEM BRANJU BESEDILA PRAVI PRIJATELJ 

 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

 

NISO PREBRALI 

V ES pet učencev ni prebralo naslednjih besed: 

− zimski, veter, nagajivo, raznašal, padale, glasno, zakašljal, kihnila, posmrkala, odkimal, 

rogovoma, prehladili, skuhal, osladkal, stisnil, sedli, pred, peč, hvaležno, srkali, topel, 

poslušali, glasno, bral, knjigo, pravljic, svojo, jim, 

− osladkal, 

− zakašljal, kihnila, 

− zakašljal, jih, 

− glasno, zakašljal, osladkal, hvaležno. 

 

PREBRALI NAROBE 

Narobe je v ES skupini prebralo 13 učencev od 19-ih. Nekateri so narobe prebrali več besed, 

drugi manj:  

− ste − so, jih − je, hišo − hiša, medom − medved, čaj − čaja, 

− raznašal − raznašašla, zakašljal − zakašlila, lisica − lisca, posmrkala − posmrknila,  

odkimal − odkimlal, rogovoma − rogoma, skuhal − skuhala, topel − tople,  

− raznašal −  raznesel, snežinke − snežake, osladkal − osladkov, medom − medved, stisnil  − 

stresel, srkali − stali, topel − toplem  

− padale − padle, posmrkala − posmrknila,  

− ga − da, pravljic − pravic,   

− zakašljal − zakašljala, sedli − sedeli, jelena − jelna,  

− osladkal − osladkaj, hvaležno − hvalažno, jih − jim,  

− prehladili − prehladil, zajec − zajc, sedli − sedeli, jelen − jelena, pravljic − pravljico, 

prijatelj − prijatelji, 

− nagajivo − nagajal, posmrkala − posmrknila,  

− raznašal − raznaša, kihnila − kihala, osladkal − posladkal, 

−  kihnila − kihala, 

−  nagajivo − nagajiva, padale − pade, drevesa − dreveselja, jasi − naši, zajec − zalce, lisica − 

lisca, kihnila − kliha, posmrkala − poskrala, odkimal − kimat, rogovorma − rogoma, se − še, 
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povabil − povadil, jih − jiha, svojo − svoljo, stisnil − nilta, lisica − lišca, sedli − cedli, srkali − 

skrali, ki jim − kima, veliko − veilko, pravljic − pravic, 

− tiho − hitro, stisnil − streselu, sedli − sledili. 

 

TEŽAVE, NAPAKE PRI GLASNEM BRANJU 

Težave, napake pri glasnem branju besedila Pravi prijatelj so se pojavile pri vseh učencih ES. 

Nekateri so imeli več težav, napak, drugi manj.  

− zelo počasno branje, učenec je vidno utrujen; daljši premori; težko veže po zlogih, črkuje in 

se pri tem izgubi, ne ve, kaj prebere; napačno naglaševanje, ne veže predlogov z besedo, 

besede, ki se zapišejo drugače, kot se izgovorijo, ne prebere ali jih prebere kot so zapisane, 

težave ima s priklicem glasov, čeprav jih samostojno poimenuje, 

− daljše besede vezano (raznašal, snežinke, zakašljal, kihnila, hvaležno, srkal), če napačno 

prebere, se popravi,  

− napačno naglaševanje (veter, jelen), predlogov ne veže z besedo, občasno napačno izgovori 

besede, ki se zapišejo drugače, kot se izgovorijo, 

− zelo tiho branje, večkratno branje daljših besed, premori pred daljšimi besedami, izpust 

vrstice, predlogov ne veže z besedo, občasno napačno prebere besede, ki se končajo na črko l, 

− predlogov ne veže z besedo, če napačno prebere ali naglasi, se popravi,  

− manj znane in daljše besede prebere počasneje, vezano (raznašal, zakašljal, rogovoma, 

prehladili, srkali), 

− najprej prebere tiho, potem na glas, počasno branje daljših besed, napačno branje besed, ki 

se končajo s črko l, zelo tiho branje, 

− predlogov ne veže z besedo, če napačno prebere, se popravi, 

− občasno premori pred besedami,  

− ustavil se je le pri besedah osladkal, srkali, 

− če napačno naglasi, se popravi, predlogov ne veže z besedo, nekatere besede ponovi,  

− naglaševanje občasno napačno, predlogov ne veže z besedo; preskoči vrstico, se izgubi, 

napačno branje besed s črko l na koncu, občasno napačno prebere, vendar se popravi,  

− večkratno branje nekaterih besed; črkoval nekaj besed (snežinke, osladkal, hvaležno), 

predlogov ne veže z besedo, občasno napačno branje besed, ki se končajo s črko l,  

− predlogov ne veže z besedo, hitro branje,  

− predlogov ne veže z besedo, če napačno prebere, se popravi,  

− tiho branje, potem na glas, predlogov ne veže z besedo,  
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− predlogov ne veže z besedo, če napačno prebere, se popravi,  

− občasno zamenjuje črke, napačno naglaševanje; ne veže predlogov z besedo; napačno 

branje besed, ki se končajo s črko l, večkratno branje besed, občasno črkuje,  

− občasno napačno naglaševanje, predlogov ne veže z besedo, premori pred manj znanimi 

besedami (rogovoma, osladkal, medom, srkali). 

 

KONTROLNA SKUPINA 

 

NISO PREBRALI 

V KS dva učenca nista prebrala naslednjih besed:  

− raznašal,  

− zakašljal,  

− osladkal,  

− lisica,  

− hvaležno,  

− poslušali,  

− knjigo, 

− pravljic.  

En učenec ni prebral raznašal, zakašljal, osladkal, lisica, hvaležno, poslušali, knjigo, drugi 

učenec pa poleg teh besed še besedo pravljic. 

 

PREBRALI NAROBE 

Narobe je v KS skupini prebralo 16 učencev od 17-ih. Nekateri so narobe prebrali več besed, 

drugi manj:  

− kihnila − kihala, sedli − sedeli, 

− zimski − zimsko, snežinke − šnežinke, padale − padal, drevesa − drevosa, kihnila − hnila, 

posmrkala − posmrkrala, odkimal − obkimal, rogovoma − rogavoma, prehladili − pehladili, 

svojo − svoji, vanj − vanje, sedli − sedle, srkali − skrali, ki jim − ko ki,  

− rogovoma − rogoma, sedli − sedeli,  

− zakašljal − skakaš, padale − padle, 

− nagajivo − nagajavo, zajec − zajček,  

− raznašal − raznašalo, osladkal − osladkali, vanj − vanje, sedli − sedeli, topel − tople, čaj − 

čaja, glasno − govoril, 
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− nagajivo − nagajavo, kihnila − kihala, prehladili − prehladil, sedli − vsedli, peč − pečjo,  

− srkali − srekali, 

− nagajivo − nagajal, posmrkala − pomrknila, raznašal − raznaša, lisica − lista, knjigo − knjig,  

− zimski − zima, zajec − zajc, ste − sta, vanj − vajn, sedli − sedeli, srkali − sladkali, bral − 

prebral,  

− rogovoma − rogovami, knjigo − knjig,  

− nagajivo − nagajal, snežinke − sneg, stisnil − stisnila, sedli − legli, pravljic − pravljic, jim − 

jih, 

− zakašljal − zakašnolila, lisica − lisnica, kihnila − klihnila, posmrkala − prosmrkala,  

odkimal − okihnila, rogovoma − ogovorma, prehladili − prehladila, povabil − povabila, 

skuhal − skuhaj, je z − jes, vanj − vanja, stisnil − stisnili, zajec − zajc, 

− sedli − sedeli,   

− nagajivo − nagajava, prehladili − prehladil, sedli − sedeli, pred − pri, peč − peči, jim − jih, 

pravljic − pravljico,  

−odkimal − odkihmal, sedli − sedeli, srkali − shrali. 

 

TEŽAVE, NAPAKE PRI GLASNEM BRANJU 

Težave, napake pri glasnem branju besedila Pravi prijatelj so se pojavile pri vseh učencih KS. 

Nekateri so imeli več težav, napak, drugi manj.  

Težave, napake so naslednje: 

− premori pred daljšimi besedami; nekatere besede je prebral tiho, potem na glas; če napačno 

prebere, se popravi,  

− zelo tiho, počasno, nerazločno branje, govorna napaka, predlogov ne veže z besedo, 

napačno branje besed s črko l na koncu,  

− počasno branje daljših besed, najprej tiho branje, potem naglas, predlogov ne veže z besedo, 

premori pred daljšimi besedami, 

− hitrejše branje, predlogov ne veže z besedo, premor pred besedo zakašljal, besede, ki se 

končajo s črko l, občasno prebere pravilno,  

− hitrejše branje, občasno napačno naglaševanje, predlogov ne veže z besedo, večinoma 

pravilno bere besede, ki se končajo s črko l, 

− občasno napačno naglaševanje, predlogov ne veže z besedo, 

− hitrejše branj, med branjem povedi, premori med besedami, kot da bi hotel zaključiti poved, 

predlogov ne veže z besedo,  
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− predlogov ne veže z besedo, napačno naglaševanje (veter, jelen), napačno branje besed, ki 

se končajo s črko l,  

− predlogov ne veže z besedo, 

− predlogov ne veže z besedo, najprej prebere tiho, potem na glas, občasno napačno prebere 

besede, ki se končajo s črko l,  

− predlogov ne veže z besed, napačno naglaševanje (veter, jelena), večkratno branje nekaterih 

besed (stisnil, srkali),  

− hitrejše, površno branje, premori pred besedam, včasih se med povedjo ustavi, kot da je 

konec povedi, veliko napak, si izmišlja besede,  

− zelo tiho, počasno branje, nerazločno, ne veže predlogov z besedo,  napačno naglaševanje, 

napačno branje besed, ki se končajo s črko l,  

− predlogov ne veže z besedo, napačno branje besed, ki se končajo s črko l,  

− občasno črkuje, napačno branje besed s črko l na koncu, predlogov ne veže z besedo,  

− predlogov ne veže z besedo,  

− predlogov ne veže z besedo. 

 

UPOŠTEVANJE KONČNIH LOČIL PRI GLASNEM BRANJU BESEDILA  

PRAVI PRIJATELJ 

 

Preglednica 188: Upoštevanje končnih ločil pri glasnem branju besedila Pravi prijatelj 

glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Glasno branje ‒ ločila 

ne upošteva 
Število 2 4 6 

Odstotek 11,80 % 21,10 % 16,70 % 

delno upošteva 
Število 7 3 10 

Odstotek 41,20 % 15,80 % 27,80 % 

upošteva 
Število 8 12 20 

Odstotek 47,10 % 63,20 % 55,60 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je večji delež tistih otrok, ki pri branju ločila upoštevajo (63,3 %) in tistih, ki pri branju 

ločil ne upoštevajo (21,1 %). Posledično je manjši delež tistih, ki ločila upoštevajo delno 
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(15,8 %). Pri KS sta deleža otrok, ki upoštevajo ločila (47,1 %) in jih ne upoštevajo (11,8 %) 

manjša kot pri ES, je pa večji delež tistih otrok, ki ločila delno upoštevajo (41,2 %). 

 

Preglednica 189: Upoštevanje končnih ločil pri glasnem branju besedila Pravi prijatelj 

glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 2,965(a) 2 0,227 

Kullbackov preizkus 3,02 2 0,221 

a 3 celic (50,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,83. 

 

Kljub precejšnjim razlikam v deležih pa na podlagi Kullbackovega koeficienta ne moremo 

potrditi razlik med skupinama in sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

OTROKOVO RAZUMEVANJE BESEDILA PRAVI PRIJATELJ PO GLASNEM 

BRANJU 

 

Preglednica 190: Otrokovo razumevanje besedila Pravi prijatelj po glasnem branju 

glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Glasno branje – 

razumevanje 

ni razumel 
Število 2 2 4 

Odstotek 11,80 % 10,50 % 11,10 % 

delno razumel 
Število 3 4 7 

Odstotek 17,60 % 21,10 % 19,40 % 

razumel 
Število 12 13 25 

Odstotek 70,60 % 68,40 % 69,40 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Delež otrok, ki niso razumeli besedila po glasnem branju, je v obeh skupinah nekaj nad 10 %. 

Nekoliko večji je delež otrok, ki so besedilo razumeli v KS (70,6 %) kot v ES (68,4 %). 

V ES se je največ težav pojavilo pri naslednjih vprašanjih: S čim si je sladkal čaj?, Čemu jim 

je skuhal čaj? in Zakaj je bil pravi prijatelj? (Priloga 8). Tudi učenci KS so imeli največ težav 

pri tretjem (Čemu jim je skuhal čaja?) in četrtem vprašanju (S čim je sladkal čaj?) (Priloga 8). 
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Preglednica 191: Otrokovo razumevanje besedila Pravi prijatelj po glasnem branju 

glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,072(a) 2 0,965 

Kullbackov preizkus 0,072 2 0,965 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,89. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

2. TIHO BRANJE BESEDILA IN RISANJE PO BRANJU  

(RAZUMEVANJE BRANJA) 

 

Učenci so besedilo tiho brali. Pri tihem branju besedila z velikimi tiskanimi črkami ni bilo 

večji težav. Pred preverjanjem razumevanja besedila z risanjem so se pojavila 3 vprašanja (2 

vprašanji v KS (kam narišem snežaka) in 1 vprašanje v ES (ali lahko pobarvam, kar 

narišem)). 

 

OTROKOVO RAZUMEVANJE BESEDILA PO TIHEM BRANJU 

 

Preglednica 192: Otrokovo razumevanje besedila po tihem branju glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Tiho branje – 

razumevanje 

ni razumel 
Število 3 0 3 

Odstotek 17,60 % 0,00 % 8,30 % 

delno razumel 
Število 3 5 8 

Odstotek 17,60 % 26,30 % 22,20 % 

razumel 
Število 11 14 25 

Odstotek 64,70 % 73,70 % 69,40 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES ni bilo učenca, ki ne bi razumel besedila. Vsi so pravilno narisali, kar so prebrali. V KS 

so bili trije učenci, ki besedila niso razumeli (17,6 %). Deleža otrok, ki so besedilo po tihem 

branju delno (26,3 %) ali v celoti razumeli (73,7 %), sta v ES večja kot v KS. 
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Preglednica 193: Otrokovo razumevanje besedila po tihem branju glede na skupino: hi-

kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 3,760(a) 2 0,153 

Kullbackov preizkus 4,914 2 0,086 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,42. 

 

Vrednost Kullbackovega koeficienta je nekoliko nad mejo statistične značilnosti (p = 0,08),  

zato razlik med skupinama ne moremo z dovolj veliko gotovostjo potrditi.  

 

TEŽAVE, NAPAKE PRI TIHEM BRANJU BESEDILA 

 

Težave, ki so se pojavile pri tihem branju otrok obeh skupin, so: zamenjava levo in desno, 

pomanjkljivo narisane risbe (manjka sneženje, en vrabček, deli snežaka, podrobnosti pri 

snežaku). 

Težave, napake, ki so se pojavile v ES, so: ni korenčkovega nosu, rdečega lonca s pikami, 

metle, šala, gumbov, ni sneženja, zamenjava levo − desno, manjka en vrabček, ni pik na 

loncu, lonec ni rdeč. Največ učencev je imelo težave z zamenjavo levo – desno (9). 

 

Težave, napake, ki so se pojavile v KS, so: ni sneženja, manjka en vrabček, manjkata oba 

vrabčka, zamenjava levo − desno, ni hriba, pisanega šala, črnih gumbov, ptičje hišice. Največ 

učencev je imelo težave z zamenjavo levo – desno (5). 
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PISANJE 

 

1. PISANJE VELIKE TISKANE ABECEDE 

 

Preglednica 194: Pisanje velike tiskane abecede glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Število pravilno 

zapisanih črk v veliki 

tiskani abecedi 

0 
Število 1 0 1 

Odstotek 5,90 % 0,00 % 2,80 % 

23 
Število 1 0 1 

Odstotek 5,90 % 0,00 % 2,80 % 

24 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,80 % 

25 
Število 15 18 33 

Odstotek 88,20 % 94,70 % 91,70 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je bilo 18 pravilnih zapisov velike tiskane abecede ali 94,7 %, le 1 učenec je napačno 

zapisal eno črko abecede. V KS je bilo 15 pravilnih zapisov velike tiskane abecede ali 88,2 %, 

1 učenec je napačno zapisal dve črki, en učenec pa abecede ni zapisal. 

 

Preglednica 195: Pisanje velike tiskane abecede glede na skupino: hi-kvadrat in 

Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 3,171(a) 3 0,366 

Kullbackov preizkus 4,321 3 0,229 

a 6 celic (75,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

 

 

 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 247 - 

 

Preglednica 196: Pravilno in nepravilno zapisane črke velike tiskane abecede glede na 

skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

 

ne vse črke pravilno 
Število 2 1 3 

Odstotek 11,80 % 5,30 % 8,30 % 

vse črke pravilno 
Število 15 18 33 

Odstotek 88,20 % 94,70 % 91,70 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Opomba: ponovitev prejšnje tabele, le da so nepravilni zapisi velike tiskane abecede združeni. 

Delež učencev v KS, ki so pravilno napisali vse črke velike tiskane abecede je 88,2 %, delež 

učencev v ES pa 94,7 %. Iz deleža vidimo, da je v ES več otrok (18 ali 94,7 %), ki so pravilno 

zapisali veliko tiskano abecedo. 

 

Preglednica 197: Pravilno in nepravilno zapisane črke velike tiskane abecede glede na 

skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,496(b) 1 0,481 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 0,01 1 0,92 

Kullbackov preizkus   0,502 1 0,479 

a 2 celici (75,0 %) imata pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,42. 

 

Razlik med skupinama na podlagi Kullbackovega koeficienta ne moremo potrditi. 

 

Samo en otrok v ES je nepravilno napisal črke velike tiskane abecede. 
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Preglednica 198: Pravilno in nepravilno zapisane črke velike tiskane abecede glede na 

skupino 

Skupina   

Število pravilno 

zapisanih črk v 

abecedi 

Število nepravilno 

zapisanih črk v 

abecedi 

KS 

Aritmetična sredina 23,4118   

N 17   

Standardni odklon 6,05247   

Mediana 25   

Minimum 0   

Maksimum 25   

ES 

Aritmetična sredina 24,9474 1 

N 19 1 

Standardni odklon 0,22942 . 

Mediana 25 1 

Minimum 24 1 

Maksimum 25 1 

Skupaj 

Aritmetična sredina 24,2222 1 

N 36 1 

Standardni odklon 4,16867 . 

Mediana 25 1 

Minimum 0 1 

Maksimum 25 1 

 

Preglednica 199: Pravilno zapisane črke velike tiskane abecede glede na skupino 

  Skupina N 
Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Število pravilno zapisanih črk v 

abecedi 

KS 17 17,82 303 

ES 19 19,11 363 

Skupaj 36 

   

V KS znaša povprečno število pravilno zapisanih črk 17,82. V ES pa znaša to število 19,11.  

 

Preglednica 200: Pravilno zapisane črke velike tiskane abecede glede na skupino: Mann-

Whitneyev preizkus 

  Število pravilno zapisanih črk v abecedi 

Mann-Whitney U preizkus 150 

p 0,447 
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Kljub dokaj veliki razliki pa razlik med skupinama ne moremo potrditi − to lahko pripišemo 

tudi majhnemu vzorcu (p > 0,05). 

 

TEŽAVE, NAPAKE PRI PISANJU VELIKE TISKANE ABECEDE  

 

V KS en učenec ni zapisal nobene črke velike tiskane abecede, en učenec ni napisal črk M in 

N. V ES je en učenec napačno napisal črko U. 

 

2. ZAPIS ZGODBE OB SLIČICAH  

(GRBINA NA SMUČIŠČU: ABC 2 – 1. del, str. 58) 

 

Preglednica 201: Zapis zgodbe ob sličicah glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Zgodba ob sličicah 

nič 
Število 2 3 5 

Odstotek 11,80 % 15,80 % 13,90 % 

delno 
Število 3 3 6 

Odstotek 17,60 % 15,80 % 16,70 % 

celota 
Število 12 13 25 

Odstotek 70,60 % 68,40 % 69,40 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je manjši delež otrok (68,4 %), ki so napisali besedilo v celoti (krajše besedilo ob 

sličicah in upoštevali osnovna pravopisna pravila). Deleži otrok, ki so napisali krajše besedilo 

in delno upoštevali osnovna pravopisna pravila ali pa niso napisali krajšega besedila ob 

sličicah, so enaki (15,8 %). V KS pa je delež otrok, ki so besedilo napisali v celoti, večji (70,6 

%),  manjši je delež otrok, ki niso zapisali besedila (11,8 %), večji pa je delež tistih, ki so 

zapisali krajše besedilo in delno upoštevali osnovna pravopisna pravila (17,6 %). Deleži obeh 

skupin so si med seboj zelo podobni. 
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Preglednica 202: Zapis zgodbe ob sličicah glede na skupino 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,129(a) 2 0,937 

Kullbackov preizkus 0,13 2 0,937 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 2,36. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

 

CELOTA 

V ES je bilo 13 učencev, ki so ob sličicah zapisali krajše besedilo in upoštevali osnovna 

pravopisna pravila. Ti učenci so zapisali smiselno besedilo, 4, 5, 6, 9 povedi (tudi daljših), 

upoštevali so končna ločila, presledke med besedami. Nekatera besedila so bila brez napak, 

nekaj jih je imelo manj ali več napak (izpuščanje črk, dodajanje črk, napačen zapis črk, besed 

(gondula, čoun, naj mlajši, od peljali, rešilci namesto reševalci), manjkajoča ločila – vejica, 

pika).  

 

DELNO 

3 učenci ES so zapisali krajše besedilo in delno upoštevali pravopisna pravila. Zapisali so 4 

povedi. V besedilih so manjkala končna ločila, besede, veliko črk v besedah ali pa so črke v 

besedah napačno zapisane, črke so imele napačno smer. V besedilu je bilo več ali manj napak. 

 

NIČ 

1 učenec ES ni zapisal krajšega besedila oz. pri 2 učencih je bilo besedilo nerazumljivo, 

nejasno zapisano (ANDREJAS IN MAJA MA MAICA OČI SL JE OSTRAŠU KO JE MAJ 

PADU OKI JE VIDU LETALO − KOSI POTI VOMKSE KS KOSOSI POTI VO KOSI 

POTIHOM SE DOL SPČILI JPADO IN JE VJONPOSOV IN SGOPLALI). 

 

KONTROLNA SKUPINA 

 

CELOTA 

V KS je bilo 12 učencev, ki so ob sličicah zapisali krajše besedilo in upoštevali osnovna 

pravopisna pravila. Ti učenci so zapisali: smiselno besedilo, 4−7 povedi (tudi daljših), 
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upoštevanje končnih ločil, presledki med besedami. Nekatera besedila so bila brez napak, 

nekaj jih je imelo manj ali več napak (izpuščanje črk, dodajanje črk, napačen zapis črk, 

napačno zapisovanje besed, ki se končajo na L, manjkajoča ločila – vejica, pika). Napake so 

se pojavile v besedah: bolnišnica, smučal, helikopter, odpeljal, zlomil, ustavila, zdravstveni, 

smučišča, šel, odpeljal, družinam, žerjav, gondola, odvlekel …). 

 

DELNO 

3 učenci KS so zapisali krajše besedilo in delno upoštevali pravopisna pravila. Dve besedili 

sta imeli 4 povedi, eno 8 povedi. Pravopisna pravila so bila delno upoštevana. Napak v 

besedilu je bilo več, eno besedilo je imelo manj napak. Manjkale so vejice, končna ločila, 

presledki med besedami, napačen zapis črk v besedah, izpuščanje besed, črk, dodajanje črk, 

napačen vrstni red besed.  

 

NIČ 

2 učenca KS nista zapisala krajšega besedila ob sličicah. 
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3.4.5 INTERPRETACIJA TESTA BRANJA IN PISANJA UČENCEV NA KONCU    

         RAZISKAVE 

 

GLASNO BRANJE 

 

1. GLASNO BRANJE BESEDILA VEČERNA NEVIHTA  

Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI 

(REVIJA ZMAJČEK 2010, št. 8, str. 5 /slikopis ‒ spremenjeno besedilo/) 

 

Preglednica 203: Glasno branje besedila Večerna nevihta z velikimi tiskanimi črkami 

glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Glasno branje besedila 

Večerna nevihta - velike 

tiskane črke 

vezano 
Število 13 13 26 

Odstotek 76,50 % 68,40 % 72,20 % 

tekoče 
Število 4 6 10 

Odstotek 23,50 % 31,60 % 27,80 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES  je nekoliko večji delež tistih otrok, ki so besedilo z velikimi tiskanimi črkami prebrali 

tekoče  (31,6 %), manjši je delež otrok, ki so brali vezano (68,4 %). V KS pa je manj otrok, ki 

so besedilo z velikimi tiskanimi prebrali tekoče (23,50 %) in več je tistih, ki so brali vezano 

(76,5 %). 

 

Preglednica 204: Glasno branje besedila Večerna nevihta z velikimi tiskanimi črkami 

glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,290(b) 1 0,59 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0,027 1 0,868 

Kullbackov preizkus 0,292 1 0,589 

b 1 celic (25,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 4,72. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 
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TEŽAVE, NAPAKE PRI GLASNEM BRANJU BESEDILA VEČERNA NEVIHTA 

 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

 

NISO PREBRALI 

En učenec ES nekaterih besed ni prebral:  

− oblak, te, je, divja, temen. 

 

NAROBE PREBRALI 

16 učencev ES je nekatere besede prebralo narobe:  

− grmi − grimenje, napovedujejo − napovedanju, zatisne − zatire, omare − omara, pravljic – 

pravljica,  

− vzame – vzeme, 

− gozdom − pozdom, temen − temne, vzame − vzeme, najljubšo − najboljšo, pravljic – 

pravljico,  

− nad − dan, steče − sedeče, 

−  najljubšo – najboljšo,  

− napovedujejo − napovedajo, leže − laže, pokrije − pokrito, medvedka − medvedek, vzame − 

vzeme, pravljic – pravljice,  

− kapljice – kaplje,  

− temen oblak − temni oblaki,  

− nad − dan, vzame − vzeme, zunaj – zjutraj,  

− medvedek − medvedeka, najljubšo – najboljšo,  

− dežne − dežnik, leže – leži,  

− kapljice − kaplje, začne − zajčne, zunaj – zanaj,  

− kapljice – kaplje,  

− zatiska − zatisne, pravljic – pravljice,  

− dežne − dežje, medvedek − medvedka, divja − disja, brati − breti, omare − mare, kmalu –  

kamalu, zatisne − zakisne, nevihte − nezihte, zunaj – zunej, 

− osem − sedem , večerna – veveričja. 
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TEŽAVE, NAPAKE PRI GLASNEM BRANJU 

Le en učenec ES ni imel težav, napak pri glasnem branju, vsi ostali so imeli naslednje težave 

pri branju:  

− zelo počasno branje, tiho, nerazločno; začetne zloge črkuje, potem veže; napačno, 

naglaševanje (medvedek, dežne, temen, leže, vedno, sede); občasno besede ponavlja; 

zamenjuje črki b, d,  

− ne veže predlogov z besedo,  

− ne veže predlogov z besedo; napačno naglaševanje (temen, dežne, sede, osem); tiho branje;  

dodaja, izpušča črke; večkrat prebere besed; premori pri daljših besedah,  

− tiho branje, občasno nerazločno; napačni naglaševanje (dežne, leže, steče, posteljo); 

predlogov ne veže z besedo; zamenjuje, dodaja črke, izmišlja; večkrat ponovi besedo,  

− hitrejše vezano branje; nekatere besede bere tekoče; predlogov ne veže z besedo;  napačno 

naglaševanje (temen, divja); občasno ima med branjem premor, kot da bi bilo kočno ločilo; 

potem prebere pravilno,  

− predlogov ne veže, napačno naglaševanje (dežne, divja), nekatere besede ponovi,  

− zelo tiho, občasno nerazločno branje; najprej tiho prebere, potem na glas; daljši premori 

pred neznanimi besedami; napačno naglaševanje (dežne, teme, osem, divja, sladko); 

predlogov ne veže z besedo,  

− občasno tekoče branje; predlogov ne veže z besedo; če napačno naglasi, se popravi  

− predlogov ne veže,  

− občasno kakšno besedo večkrat prebere; ne veže predlogov z besedo; če napačno naglasi, se 

popravi (dežne, temen, leze, osem),  

− tiho, občasno nerazločno, neritmično branje; nekatere besede bere tekoče, 

− predlogov ne veže; hitrejše branje; nekatere besede tekoče,  

− ne veže predlogov; občasno napačno naglasi, vendar se popravi,  

− občasno napačno naglaševanje, vendar se popravi (dežne, temen, sede, osem); večkrat 

prebere besedo; ne veže predlogov, 

− predlogov ne veže; prebere začetni zlog, potem celo besedo; občasno besedo prebere 

večkrat; če napačno prebere, naglasi, se popravi,  

− napačno naglaševanje; predlogov ne veže; občasno besede prebere večkrat,  

− počasno branje, občasno nerazločno, občasno črkuje; ponavlja besede; napačno 

naglaševanje (dežne, temen, leže, osem),  

− predlogov ne veže; zelo tiho branje. 
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KONTROLNA SKUPINA 

 

NISO PREBRALI 

Dva učenca KS nekaterih besed nista prebrala:  

− osem, zunaj še vedno divja nevihta, spita,  

− in sede k njemu.  

 

PREBRALI NAROBE 

15 učencev KS je nekatere besede prebralo narobe: 

− temen − temni, ga vpraša − ga je vprašala, osem − sedem, se pokrije − je pokrijen, oblak − 

oblaki,  

− dežne − dežni, odejo − odeja, začne − začni, leže − laže, kmalu − kmalo, sede − sedi, 

vzame − vzema, nevihta − nevihte,  

− napovedujejo − napoveduje, ga vpraša mama − ga je vprašala mama, najljubšo − najboljšo, 

pravljic − pravljico,  

− iz − in, ga vpraša − ga je vprašala,  

− medvedka − medvedek, pravljic − pravljica, še − se, medvedek − medvedke,  

− ušesa − ušeska, posteljo − postelji, vzame − vzeme,  

− nad − dan,  

− dežne − dež, ušesa − urška, čez − čas, vpraša − vprašala, pravljic − pravljico,  

− napovedujejo − napoveduje, bliska − obliska, 

− nad − dan, napovedujejo − napoveduje, vzame − sneme, posteljo − postelji 

− grmi − gremi, odejo − odaje, vzame − vzeme, medvedek − medvedeka, medvedek − 

medvedak, 

 − grmi − gremi, si − ki, medvedka − medved, pravljic − pravljice, 

− kapljice − kaplje, medvedek − medvedke, posteljo − postelji, pravljic − pravljico,  

− medvedka − medvedek, pravljic − pravljica, še − se, medvedek − medvedke,  

− vzame − vzeme, odbije − odbija, medvedek − medved. 

 

TEŽAVE, NAPAKE PRI GLASNEM BRANJU 

Pri vseh učencih KS so se pojavile težave, napake pri glasnem branju: 

− predlogov ne veže z besedo; občasno zatikajoče  branje; napačno naglaševanje (dežne, 

temen, leže), 
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−  napačno naglaševanje; predlogov ne veže z besedo; besede prebere večkrat; dodaja črke, 

zamenjuje; počasno branje,  

− hitrejše branje; premori pred besedami; občasno besede, ki jih prebere, ponovi; občasno 

napačno naglaševanje; občasno ne veže predlogov,  

− tiho, zatikajoče, občasno nerazločno branje; napačno naglaševanje (temen, dežne, sede, 

leže, divja); občasno ponovi besede, ki jih prebere; predlogov ne veže,  

− napačno naglaševanje (dežne, temen, divja); občasno besede, ki jih prebere, ponovi; 

občasno nekatere besede vezano; ne veže predlogov z besedo če ne upošteva intonacije pri 

končnih ločilih, se popravi, 

− napačno naglaševanje (dežne, temen, sede, posteljo, osem, divja); občasno besede, ki jih 

prebere, ponovi ali prebere začetni zlog, potem pa celo besedo; ne veže predlogov z besedo; 

občasno naredi premore, kot bi bilo konec povedi, 

− občasni premori med besedami, kot bi bilo konec povedi; nekatere besede večkrat prebere; 

prebere začetni zlog, potem celo besedo; zatikajoče se branje; predlogov ne veže z besedo;  če 

napačno naglasi, se popravi; nekaj besed prebere vezano,  

− napačno naglaševanje (temen, osem, divja); občasno, prebrane besede še enkrat ponovi; 

predlogov ne veže z besedo; če ne upošteva končnih ločilih, se popravi,  

− hitrejše branje; napačno naglaševanje (dežne, temen, te); predlogov ne veže z besedo; 

občasno nekatere besede prebere še enkrat; najprej prebere vezano, potem tekoče,  

− napačno naglaševanje (dež, temen, leže, glavo, osem, sede); daljši premori med besedami, 

povedmi; občasno zelo tiho branje, nerazločno branje; prebere začetni zlog, potem celo 

besedo,  

− nekatere besede veže; premori med daljšimi povedmi, kot bi bilo končno ločilo; izpust ene 

vrstice; predlogov ne veže; napačno naglaševanje (dežne, temen, divja), 

− zaletavo branje;  nekatere besede tekoče; premor v povedi, kot da bi bilo končno ločilo; 

predlogov ne veže z besedo; če napačno prebere, naglasi, se popravi,  

− napačno naglaševanje (temen, medvedek); izpustil vrstico; predlogov ne veže; počasno, 

nerazločno branje, 

−  napačno naglaševanje (dežne, temen, te); ne veže predlogov z besedo; če napačno prebere, 

se popravi, 

− nekatere besede prebere tekoče; če napačno naglasi, se popravi,  

− občasno nerazločno branje; napačno naglaševanje (dežne); predlogov ne veže z besed; 

nekatere besede prebere in jih potem še enkrat ponovi,  
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− napačno naglaševanje (dežne, divja, osem); nekatere napačno prebrane besede popravi; 

nekatere prebrane besede prebere še enkrat; občasni premori v povedih. 

 

UPOŠTEVANJE KONČNIH LOČIL PRI GLASNEM BRANJU BESEDILA 

VEČERNA NEVIHTA 

 

Preglednica 205: Upoštevanje končnih ločil pri glasnem branju besedila Večerna nevihta 

glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Glasno branje − velike 

tiskane črke (ločila) 

ne upošteva 
Število 2 4 6 

Odstotek 11,80 %  22,20 % 17,10 % 

delno upošteva 
Število 1 1 2 

Odstotek 5,90 % 5,60 % 5,70 % 

upošteva 
Število 14 13 27 

Odstotek 82,40 % 72,20 % 77,10 % 

Skupaj 
Število 17 18 35 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V KS je nekoliko večji delež otrok, ki so po glasnem branju besedila z velikimi tiskanimi 

črkami, upoštevali ločila (82,40 %). V ES je bilo teh učencev 13 (72,20 %). Dva otroka ‒ en 

otrok v ES (5,60 %) in en otrok v KS (5,90 %) ‒ sta po glasnem branju besedila z velikimi 

tiskanimi črkami delno upoštevala ločila. Ločil pri glasnem branju besedila z velikimi 

tiskanimi črkami v KS nista upoštevala dva otroka (11,80 %). V ES so bilo to štirje otroci, 

torej je ta delež skoraj enkrat večji (22,20 %).  

 

Preglednica 206: Upoštevanje končnih ločil pri glasnem branju besedila Večerna nevihta 

glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov preizkus 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,676(a) 2 0,713 

Kullbackov preizkus 0,688 2 0,709 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,97. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 
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OTROKOVO RAZUMEVANJE BESEDILA VEČERNA NEVIHTA PO GLASNEM 

BRANJU 

 

Preglednica 207: Otrokovo razumevanje besedila Večerna nevihta po glasnem branju 

glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Glasno branje ‒ velike 

tiskane črke 

(razumevanje) 

ni razumel 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,80 % 

delno razumel 
Število 1 0 1 

Odstotek 5,90 % 0,00 % 2,80 % 

razumel 
Število 16 18 34 

Odstotek 94,10 % 94,70 % 94,40 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je nekoliko večji delež otrok, ki so po glasnem branju besedila z velikimi tiskanimi 

črkami razumeli besedilo (94,7 %). Samo en otrok v ES besedila ni razumel. V KS je delež 

otrok, ki so besedilo razumeli, nekoliko nižji kot pri ES (94,1 %). En učenec KS je besedilo 

delno razumel. V KS ni bilo učenca, ki besedila ni razumel. Učenci ES niso imeli večjih težav 

pri razumevanju vprašanj, v KS pa je imelo več učencev težave pri zadnjem vprašanju (Kdaj 

sta medvedek in njegova mama zaspala?) (Priloga 9). 

 

Preglednica 208: Otrokovo razumevanje besedila Večerna nevihta po glasnem branju 

glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov preizkus 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 2,013(a) 2 0,366 

Kullbackov preizkus 2,779 2 0,249 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. Med skupinama ne 

moremo potrditi razlik. 
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2. GLASNO BRANJE BESEDILA PRIJATELJI SLIKARJI 

Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI 

(REVIJA ZMAJČEK 2011, št. 9, str. 5 /slikopis ‒ spremenjeno besedilo/) 

 

Preglednica 209: Glasno branje besedila Prijatelji slikarji z malimi tiskanimi črkami 

glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Glasno branje besedila 

Prijatelji slikarji − male 

tiskane črke 

vezano 
Število 13 13 26 

Odstotek 76,50 % 68,40 % 72,20 % 

tekoče 
Število 4 6 10 

Odstotek 23,50 % 31,60 % 27,80 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je nekoliko večji delež tistih otrok, ki so pri glasnem branju besedila z malimi tiskanimi 

črkami brali tekoče (31,6 %), manj jih je bralo vezano (68,4 %). V KS je manjši delež 

učencev, ki so brali tekoče (23,5 %), in večji delež je tistih, ki so brali vezano (76,5 %). 

 

Preglednica 210: Glasno branje besedila Prijatelji slikarji z malimi tiskanimi črkami 

glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov preizkus 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,290(b) 1 0,59 

hi-kvadrat preizkus za 2 x 2 tabelo 
0,027 1 0,868 

Kullbackov preizkus 0,292 1 0,589 

b 1 celic (25,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 4,72. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 
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TEŽAVE, NAPAKE PRI GLASNEM BRANJU BESEDILA PRIJATELJI SLIKARJI 

 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

 

NISO PREBRALI 

Trije učenci ES niso prebrali naslednjih besed:  

− mucek, lisica, velikanski, občudujejo, umetnine, zadovoljno,  

− kužka, nenadoma, občudujejo, 

− zadovoljno. 

 

NAROBE PREBRALI 

15 učencev ES je narobe prebralo nekatere besede. Narobe so prebrali naslednje besede: 

− igrajmo − grajmo, vodenimi − vodenemi, najljubše − najbuljše, rečeno − rečemo, kužek − 

kuža, velikansko − velikan, sladoled − sladoleda, stojijo − storijo, stvar − sliko, njo − noj, 

sladkam − sladka, razveseli − razveselila, sedejo − sedem, ližejo – ližem,  

− igrajmo − igramo, obesimo – odnesemo, 

−  igrajmo − legrajo, vodenimi − vodanim, kužka − kuža, zadovoljno − zadovoljeno, sedejo – 

sedijo,  

− igrajmo − iglajemo, vodenimi − vodenim, najljubše − najboljše, umetnine − umetne,  

najljubšo − najboljšo, prijatelji − prijatelja, sedejo – sedijo,  

− kužka – kužek, 

− lisica − lesica, vodenimi − vodnimi, barvicami − barvami, storjeno − starjeno, kužek − 

kuža, nogometno − nogomet, njej − njem, naslikajmo − naslikamo, najljubše − najljubšo,  

stavri − stvar, mucek − mucke, svoje − tvoje, kmalu − kamu, razveseli – razveseli,  

− slikarje − slikanje, barvicami − barvami, zadovoljno – zadovoljeno,  

− igrajmo − igrajo, naslikajmo − naslikamo, barvicami − bravicami, umetnine − umetne,  

kužka − kuža, razveseli − razvesti, zadovoljno – zadovoljeno,  

− zadovoljno – zadovoljeno,  

− vodenimi barvicami − vodnimi barvami, mucek − mucka, umetnine − umetne, ližejo − 

ležijo, obesimo − odnesimo, mucka − mucki, sedejo − sedijo, raje – rajši,  

− kužka − kuža, rečeno – rdeče,  

− igrajmo − igramo, barvicami − barvami, velikanski − vslikanski, umetnine − umetnije,  

stvar – sliko,  



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 261 - 

 

− slikarje − slikanje, kužek − žužek, umetnine – umetnije,  

− igrajmo − grajmo, lisica − lisička, umetnine − umetnike, razveseli – razvesli,  

− storjeno − storimo, občudujejo − obešujejo, kužka – kuža. 

 

TEŽAVE, NAPAKE PRI GLASNEM BRANJU 

V ES samo en učenec ni imel težav, napak pri glasnem branju. Ostali učenci so imeli pri 

glasnem branju več ali manj težav, napak: 

− zelo počasno branje, tiho, nerazločno, začetne zloge črkuje, potem veže, napačno 

naglaševanje (vodenimi, obesimo, sedejo), občasno besede ponavlja, zamenjuje črki b, d, ne 

veže predlogov, 

− predlogov ne veže, 

− tiho, občasno nerazločno branje, predlogov ne veže, dodaja, izpušča črke, si izmišlja, 

ponavlja besede, ne veže predlogov, 

− tiho, počasno, občasno nerazločno branje, dodaj, izpušča črke, izmišlja, ponavlja besede,  

− občasno že tekoče, ponavljanje besed, predlogov ne veže z besedo, daljše besede bere 

vezano (nogometno, obesimo, občudujejo, sladoled, razveseli), ne veže predlogov,  

− občasno še enkrat ponovi besede, ki jih je prebral, predlogov ne veže, hitro, 

− zelo tiho, občasno nerazločno branje, najprej tiho prebere, potem naglas, ne veže predlogov, 

napačno naglaševanje (sladoled), izpušča, dodaja črke,   

− ne veže predlogov, občasno še enkrat ponovi besedo, ki jo prebere, občasno tekoče,  

− nekatere besede je po branju ponovil (storjeno, umetnine, velikanski, kužka, ližejo),  

− večkratno branje nekaterih besed ali samo začetni zlog in potem vse, si izmišlja črke in 

besede, predlogov ne veže, naglase popravi, 

− tiho, občasno nerazločno branje, 

− prebere začetni zlog, potem celo besedo, površno branje,  

− predlogov ne veže, občasno napačno naglaševanje, vendar se popravi, pred daljšimi 

besedami ali manj znanimi zatikajoče, malo premora (velikanski, sladoled, velikanski, 

vodenimi, občudujejo),  

− nekatere besede bere večkrat, predlogov ne veže, občasno napačno naglaševanje,  

− občasno ne veže predlogov, besede ponavlja, prebere začetni zlog, potem celo besedo, 

naglase popravi, 

− ne veže predlogov, občasno še enkrat ponovi besedo, ki jo prebere, napačno naglaševanje, 

prebere začetni zlog, potem celo besedo,  
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− počasno branje, občasno nerazločno, občasno črkuje, ponavlja besede, napačno 

naglaševanje, 

− predlogov ne veže, tiho branje, naglase popravi, če napačno pove. 

 

KONTROLNA SKUPINA 

 

NISO PREBRALI 

En učenec KS ni prebral naslednjih besed: rečeno, storjeno, umetnine. 

 

NAROBE PREBRALI  

Vsi učenci KS so nekatere besede prebrali narobe. Nekateri več besed, drugi manj: 

− velikanski − velik, mucka − muca, kužka − kužek, sedejo − sedijo, klopco – klopci,  

− barvicami − borvicami, čopiči − čopičem, rečeno − račno, storjeno − starjeno, mucek − 

muc, nogometno − nagometno, umetnine − umetnini, izgine − izgoine, hiša − hišo, se − si, 

sladkam − sadkom, reče − rače, kužka − kožka, razveseli − rozveseli,  

− slike − sliki, naslika − najslika, na − in, zadovoljno – zadovoljeno,  

− najljubše − najboljše, najljubšo − najboljšo, mucka − mucek, kužka − kužeka, zadovoljno – 

zadovoljeno,  

− kužka − kuža, zadovoljno – zadovoljeno,  

− slikarje − slikanje, vodenimi − vodeni, barvicami − bravicami, naslikajmo − naslikamo,  

mucka − muca, zadovoljno − zadovoljeno,  

− nogometno − nogometaško, sedejo − sedijo, klopco – klopci,  

− zadovoljno − zadovoljeno, sedejo − sedijo, nogometno – nagometno,  

− mucek − muca, svojo hišo − svoji hiši, 

− vodenimi − vodnimi, najljubše − najljubšo, stvari − stvar, njej − njo, zadovoljno − 

zadovoljeno, ter − tar, slike − slika, rečene − ročno, storjeno − strojno, občudujejo – 

občudeno,  

− zadovoljno − zadovoljeno, kužka − kužek, nogometno – nogumetno,  

− slikarje − slikanje, mucka − muca, kužka − kuža, zadovoljno − zadovoljeno, sedejo − seboj, 

ližejo – ležijo, 

− čopiči − voščenkami, obesimo − odesimo, ograjo − ogledajo, nogometno − nagometno, 

občudujejo − odčudujejo, kužka − kužak, zadovoljno – zadovoljeno, 

− občudujejo – občudojoče,  
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− zadovoljno − zadovoljeno, sedejo − sedijo, klopco − klopci, kužek – kuža,  

− reče – redeče,  

− storjeno − stojeno, mucka − muca, razveseli − razveli, zadovoljno – zadovoljeno. 

 

TEŽAVE, NAPAKE PRI GLASNEM BRANJU 

Vsi učenci KS so imeli težave, napake pri glasnem branju: 

−  ne veže predlogov z besedo, občasno ponovi besedo, ki jo prebere, zatikajoče, napačno 

naglasi (sladoled), 

−  počasno branje, občasno nerazločno, ponavlja besede, napačno naglaševanje, zamenjuje 

črke, obrača, ne veže predlogov,  

− počasno, zatikajoče, premori pred besedami, večkratno branje besed, ne veže predlogov z 

besedo, prebere začetni zlog, potem celo,  

− tiho, zatikajoče, občasno nerazločno, napačno naglaševanje (nogometno, sedejo) občasno 

ponovi besede, ki jih prebere, predlogov ne veže, 

− napačno naglaševanje (rečeno, strojeno, nenadoma, sedejo, sladoled) občasno besede, ki jih 

prebere, ponovi, občasno nekatere besede vezano, ne veže predlogov z besedo, zatikajoče, 

premori občasno pred besedami, občasno vezano branje, 

− predlogov ne veže, napačno naglaševanje (nogometno, sedejo), občasno besede, ki jih 

prebere, ponovi ali prebere začetni zlog, potem pa celo besedo, ne veže predlogov z besedo, 

− občasni premori med besedami, kot bi bil konec povedi, nekatere besede večkrat prebere, 

prebere začetni zlog, potem celo besedo, zatikajoče, predlogov ne veže, napačno naglasi 

(naglasi), če ne zaključi pravilno, se popravi, nekatere besede prebere vezano,  

− prebrane besede občasno še enkrat ponovi, predlogov ne veže z besedo, če napačno prebere, 

se popravi, napačno naglaševanje (vodenimi, sladoled),  

− napačno naglaševanje (nogometno, sladoled) občasno besede, ki jih prebere, ponovi ali 

prebere začetni zlog in potem celo besedo, ne veže predlogov z besedo, 

− napačno naglaševanje (nogometno, vrne), daljši premori med besedami, povedmi, občasno 

zelo tiho branje, nerazločno branje, prebere začetni zlog, potem celo besedo, izpustil vrstico, 

površno branje, ne veže predlogov, 

− hitrejše branje, tudi tekoče, zatikajoče, napačno naglaševanje (vodenimi, rečeno), predlogov 

ne veže, če prebere narobe, se tudi popravi, ponavlja besede, ki jih prebere, prebere začetni 

zlog, potem celo besedo,  
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− zaletavo, premori v povedih, kot da bi bilo končno ločilo, predlogov ne veže, napačno 

naglaševanje (sladoled), občasno nerazločno,  

− napačno naglaševanje, izpustil vrstico, predlogov ne veže, počasno, nerazločno branje, 

občasno prebere potiho, potem naglas,  

− ne veže predlogov, pri nekaterih besedah prebere začetni zlog, potem celo besedo,  

− predloge veže občasno z besedo, pri napačnem naglasu se popravi, prebere začetni zlog in 

pove celo besedo, nekatere besede večkrat ponovi,  

− občasno nerazločno branje, ne veže predlogov, besede ponavlja, pri napačnih naglasih ali 

narobe prebranih besedah se popravi,  

− napačno naglaševanje (vodenimi, sladoled), nekatere prebrane besede prebere še enkrat, 

občasni premori v povedih, ne veže predlogov. 

 

UPOŠTEVANJE KONČNIH LOČIL PRI GLASNEM BRANJU BESEDILA 

PRIJATELJI SLIKARJI 

 

Preglednica 211: Upoštevanje končnih ločil pri glasnem branju besedila Prijatelji 

slikarji z malimi tiskanimi črkami glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Glasno branje − male 

tiskane črke (ločila) 

ne upošteva 
Število 2 4 6 

Odstotek 11,80 % 21,10 % 16,70 % 

delno upošteva 
Število 2 1 3 

Odstotek 11,80 % 5,30 % 8,30 % 

upošteva 
Število 13 14 27 

Odstotek 76,50 % 73,70 % 75,00 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Deleža otrok, ki so upoštevali ločila pri branju besedila z malimi tiskanimi črkami, sta 

podobna (ES 73,7 %, KS 76,5 %). Razlika v deležih se pokaže glede neupoštevanja ločil, saj 

je takih otrok v KS 11,8 %, v ES pa 21,1 %. 
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Preglednica 212: Upoštevanje končnih ločil pri glasnem branju besedila Prijatelji 

slikarji z malimi tiskanimi črkami glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,929(a) 2 0,629 

Kullbackov preizkus 0,945 2 0,623 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,42. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

OTROKOVO RAZUMEVANJE BESEDILA PRIJATELJI SLIKARJI PO GLASNEM 

BRANJU 

 

Preglednica 213: Otrokovo razumevanje besedila Prijatelji slikarji po glasnem branju 

glede na skupino 

 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Glasno branje − male 

tiskane črke 

(razumevanje) 

ni razumel 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,80 % 

delno razumel 
Število 4 2 6 

Odstotek 23,50 % 10,50 % 16,70 % 

Razumel 
Število 13 16 29 

Odstotek 76,50 % 84,20 % 80,60 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je večji delež otrok, ki so razumeli prebrano besedilo (84,2 %). En otrok v ES besedila 

ni razumel, dva sta besedilo delno razumela (10,5 %). V KS je delež otrok, ki so besedilo 

razumeli, nižji kot pri ES, in sicer 76,5 %, 4 učenci KS so besedilo delno razumeli (23,5 %). 

V KS ni bilo učenca, ki besedila ni razumel. V ES je bilo največ težav pri petem in devetem 

vprašanju (Kaj je naslikal mucek?, S čim je lisica razveselila prijatelja? (Priloga 9), v KS pa 

prav tako pri petem vprašanju (Kaj je naslikal mucek?) (Priloga 9) in pri četrtem vprašanju (S 

čim so naslikale najljubše stvari?) (Priloga 9). 
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Preglednica 214: Otrokovo razumevanje besedila Prijatelji slikarji po glasnem branju 

glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 1,872(a) 2 0,392 

Kullbackov preizkus 2,266 2 0,322 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

TIHO BRANJE 

 

1. OTROKOVO RAZUMEVANJE BESEDILA ROJSTNI DAN Z VELIKIMI 

TISKANIMI ČRKAMI PO TIHEM BRANJU 

(ROJSTNI DAN: ABC 2 – 2. del, str. 66‒67 /slikopis ‒ spremenjeno besedilo/) 

 

Preglednica 215: Otrokovo razumevanje besedila Rojstni dan z velikimi tiskanimi 

črkami po tihem branju glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Tiho branje − velike 

tiskane črke 

(razumevanje) 

ni razumel 
Število 2 2 4 

Odstotek 11,80 % 10,50 % 11,10 % 

delno razumel 
Število 1 2 3 

Odstotek 5,90 % 10,50 % 8,30 % 

razumel 
Število 14 15 29 

Odstotek 82,40 % 78,90 % 80,60 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Deleža razumevanja besedila z velikimi tiskanimi črkami po tihem branju sta v ES in KS 

podobna. V ES je nekoliko manjši delež otrok, ki so besedilo pri tihem branju razumeli (78,9 

%), delež otrok, ki so besedilo delno razumeli oz. ga niso razumeli, je enak (10,6 %). KS ima 

nekoliko večji delež otrok, ki so besedilo razumeli (82,4 %), delež otrok, ki so ga delno 

razumeli, je 5,9 %. 11,80 % otrok KS besedila po tihem branju ni razumelo. Med skupinama 

ni večjih razlik.  
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V ES in KS so imeli učenci največ težav pri odgovarjanju na zadnje vprašanje (Kaj je Brina 

podarila svojim prijateljem?) (Priloga 9). Najpogostejši odgovor je bil: Brina je svojim 

prijateljem podarila violino. 

 

Preglednica 216: Otrokovo razumevanje besedila Rojstni dan z velikimi tiskanimi 

črkami po tihem branju glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,257(a) 2 0,879 

Kullbackov preizkus 0,263 2 0,877 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,42. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

2. OTROKOVO RAZUMEVANJE BESEDILA MORJE Z MALIMI TISKANIMI 

ČRKAMI PO TIHEM BRANJU 

(MORJE: ABC 2 – 2. del, str. 78‒79) 

 

Preglednica 217: Otrokovo razumevanje besedila Morje z malimi tiskanimi črkami po 

tihem branju glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Tiho branje − male 

tiskane črke 

(razumevanje) 

ni razumel 
Število 2 3 5 

Odstotek 11,80 % 15,80 % 13,90 % 

delno razumel 
Število 1 3 4 

Odstotek 5,90 % 15,80 % 11,10 % 

razumel 
Število 14 13 27 

Odstotek 82,40 % 68,40 % 75,00 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je manjši delež otrok, ki so besedilo pri tihem branju malih tiskanih črk razumeli (68,9 

%), delež otrok, ki so besedilo delno razumeli oz. ga niso razumeli, je enak (15,8 %). KS ima 

večji delež otrok, ki so besedilo razumeli (82,4 %), 1 otrok je besedilo delno razumel, delež 

otrok, ki besedila niso razumeli, je 11,8 %. Med skupinama ni večjih razlik. 

V ES in KS so imeli nekateri učenci težave pri zadnjem vprašanju: Kaj se mu je nenadoma 

zgodilo?) (Priloga 9). 
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Preglednica 218: Otrokovo razumevanje besedila Morje z malimi tiskanimi črkami po 

tihem branju glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 1,129(a) 2 0,569 

Kullbackov preizkus 1,174 2 0,556 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,89. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

PISANJE 

 

1. ZAPIS ABECEDE  

 

ZAPIS VELIKE TISKANE ABECEDE  

 

Preglednica 219: Pravilno zapisane črke velike tiskane abecede glede na skupino  

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Abeceda − velike tiskane 

črke (pravilno) 

16 
Število 1 1 2 

Odstotek 5,90 % 5,30 % 5,60 % 

22 
Število 1 0 1 

Odstotek 5,90 % 0,00 % 2,80 % 

23 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,80 % 

24 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,80 % 

25 
Število 15 16 31 

Odstotek 88,20 % 84,20 % 86,10 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES je 16 otrok pravilno zapisalo vse črke velike tiskane abecede (84,20 %), en otrok je 

napačno zapisal eno črko, en učenec je napačno zapisal dve črki in en učenec je napačno 

zapisal 9 črk. V KS je  15 otrok pravilno zapisalo vse črke velike tiskane abecede (88,2 %), en 

otrok je napačno zapisal 3 črke in en otrok je napačno zapisal 9 črk. 
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Preglednica 220: Pravilno zapisane črke velike tiskane abecede glede na skupino: hi-

kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 2,930(a) 4 0,57 

Kullbackov preizkus 4,08 4 0,395 

a 8 celic (80,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,47. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

Preglednica 221: Nepravilen zapis velike tiskane abecede glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Abeceda − velike tiskane 

črke (nepravilno) 

1 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 33,30 % 20,00 % 

2 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 33,30 % 20,00 % 

3 
Število 1 0 1 

Odstotek 50,00 % 0,00 % 20,00 % 

9 
Število 1 1 2 

Odstotek 50,00 % 33,30 % 40,00 % 

Skupaj 
Število 2 3 5 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Preglednica 222: Nepravilen zapis velike tiskane abecede glede na skupino: hi-kvadrat 

in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 2,917(a) 3 0,405 

Kullbackov preizkus 3,958 3 0,266 

a 8 celic (100,0  %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,40. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 
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Preglednica 223: Pravilen in nepravilen zapis velike tiskane abecede glede na skupino 

Skupina   

Abeceda − velike 

tiskane črke 

(pravilno) 

Abeceda − velike 

tiskane črke 

(nepravilno) 

KS 

Aritmetična sredina 24,2941 6 

N 17 2 

Standardni odklon 2,25734 4,24264 

Mediana 25 6 

Minimum 16 3 

Maksimum 25 9 

ES 

Aritmetična sredina 24,3684 4 

N 19 3 

Standardni odklon 2,08728 4,3589 

Mediana 25 2 

Minimum 16 1 

Maksimum 25 9 

Skupaj 

Aritmetična sredina 24,3333 4,8 

N 36 5 

Standardni odklon 2,13809 3,89872 

Mediana 25 3 

Minimum 16 1 

Maksimum 25 9 

 

Povprečno število pravilno napisanih velikih črk v KS znaša 24,3. V ES znaša 24,4. Skupini 

sta si zelo podobni; to pokaže tudi Kullbackov koeficient. 

 

Preglednica 224: Pravilen in nepravilen zapis velike tiskane abecede glede na skupino: 

Mann-Whitney preizkus 

  
Abeceda − velike tiskane črke  

(pravilno) 

Abeceda − velike tiskane črke  

(nepravilno) 

Mann-Whitney U preizkus 156,5 1,5 

p 0,792 0,374 

 

V ES so se pojavile napake pri zapisu velikih tiskanih črk: F, I, T, L, M, N, O, P, R, S, Š, T. 

En učenec je napačno zapisal eno črko (F), en učenec dve (črki I, T ni zapisal, pustil je 

prazno) in en učenec 9 črk (L je zapisal napačno, od M do T ni zapisal, pustil je prazno). V 

KS sta imela težave dva učenca. En učenec ni napisal 3 črk (T, Z, Ž) in en učenec 9 črk (N, R, 

S, Š, T, U, V, Z, Ž). 
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ZAPIS MALE TISKANE ABECEDE 

 

Preglednica 225: Pravilno zapisane črke male tiskane abecede glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Abeceda − male tiskane 

črke (pravilno) 

12 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,90 % 

16 
Število 0 1 1 

Odstotek 0,00 % 5,30 % 2,90 % 

23 
Število 0 3 3 

Odstotek 0,00 % 15,80 % 8,80 % 

24 
Število 1 0 1 

Odstotek 6,70 % 0,00 % 2,90 % 

25 
Število 14 14 28 

Odstotek 93,30 % 73,70 % 82,40 % 

Skupaj 
Število 15 19 34 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES in KS je 14 otrok pravilno zapisalo vse črke male tiskane abecede (v ES je delež 73,7 

%, v KS je 93,3 %). Trije otroci ES so zapisali 23 črk (15,8 %), en učenec je zapisal 16 črk in 

en učenec je zapisal 12 črk. Pri KS je en otrok je zapisal 24 črk, dva učenca v KS nista 

zapisala nobene črke. 

 

Preglednica 226: Pravilno zapisane črke male tiskane abecede glede na skupino: hi-

kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 5,607(a) 4 0,23 

Kullbackov preizkus 7,846 4 0,097 

a 8 celic (80,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,44. 

 

Kljub temu da se skupini precej razlikujeta v deležih, pa je vrednost Kullbackovega 

koeficienta nekoliko nad mejo statistične značilnosti (p = 0,097), zato ne moremo potrditi z 

dovolj veliko gotovostjo, da se skupini med seboj razlikujeta. 
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Preglednica 227: Nepravilno zapisane črke male tiskane abecede glede na skupino: hi-

kvadrat in Kullbackov koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus 6,000(a) 3 0,112 

Kullbackov preizkus 5,407 3 0,144 

a 8 celic (100,0 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je ,17. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

V ES so se pojavile napake pri zapisu malih tiskanih črk: d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, p, s, š, t, u, v. 

Enemu otroku so pri zapisu male tiskane abecede manjkale črke d, e, f, g, h, j, n, p, s, š, t, u, v. 

Dva otroka sta zapisala celotno abecedo, le da sta namesto malih tiskanih, zapisala velike (en 

otrok je zapisal veliki tiskani  T in U, en otrok veliki F in G). En otrok je namesto malih 

tiskanega j zapisal mali tiskani l in ni zapisal črk m, n, o, p, r, s, š, t, en otrok ni zapisal male 

tiskanih črk i in t.  

V KS dva otroka nista zapisala nobene male tiskane črke (pustila sta prazno), en otrok je 

namesto male tiskane črke t, napisal veliko tiskano T. 

 

2. ZAPIS ZGODBE OB SLIČICAH 

(OPRAVIČILO: ABC 2 – 2. del, str. 30) 

 

Preglednica 228: Zapis zgodbe ob sličicah glede na skupino 

      

Skupina 

Skupaj 
KS ES 

Zgodba ob sličicah 

nič 
Število 2 2 4 

Odstotek 11,80 % 10,50 % 11,10 % 

delno 
Število 2 4 6 

Odstotek 11,80 % 21,10 % 16,70 % 

celota 
Število 13 13 26 

Odstotek 76,50 % 68,40 % 72,20 % 

Skupaj 
Število 17 19 36 

Odstotek 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

V ES in KS je zgodbo ob sličicah zapisalo v celoti 13 otrok (v ES znaša delež 68,4 %, v KS je 

nekoliko višji 76,5 %). 4 otroci ES (21,1 %) so jo zapisali delno in 2 otroka (10,5 %) je nista 

zapisala (en otrok je zapisal nesmiselno, nejasno, črke v besedah, ki nič ne pomenijo). Deleža 
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otrok, ki so napisali zgodbo delno ali niso napisali nič (en otrok je zapisal nesmiselno, 

nejasno, črke v besedah, ki nič ne pomenijo) sta enaka (11,8 %). Skupini sta si podobni. 

 

Preglednica 229: Zapis zgodbe ob sličicah glede na skupino: hi-kvadrat in Kullbackov 

koeficient 

  Vrednost g p 

hi-kvadrat preizkus ,557(a) 2 0,757 

Kullbackov preizkus 0,568 2 0,753 

a 4 celic (66,7 %) ima pričakovano število manj kot 5. Najmanjše pričakovano število je 1,89. 

 

Na podlagi Kullbackovega preizkusa sklenemo, da sta si skupini podobni. 

 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

 

CELOTA 

V ES je 13 učencev, ki so ob sličicah zapisali krajše besedilo in upoštevali osnovna 

pravopisna pravila. Ti učenci so zapisali: smiselno besedilo, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 povedi, 

upoštevali so končna ločila, presledke med besedami. Nekatera besedila so bila brez napak, 

nekaj jih je imelo manjše ali večje napake (izpuščanje črk, dodajanje črk, napačen zapis črk v 

besedah, ki se drugače zapišejo kot izgovorijo, manjkajoča velika začetnica, končna ločila 

…).  

 

DELNO 

4 učenci ES so zapisali krajše besedilo in delno upoštevali pravopisna pravila. Zapisali so 4, 

5, 6 povedi. V besedilih so manjkala končna ločila, velike začetnice, besede, veliko črk v 

besedah, izpuščene so bile enozložne besede, napačen vrstni red besed, črke v besedah, ki se 

drugače izgovorijo, kot napišejo, so bile napačno zapisane, napačno so bile zapisane težje 

besede (spoprjila – spoprijateljila). V besedilu je več ali manj napak. 

 

NIČ 

Besedilo dveh učencev ES je bilo nejasno (PIRVONIOŠL IVOLKOVIU VIKLIVOIŽ 

KOVIM IKAIVUIKUŽ − PERIVALI TINA JE PETRU TORBO PREVLNA TINA JE BLA 

ZLO Z NATINE SO SE POGOVLI POL SO ELIPR JTLI ). 
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KONTROLNA SKUPINA 

 

CELOTA 

V KS je 12 učencev, ki so ob sličicah zapisali krajše besedilo in upoštevali osnovna 

pravopisna pravila. Ti učenci so zapisali: smiselno besedilo, 4, 6, 8 povedi, upoštevali so 

končna ločila, presledke med besedami. Nekatera besedila so bila brez napak, nekaj jih je 

imelo manjše napake (izpuščanje črk, dodajanje črk …).  

 

DELNO 

Dva učenca KS ta zapisala krajše besedilo in delno upoštevala pravopisna pravila, zapisala sta 

4 povedi z manjšimi napakami.  

 

NIČ 

En učenec KS ni zapisal zgodbe ob sličicah, pri enem učencu je bilo besedilo nejasno 

(UŠOLO STBILO OTROCI PUNČKO JE PADLO N TLEH ZDEJ DOJO SLIVAN VAN 

SOŠLI). 
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3.5 PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA HIPOTEZ RAZISKOVANJA 

 

Hipoteze se nanašajo na pomemben vpliv sodelovanja staršev pri razvoju pismenosti 

drugošolcev, ki so bili vključeni v eksperimentalno in kontrolno skupino. 

 

PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA HIPOTEZE 1: 

 

Starši imajo v začetnem obdobju šolanja pomembno vlogo pri  razvoju pismenosti svojih 

otrok. 

 

Iz prvega vprašalnika smo za preverjanje hipoteze  uporabili naslednje vprašanje: 

− Kako pogosto berete otroku v začetnem obdobju šolanja?  

 

Hipotezo smo preverili z enim vprašanjem. Preverili smo jo z analizo variance in 

neparametričnim Kruskal-Wallisovim preizkusom. Da bi ugotovili, kakšna je vloga staršev pri 

razvoju pismenosti njihovih otrok, smo preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike v 

doseženih točkah pri začetnem preizkusu znanja glede na pogostost glasnega branja staršev v 

začetnem obdobju šolanja. 

 

 

Graf 1: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na pogostost branja 

staršev otrokom v začetnem obdobju šolanja (Priloga 1, Preglednica 1) 
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Otroci staršev, ki jim starši zelo pogosto berejo v začetnem obdobju šolanja, so v povprečju 

dosegli 15,7 točk, nekoliko manj so dosegli otroci staršev, ki jim berejo pogosto (M = 15,3), 

precej nižje število točk pa so dosegli otroci staršev, ki jim berejo občasno ali redko  

(M = 9,8).   

 

Preglednica 230: Rezultati analize variance in Kruskal-Wallisovega preizkusa 

  Vrednost p 

Levenov F-preizkus enakosti varianc 1,3 0,299 

F-preizkus 13,5 0,000 

Hi-kvadrat (Kruskal-Wallisov preizkus) 8,5 0,014 

 

Levenov F-preizkus enakosti varianc pokaže, da so variance med skupinama homogene; to 

pomeni, da lahko za primerjavo povprečnega števila doseženih točk pri začetnem preizkusu 

znanja uporabimo analizo variance. F-preizkus nam razlike med skupinami potrdi (p < 0,01), 

vendar pa smo zaradi majhnega števila tistih staršev, ki otroku berejo le občasno (N = 5), 

razlike v povprečnih vrednostih preverili še z neparametričnim Kruskal-Wallisovim 

preizkusom, ki pa prav tako potrdi statistično značilne razlike v doseženem številu točk.  

 

Hipotezo lahko potrdimo, saj otroci staršev, ki jim manj berejo, dosegajo slabše rezultate. 

 

PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA HIPOTEZE 2: 

 

Med eksperimentalno skupino in kontrolno skupino bodo pomembne razlike v 

napredovanju učencev pri začetnem opismenjevanju. 

 

To hipotezo smo preverjali s preverjanjem učencev oz. s testi (začetni test, vmesni test, končni 

test).  
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Graf 2: Rezultati testov glede na skupino: povprečje in mediana 

 

Med skupinama ni statistično značilnih razlik v skupnem številu točk niti pri začetnem 

preizkusu (p = 0,346), niti vmesnem (p = 0,175), niti končnem (p = 0,876). Kljub temu pa je 

iz grafa razvidno, da je zaslediti izboljšanje v ES pri vmesnem preizkusu, na koncu pa sta se 

skupini ponovno izenačili. Vrednost mediane je pri vseh treh preizkusih višja od povprečja; to  

pomeni, da so nekateri učenci dosegli izrazito malo število točk in so posledično znižali 

povprečje v celotni skupini. 

 

Preglednica 231: Rezultati testov glede na skupino: Mann-Whitneyev preizkus 

  

Vsota_začetni  

skupno število  

točk –  

začetni preizkus 

Vsota_vmesni  

skupno število točk –  

vmesni preizkus 

Vsota_končni 

skupno število 

točk –  

končni preizkus 

Mann-Whitneyeva U statistika 131 118 156,5 

p ,346 ,175 ,876 

 

Hipoteze sicer na podlagi Mann-Whitneyevega preizkusa ne moremo statistično potrditi, saj 

je tveganje več kot 5-odstotno (p > 0,05), čeprav se na podlagi grafa nakazujejo boljši 

rezultati pri eksperimentalni skupini kot pri kontrolni.  
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PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA HIPOTEZE 3: 

 

Učenci, s katerimi se starši ukvarjajo (tudi po navodilu učitelja), jih spodbujajo pri 

branju in pisanju, se z njimi pogovarjajo, jim pomagajo, hitreje napredujejo pri branju 

in pisanju. 

 

Iz prvega vprašalnika smo za preverjanje hipoteze  uporabili naslednje vprašanje: 

− Kako pogosto se z otrokom pogovarjate o knjigi, ki mu jo berete?  

 

Iz drugega vprašalnika smo za preverjanje hipoteze  uporabili naslednji vprašanji:  

− Kako pogosto je otrok glasno bral? 

− Kako pogosto je otrok vadil pisanje? 

 

Hipotezo smo preverili s tremi vprašanji. Preverili smo jo z analizo variance, neparametričnim 

Kruskal-Wallisovim preizkusom, s t-preizkusom in Mann-Whitneyevim preizkusom. Da bi 

ugotovili, kakšna je vloga staršev pri otrokovih bralno-pisnih sposobnostih, smo preverili ali 

obstajajo statistično značilne razlike v doseženih točkah pri začetnem preizkusu znanja glede 

na pogostost pogovarjanja o knjigah, ki mu jo starši berejo, glede na  pogostost glasnega 

branja in vaje pisanja v začetnem obdobju šolanja. 

 

 

Graf 3: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na pogostost 

pogovarjanja staršev z otrokom o knjigi, ki mu jo berejo (Priloga 1, Preglednica 2) 
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Otroci staršev, s katerimi se starši zelo pogosto pogovarjajo o knjigah, ki jim jih berejo, so v 

povprečju dosegli 16,3 točke, nekoliko manj točk so dosegli  otroci staršev, ki se o prebranih 

knjigah pogovarjajo pogosto (M = 15,2). Manjše povprečno število točk so dosegli otroci 

tistih staršev, ki se občasno pogovarjajo o knjigah, ki jim jih berejo (M = 11,4). 

 

Preglednica 232: Rezultati analize variance in Kruskal-Wallisovega preizkusa 

  Vrednost p 

Levenov F-preizkus enakosti varianc 5,4 0,010 

F-preizkus 10,4 0,000 

Hi-kvadrat (Kruskal-Wallisov preizkus) 10,7 0,005 

 

Levenov F-preizkus enakosti varianc pokaže, da variance med skupinami niso homogene; to 

pomeni, da za primerjavo povprečnega števila doseženih točk pri začetnem preizkusu znanja 

ne moremo uporabiti analize variance. F-preizkus je sicer statistično značilen, vendar tega 

rezultata ne moremo upoštevati pri preverjanju hipoteze. Kruskal-Wallisov preizkus je prav 

tako statistično značilen, tako da razlike v doseženem številu točk glede na pogostost 

pogovarjanja staršev z otroki o knjigah, ki jim jih berejo, lahko potrdimo.  

 

Hipotezo o hitrejšem napredovanju pri branju in pisanju otrok, katerih starši se o 

prebranih knjigah z njimi pogovarjajo, lahko v celoti potrdimo. 

 

 

 



Malnar, E. (2015). Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli. Magistrsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

- 280 - 

 

 

Graf 4: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na pogostost glasnega 

branja otroka (Priloga 1, Preglednica 3) 

 

Otroci, ki so redno (6−7 x tedensko) glasno brali, so v povprečju dosegli 15,4 točke, nekoliko 

manj so dosegli  otroci, ki so glasno brali zelo pogosto (M = 14,6). Odgovora občasno in 

redko nista prikazana na grafu, ker nihče izmed staršev ni izbral teh možnosti. 

 

Preglednica 233: Rezultati t-preizkusa za neodvisna vzorca in Mann-Whitneyevega 

preizkusa 

  Vrednost p 

t-preizkus za neodvisna vzorca 0,7 0,480 

Mann-Whitney U preizkus 
110,5 0,885 

 

Razlika med otroki, ki so redno glasno brali, in tistimi, ki so brali zelo pogosto, je premajhna 

− razlika ni statistično značilna. Levenov preizkus enakosti varianc je pokazal, da sta varianci 

v obeh skupinah različni − nista homogeni (F = 6,4; p = 0,017). 

 

Hipoteze o hitrejšem napredovanju glede na pogostost glasnega branja ne moremo potrditi, 

ker je razlika premajhna, da bi jo statistično potrdili. 
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Graf 5: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na pogostost vaje 

pisanja otroka (Priloga 1, Preglednica 4) 

 

Otroci, ki so redno (6−7 x tedensko) in zelo pogosto glasno brali, so v povprečju dosegli isto 

število točk: redno 14,3 in zelo pogosto 14,4. Odgovora občasno in redko nista prikazana na 

grafu, ker nihče izmed staršev ni izbral teh možnosti. 

 

Preglednica 234: Rezultati t-preizkusa za neodvisna vzorca in Mann-Whitneyevega 

preizkusa 

  Vrednost p 

t-preizkus za neodvisna vzorca 0,0 0,962 

Mann-Whitney U preizkus 17,5 0,455 

 

Razlika med otroki, ki so redno vadili pisanje, in tistimi, ki so vadili pisanje zelo pogosto, je 

premajhna − razlika ni statistično značilna. Levenov preizkus enakosti varianc je pokazal, da 

sta varianci v obeh skupinah enaki (F = 1,57; p = 0,228). 

 

Hipoteze o hitrejšem napredovanju glede na pogostost vaje pisanja ne moremo potrditi, ker 

je razlika premajhna, da bi jo statistično potrdili. 
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Za preverjanje te hipoteze smo uporabili tri vprašanja. Pri vprašanju o pogostosti 

pogovarjanja o knjigah je bilo število točk tistih otrok, s katerimi se starši zelo pogosto 

pogovarjajo o knjigah, ki jim jih berejo, višje, zato lahko v tem delu hipotezo potrdimo. 

Hipoteze, ki smo jo preverjali z vprašanjema, ki sta spraševali o pogostosti glasnega branja 

otroka in pogostosti vaje pisanja, ne moremo potrditi, ker je bilo število točk tistih otrok, ki 

so brali in pisali redno, manjše oz. je bila razlika premajhna, da bi jo statistično potrdili. 

 

Sklenemo lahko, da hipoteza 3 v splošnem ni potrjena. 

 

PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA HIPOTEZE 4: 

 

Na razvoj začetne pismenosti otrok vplivajo bralno-pisne dejavnosti v družini, pri 

katerih otroci sodelujejo (obisk knjižnice, izposoja knjig, zbirka knjig in drugega 

gradiva v družini, skupno pisanje vabil, voščil ipd.). 

 

Iz prvega vprašalnika smo za preverjanje hipoteze  uporabili naslednja vprašanja:  

− Ali ob branju oz. pripovedovanju pravljic kdaj zamenjata vlogi, tako da otrok 

»bere«/govori, eden izmed staršev pa posluša? 

− Kako pogosto kupujete otroku otroške revije, ki jih nimajo nimate naročenih (Ciciban, 

Cici zabavnik, Zmajček in druge)? 

− Kako pogosto se pogovarjate z otrokom, ko pišete nakupovalne sezname, voščila, 

vabila …oz. kako pogosto Vas otrok opazuje pri pisanju teh besedil? 

− Kako pogosto opozarjate otroka na napise v okolju (v knjižnici, trgovini, na pošti, v 

prometu …) in se o napisih pogovarjate z njim? 

− Ali sami berete npr. v prostem času? 

− Ali imate doma knjige, zbirke knjig in drugo knjižno gradivo? 

− Ali knjige kupujete? 

− Ali ste (oče in/ali mama) član knjižnice?  

− Ali ste naročeni na časopise, revije ...? 

 

Iz drugega vprašalnika smo za preverjanje hipoteze  uporabili naslednje vprašanje:  

− Ali ste otroka vključili tudi v druge bralno-pisne dejavnosti (npr. glasno branje pred 

spanjem, izmenično branje/najprej otrok, potem starši ali obratno/, pogovor o vsebini 
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knjig …, skupno pisanje voščil/vabil/nakupovalnih listkov ipd., branje napisov v 

okolju, obisk knjižnice, knjigarne …? 

 

Hipotezo smo preverili z desetimi vprašanji. Preverili smo jo  z analizo variance,  

neparametričnim Kruskal-Wallisovim preizkusom, t-preizkusom in Mann-Whitneyevim 

preizkusom. Da bi ugotovili, kakšen je vpliv bralno-pisnih dejavnosti v družini, v katerih 

otrok sodeluje, smo preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike v doseženih točkah pri 

začetnem preizkusu znanja glede zamenjavo vlog pri branju, glede na kupovanje otroških 

revij, glede na pogostost pogovarjanja pri pisanju voščil …, glede na opozarjanje na napise v 

okolju … 

 

 

Graf 6: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, ali otrok in 

starši ob branju oz. pripovedovanju pravljic kdaj zamenjata vlogi, tako da otrok 

"bere"/govori, eden izmed staršev pa posluša (Priloga 1, Preglednica 5) 

 

Otroci, ki s starši ob branju oz. pripovedovanju pravljic zelo pogosto/redno zamenjajo vlogi, 

tako da otrok "bere"/govori, eden izmed staršev pa posluša, so v povprečju dosegli 16,1 točke; 

manj so dosegli  otroci, ki pogosto s starši zamenjajo vlogi (M = 14,9). Še manjše število točk 

so dosegli otroci, ki ob branju oz. pripovedovanju pravljic občasno zamenjajo vlogi  

(M = 13,1). 
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Preglednica 235: Rezultati analize variance in Kruskal-Wallisovega preizkusa 

  Vrednost p 

Levenov F-preizkus enakosti varianc 0,957 0,394 

F-preizkus 2,298 0,116 

Hi-kvadrat (Kruskal-Wallisov preizkus) 5,459 0,065 

 

Na podlagi F- in Kruskal-Wallisovega preizkusa ne moremo potrdi statistično značilnih razlik 

glede na to, ali starš in otrok ob branju in pripovedovanju pravljic kdaj zamenjata vlogi, tako 

da otrok »bere«/govori, eden od staršev pa posluša. 

 

Hipoteze o zamenjavi vlog, tako da otrok "bere"/govori, eden izmed staršev pa posluša ali 

obratno, ne moremo potrditi. 

 

 

Graf 7: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, kako pogosto 

starši kupujejo otroku otroške revije, ki jih nimajo naročenih (Ciciban, Cici zabavnik, 

Zmajček in druge) (Priloga 1, Preglednica 6) 

 

Otroci staršev, ki jim redno kupujejo otroške revije in ki jih nimajo naročenih (Ciciban, Cici 

zabavnik, Zmajček in druge), so v povprečju dosegli 15,6 točke, nekoliko manj so dosegli 

otroci staršev, ki jim otroške revije kupujejo občasno (M = 15,1), še nižje število točk pa so 

dosegli otroci staršev, ki otroških revij ne kupujejo (M = 12,1).   
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Preglednica 236: Rezultati analize variance in Kruskal-Wallisovega preizkusa 

  Vrednost p 

Levenov F-preizkus enakosti varianc 7,127 0,003 

F-preizkus 3,835 0,032 

Hi-kvadrat (Kruskal-Wallisov preizkus) 2,814 0,245 

 

Na podlagi F- in Kruskal-Wallisovega preizkusa ne moremo potrditi, da ostajajo razlike v 

doseženem številu točk glede na to, kako pogosto starši kupujejo otroku otroške revije, ki jih 

nimajo naročenih. 

 

Hipoteze o pogostosti kupovanja otroških revij ne moremo potrditi. 

 

 

Graf 8: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, kako pogosto se 

starši pogovarjajo z otrokom, ko pišejo nakupovalne sezname, voščila, vabila …, oz. 

kako pogosto otrok opazuje starše pri pisanju teh besedil (Priloga 1, Preglednica 7) 

 

Otroci, s katerimi se starši zelo pogosto pogovarjajo, ko pišejo nakupovalne sezname, voščila, 

vabila …, oz. ki opazujejo starše pri pisanju teh besedil, so v povprečju dosegli 15,6 točke. Le 

nekoliko manj točk so dosegli  otroci, ki se pogosto pogovarjajo s starši, ko ti pišejo 

nakupovalne sezname, voščila, vabila …, oz. jih otroci opazujejo pri pisanju teh besedil  
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(M = 15,1). Nekoliko manjše povprečno število točk so dosegli otroci, katerih starši se 

občasno, redko pogovarjajo z njimi, ko pišejo nakupovalne sezname, voščila, vabila …, oz. 

jih otroci opazujejo pri pisanju teh besedil so (M = 14,0). 

 

Preglednica 237: Rezultati analize variance in Kruskal-Wallisovega preizkusa 

  Vrednost p 

Levenov F-preizkus enakosti varianc 1,727 0,194 

F-preizkus 0,943 0,4 

Hi-kvadrat (Kruskal-Wallisov preizkus) 1,562 0,458 

 

Na podlagi F- in Kruskall-Wallisovega preizkusa  ne moremo potrditi, da ostajajo razlike v 

doseženem številu točk glede na pogostost branja staršev svojim otrokom. 

 

Hipoteze o pogostosti pogovarjanja z otrokom pri pisanju nakupovalnih seznamov, voščil … 

ne moremo potrditi. 

 

 

Graf 9: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, kako pogosto 

starši opozarjajo otroka na napise v okolju (v knjižnici, trgovini, na pošti, v prometu …) 

in se o napisih z njim pogovarjajo (Priloga 1, Preglednica 8) 

 

Otroci, ki jih starši zelo pogosto/redno opozarjajo na napise v okolju (v knjižnici, trgovini, na 

pošti, v prometu …) in se o napisih z njimi pogovarjajo, so dosegli 15,6 točk. Nekoliko manj 

so dosegli  otroci, ki jih starši občasno, redko opozarjajo na napise v okolju (v knjižnici, 
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trgovini, na pošti, v prometu …) in se o napisih z njimi pogovarjajo (M = 15,0). Nekoliko 

manjše povprečno število točk so dosegli otroci, ki jih starši pogosto opozarjajo na napise v 

okolju (v knjižnici, trgovini, na pošti, v prometu …) in se o napisih z njim pogovarjajo  

(M = 13,9). 

 

Preglednica 238: Rezultati analize variance in Kruskal -Wallisovega preizkusa 

  Vrednost p 

Levenov F-preizkus enakosti varianc 1,074 0,353 

F-preizkus 1,302 0,286 

Hi-kvadrat (Kruskal-Wallisov preizkus) 2,504 0,286 

 

Na podlagi F- in Kruskal-Wallisovega preizkusa  ne moremo potrditi, da ostajajo razlike v 

doseženem številu točk glede na to, kako pogosto starši opozarjajo otroka na napise v okolju.  

 

Hipoteze o pogostosti opozarjanja otroka na napise v okolju ne moremo potrditi. 

 

 

Graf 10: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, ali starši sami 

berejo npr. v prostem času (Priloga 1, Preglednica 9) 

 

Otroci, katerih starši zelo pogosto sami berejo npr. v prostem času, so v povprečju dosegli 

16,0 točk, nekoliko manj so dosegli otroci, katerih starši pogosto sami berejo npr. v prostem 

času (M = 14,9), še nekoliko nižje število točk pa so dosegli otroci, katerih starši občasno, 

redko sami berejo npr. v prostem času (M = 14,1).   
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Preglednica 239: Rezultati analize variance in Kruskal-Wallisovega preizkusa 

  Vrednost p 

Levenov F-preizkus enakosti varianc 1,363 0,270 

F-preizkus 1,088 0,349 

Hi-kvadrat (Kruskal-Wallisov preizkus) 2,112 0,348 

 

Na podlagi analize variance in Kruskal-Wallisovega preizkusa  ne moremo potrditi, da 

ostajajo razlike v doseženem številu točk glede na pogostost branja staršev. 

 

Hipoteze o branju staršev v prostem času ne moremo potrditi. 

 

 

Graf 11: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, ali imajo 

doma knjige, zbirke knjig in drugo knjižno gradivo (Priloga 1, Preglednica 10) 

 

Družine, ki imajo doma knjige, zbirke knjig in drugo knjižno gradivo, in tiste družine, ki tega 

nimajo, se med seboj ne razlikujejo, saj sta obe skupini dosegli isto število točk. 

 

Preglednica 240: Rezultati t-preizkusa za neodvisna vzorca in Mann-Whitneyevega 

preizkusa 

 

Vrednost p 

t- preizkus 0,026 0,98 

Mann-Whitney U preizkus 112,5 0,863 
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Na podlagi t-preizkusa za neodvisna vzorca in Mann-Whitneyevega preizkusa  ne moremo 

potrditi, da ostajajo razlike v doseženem številu točk glede na to, ali imajo doma knjige ali ne. 

Levenov preizkus je pokazal, da sta varianci v obeh skupinah enaki (F = 0,003; p = 0,955). 

 

Hipoteze o tem, ali imajo družine doma knjige, zbirke knjig in drugo knjižno gradivo, ne 

moremo potrditi. 

 

 

Graf 12: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, ali knjige 

kupujejo (Priloga 1, Preglednica 11) 

 

Otroci, katerih starši kupujejo knjige, so v povprečju dosegli 15,4 točke (M = 15,4), le 

nekoliko manj so dosegli otroci, katerih starši občasno kupujejo knjige (M = 15,2). Otroci, 

katerih starši ne kupujejo knjig, pa so dosegli manjše povprečno število točk (M = 13,4).   

 

Preglednica 241: Rezultati analize variance in Kruskal-Wallisovega preizkusa 

  Vrednost p 

Levenov F-preizkus enakosti varianc 2,215 0,126 

F-preizkus 1,309 0,284 

Hi-kvadrat (Kruskal-Wallisov preizkus) 1,701 0,427 

 

Na podlagi F-preizkusa in Kruskal-Wallisovega preizkusa  ne moremo potrditi, da ostajajo 

razlike v doseženem številu točk glede na to, ali knjige kupujejo ali ne. 
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Hipoteze o kupovanju knjig ne moremo potrditi. 

 

 

Graf 13: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, ali sta (oče 

in/ali mama) člana knjižnice (Priloga 1, Preglednica 12) 

 

Otroci, katerih starši so člani knjižnice, so dosegli večje število točk (M = 15,2). Nekoliko 

manj so dosegli otroci staršev, ki niso člani knjižnice.  

 

Preglednica 242: Rezultati t-preizkusa za neodvisna vzorca in Mann Whitneyevega 

preizkusa 

  Vrednost p 

t-preizkus 1,702 0,098 

Mann-Whitney U preizkus 54,5 0,068 

 

Na podlagi t-preizkusa za neodvisna vzorca in Mann-Whitneyevega preizkusa ne moremo 

potrditi, da ostajajo razlike v doseženem številu točk glede na članstvo staršev v knjižnici. 

Levenov preizkus je pokazal, da sta varianci v obeh skupinah enaki (F = 0,873; p = 0,357). 

 

Hipoteze o članstvu staršev v knjižnici ne moremo potrditi. 
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Graf 14: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, ali so naročeni 

na časopise, revije ... (Priloga 1, Preglednica 13) 

 

Otroci, katerih starši so naročeni na revije, časopise, so v povprečju dosegli 14,7 točke, le 

nekaj  več  so dosegli otroci, katerih starši niso naročeni na revije (M = 14,9).  

 

Preglednica 243: Rezultati t-preizkusa za neodvisna vzorca in Mann-Whitneyevega 

preizkusa 

 

 

Na podlagi t-preizkusa za neodvisna vzorca in Mann-Whitneyevega preizkusa  ne moremo 

potrditi, da ostajajo razlike v doseženem številu točk glede na to, ali so naročeni na časopise, 

revije. Levenov preizkus je pokazal, da sta varianci v obeh skupinah enaki (F = 0,003;   

p = 0,958). 

 

Hipoteze o naročanju na časopise, revije … ne moremo potrditi. 

 

Hipoteze, da na razvoj začetne pismenosti otrok vplivajo bralno-pisne dejavnosti v družini, 

pri katerih otroci sodelujejo (obisk knjižnice, izposoja knjig, zbirka knjig in drugega 
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gradiva v družini, skupno pisanje vabil, voščil ipd.),  ne moremo potrditi, saj je tveganje več 

kot 5-odstotno (p > 0,05).  

 

 

Graf 15: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na vključenost 

otroka tudi v druge bralno-pisne dejavnosti (npr. glasno branje spanjem, izmenično 

branje, pogovor o vsebini knjig, pisanje vabil ..., obisk knjižnice …) (Priloga 1, 

Preglednica 14) 

 

Otroci, ki so jih starši vključevali tudi v druge bralno-pisne dejavnosti (npr. glasno branje 

pred spanjem, izmenično branje, pogovor o vsebini knjig, pisanje vabil ..., obisk knjižnice …), 

so v povprečju dosegli 15,7 točke. Manj so dosegli otroci, ki jih starši v te dejavnosti niso 

vključevali (M = 11,8). Odgovora občasno ni prikazanega na grafu, ker nihče izmed staršev ni 

izbral te možnosti. 

 

Preglednica 244: Rezultati t-preizkusa za neodvisna vzorca in Mann-Whitneyevega 

preizkusa 

  Vrednost p 

t-preizkus za neodvisna vzorca 1,6 0,211 

Mann-Whitney U preizkus 
18,5 0,049 

 

Razlika med otroki, ki so jih starši vključevali v druge bralno-pisne dejavnosti, je statistično 

značilna, saj so otroci, ki so jih starši vključevali v te dejavnosti, v povprečju dosegli več točk. 
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Levenov preizkus enakosti varianc je pokazal, da sta varianci med skupinama različni  

(F = 10,178; p = 0,004). 

 

Hipotezo lahko v tem delu potrdimo, saj so otroci, ki so jih starši vključevali tudi v druge 

bralno-pisne dejavnosti (npr. glasno branje spanjem, izmenično branje, pogovor o vsebini 

knjig, pisanje vabil ..., obisk knjižnice …), dosegli boljše rezultate (p < 0,05). 

 

To hipotezo smo preverjali z desetimi vprašanji. Devet vprašanj iz prvega vprašalnika, ki so 

spraševala o pogostosti vključevanja otroka v posamezne bralno-pisne dejavnosti, ni 

potrdilo hipoteze. Z vprašanjem iz drugega vprašalnika, ki je spraševalo, ali starši 

vključujejo otroka v bralno-pisne dejavnosti, je bila hipoteza potrjena. Glede na to, da v 

večini statističnih preizkusov hipoteza ni bila potrjena, sklenemo, da hipotezo, da na razvoj 

začetne pismenosti otrok vplivajo bralno-pisne dejavnosti v družini, pri katerih otroci 

sodelujejo, zavrnemo. 

 

PREVERJANJE IN INTERPRETACIJA HIPOTEZE 5: 

 

Na razvoj začetne pismenosti otrok vpliva tudi izobrazba staršev. 

 

Iz prvega vprašalnika smo za preverjanje hipoteze  uporabili naslednji vprašanji:  

− Izobrazba matere. 

− Izobrazba očeta. 
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Graf 16: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na izobrazbo matere 

(Priloga 1, Preglednica 15) 

 

Otroci, katerih mati ima višjo šolo ali več,  so v povprečju dosegli 16,0 točk, nekoliko manj so 

dosegli otroci, katerih mati ima srednjo šolo (M = 15,4). Precej nižje število točk so dosegli 

otroci, katerih mati ima nedokončano ali dokončano osnovno šolo (M = 8,8).   

 

Preglednica 245: Rezultati analize variance in Kruskal-Wallisovega preizkusa 

  Vrednost p 

Levenov F-preizkus enakosti varianc 0,271 0,764 

F-preizkus 31,7 0,000 

Hi-kvadrat (Kruskal-Wallisov preizkus) 14,034 0,001 

 

Levenov F-preizkus enakosti varianc pokaže, da so variance med skupinami homogene; to 

pomeni, da lahko za primerjavo povprečnega števila doseženih točk pri začetnem preizkusu 

znanja glede na izobrazbo matere uporabimo analizo variance. F-preizkus nam razlike med 

skupinami potrdi (p < 0,01), vendar pa smo zaradi majhnega števila mater z nizko izobrazbo  

(N = 4) razlike v povprečnih vrednostih preverili še z neparametričnim Kruskal-Wallisovim 

preizkusom, ki pa prav tako potrdi statistično značilne razlike v doseženem številu točk.  

 

Hipotezo lahko v tem delu potrdimo, saj otroci, katerih matere imajo višjo izobrazbo, 

dosegajo boljše rezultate. 
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Graf 17: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na izobrazbo očeta 

(Priloga 1, Preglednica 16) 

 

Otroci, katerih oče ima višjo šolo ali več, so v povprečju dosegli 16,0 točk, nekoliko manj so 

dosegli otroci, katerih oče ima srednjo šolo (M = 15,1). Precej nižje število točk so dosegli 

otroci, katerih oče ima nedokončano ali dokončano osnovno šolo (M = 9,8).   

 

Preglednica 246: Rezultati analize variance in Kruskal-Wallisovega preizkusa 

  Vrednost p 

Levenov F-preizkus enakosti varianc 1,347 0,274 

F-preizkus 9,55 0,001 

Hi-kvadrat (Kruskal-Wallisov preizkus) 10,033 0,007 

 

Levenov F-preizkus enakosti varianc pokaže, da so variance med skupinami homogene; to 

pomeni, da lahko za primerjavo povprečnega števila doseženih točk pri začetnem preizkusu 

znanja glede na izobrazbo očeta uporabimo analizo variance. F-preizkus nam razlike med 

skupinami potrdi (p < 0,01), vendar pa smo zaradi majhnega števila očetov z nizko izobrazbo 

(N = 4) razlike v povprečnih vrednostih preverili še z neparametričnim Kruskal-Wallisovim 

preizkusom, ki pa prav tako potrdi statistično značilne razlike v doseženem številu točk.  

 

Hipotezo lahko v tem delu potrdimo, saj otroci, katerih očetje imajo višjo izobrazbo, 

dosegajo boljše rezultate. 

Hipotezo o vplivu izobrazbe staršev na pismenost otrok lahko v celoti potrdimo. 
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4 SKLEP  

 

V magistrskem delu smo proučevali pomemben vpliv sodelovanja staršev pri razvijanju 

pismenosti njihovih otrok v šoli, uspešnost začetnega opismenjevanja pri učencih, ki jim starši 

pomagajo, jih spodbujajo pri učenju, se z njimi ukvarjajo, sodelujejo, se pogovarjajo ter vpliv 

izobrazbe staršev na dosežke v pismenosti otrok. V raziskavo so bili vključeni drugošolci in 

njihovi starši. Za namen raziskave smo izdelali tri teste za učence eksperimentalne in 

kontrolne skupine in dva vprašalnika za starše otrok obeh skupin. Otroke smo s testi preverjali 

na začetku in na koncu raziskave. Sledilo je še vmesno preverjanje. Vprašalnika, ki sta bila 

namenjena staršem, sta zajemala splošne podatke o starših in vprašanja, ki so se nanašala na 

namen raziskave, na začetno opismenjevanje, na pomembnost sodelovanja staršev pri učenju 

branja in pisanja, na vsakodnevne bralno-pisne dejavnosti v družini ter na to, kako pogosto je 

otrok bral, koliko minut je bral, kdo je izbral besedila za branje, s katerimi težavami so se 

starši soočili, ko je otrok bral in pisal, kako so si pomagali z navodili učitelja. Starši so 

vprašalnika rešili na začetku in na koncu raziskave. Starši otrok eksperimentalne skupine so 

prejeli še pisna navodila, ki so jim bila v pomoč pri delu z otroki. Otrokom eksperimentalne 

skupine pa so bili namenjeni bralni listi za vsak mesec (na bralnem listu za tekoči mesec so po 

glasnem branju pobarvali sličico) in bralne beležke, v katere so starši vsakodnevno vpisovali 

dejavnosti branja in pisanja (čas glasnega branja, besedila, ki so jih brali in druge bralno-pisne 

dejavnosti /branje napisov v okolju, pisanje vabil …/). Med raziskavo smo si zapisovali še 

informacije, pridobljene pri dejavnostih branja in pisanja v sklopu pouka, in jih vključili v 

končne interpretacije. 

Raziskava je z vprašanjem o pogostosti branja otrok v začetnem obdobju šolanja potrdila 

pomembno vlogo staršev pri razvoju pismenosti svojih otrok. Otroci staršev, ki jim manj 

berejo, dosegajo slabše rezultate. 

V raziskavi so nas zanimale razlike med skupinama v napredovanju učencev pri začetnem 

opismenjevanju. To smo preverjali s preverjanjem učencev oz. s testi (začetni, vmesni, 

končni). Med skupinama ni bilo statistično značilnih razlik in tega z raziskavo nismo potrdili.  

Razvidno pa je, da je zaslediti izboljšanje v ES pri vmesnem preizkusu; to je verjetno 

posledica začetne motivacije, volje otrok in staršev pri izvajanju dejavnosti branja in pisanja.  

Raziskava v splošnem ni potrdila pomembne vloge staršev pri razvoju otrokovih bralno-pisnih 

sposobnostih (ukvarjanje z otrokom, spodbujanje pri branju in pisanju, pogovarjanje, pomoč). 
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Na napredovanje branja in pisanja pomembno vpliva le pogovarjanje z otrokom o prebranih 

knjigah. Tisti otroci, s katerimi se starši zelo pogosto pogovarjajo o knjigah, ki jim jih berejo, 

so dosegli boljše rezultate. Ne moremo pa potrditi, da na to vpliva pogostost glasnega branja 

in vaja pisanja, saj je bila razlika premajhna, da bi jo statistično potrdili. 

Prav tako raziskava ni potrdila, da na razvoj začetne pismenosti otrok vplivajo bralno-pisne 

dejavnosti v družini, pri katerih otroci sodelujejo (obisk knjižnice, izposoja knjig, zbirka knjig 

in drugega gradiva v družini, skupno pisanje vabil, voščil ipd.). 

 

V  celoti pa smo z raziskavo potrdili vpliv izobrazbe staršev na pismenost otrok. Otroci 

staršev, ki imajo višjo izobrazbo, dosegajo boljše rezultate. 

 

Nekateri rezultati naše raziskave so presenetljivi in ne potrjujejo ugotovitev raziskovalcev, ki 

so pisali, da pogostost glasnega branja in vaje pisanja ter vsakodnevne bralno-pisne dejavnosti 

v družini (obisk knjižnice, izposoja knjig, zbirka knjig in drugega gradiva v družini, skupno 

pisanje vabil, voščil …) neposredno spodbujajo otroka k odkrivanju in raziskovanju 

pismenosti, kar vpliva na uspešnost učenja branja in pisanja oz. na razvoj pismenosti otrok ter 

dober šolski uspeh. 

Menimo, da dobljeni rezultati niso v skladu z znanimi raziskovalnimi vprašanji zaradi 

manjšega in nereprezentativnega vzorca. Lahko so na rezultate v eksperimentalni skupini 

vplivali posebni dejavniki, kot npr. odgovori, presoja staršev (ali so veljavni, resnični), 

sposobnosti učencev, neupoštevanje ali delno upoštevanje pisnih in ustnih navodil, ki so jih 

starši dobili od učitelja pa tudi pripravljenost otrok za testiranje (nekaterim je bilo odveč, 

naporno …). Predvidevamo, da je zaradi heterogenosti posameznih skupin s tovrstno 

raziskavo težko ugotoviti bistvene razlike med skupinama. V vsaki skupini je določeno število 

staršev, ki se zavedajo pomembnosti sodelovanja in ukvarjanja z otrokom, prav tako je v 

vsaki skupini določen del otrok z višjimi sposobnostmi. Medtem ko smo v eksperimentalni  

skupini dodatno seznanjali starše z načinom dela, ki pozitivno vpliva  na razvoj pismenosti, so 

lahko v kontrolni skupini nekateri starši to samoiniciativno upoštevali. Prav tako 

predvidevamo, da otroci z nižjimi sposobnostmi in starši, ki se ne ukvarjajo in pomagajo 

otrokom pri šolskem delu, tudi ob dodatnih spodbudah in navodilih ne napredujejo, kot bi si 

raziskovalec želel, oz. nič bolje, kot starši in otroci v kontrolni skupini. 

Predvsem pa menimo, da so nekatere težave verjetno povezane z obdobjem porajajoče se 

pismenosti. Pri nekaterih otrocih pismenost ni bila vtkana v različna področja družinskega 
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življenja, otroci niso bili deležni pozitivnih vzpodbud, zgledov in podpore za branje in 

pisanje, kar pozitivno vpliva na šolsko pismenost ter na šolski uspeh. To ne pomeni, da starši 

niso želeli ustvariti primernega in spodbudnega okolja za razvoj pismenosti pri svojih otrocih, 

ampak teh znanj, ki so pomembna za omenjeni razvoj, nekateri nimajo.  

 

Kljub nekaterim rezultatom raziskave, ki ne potrjujejo ugotovitev raziskovalcev, smo mnenja, 

da s sodelovanjem vzgojiteljev, učiteljev in staršev, omogočimo čim optimalnejši otrokov 

razvoj in zagotavljamo njegovo uspešnost na različnih področjih in da je sodelovanje staršev 

pri začetnem opismenjevanju v šoli zelo pomembno ter vpliva na boljše bralno-pisne dosežke 

otrok.  

 

S pridobljenim znanjem o začetnem opismenjevanju in z izkušnjo izvajanja raziskave želimo 

znanje na tem področju še nadgraditi in ga prenašati na starše, vzgojitelje in učitelje 

(delavnice, projekti, predavanja, knjižica z navodili …), da se bodo še bolj zavedali 

pomembnosti zgodnjih in prijetnih izkušenj otrok s knjigami, drugih bralno-pisnih dejavnosti, 

ustvarjanja spodbudnega okolja itn. ‒ vse to pozitivno vpliva na razvoj začetne pismenosti 

otrok. 
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Priloga 10: PRVI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

Priloga 11: DRUGI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 

 



 

 

Priloga 1: PREGLEDNICE  

 

Preglednica 1: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na pogostost 

branja staršev otrokom v začetnem obdobju šolanja 

  Število 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

zelo pogosto/redno (= skoraj vsak dan) 16 15,7 2,0 

pogosto (= 1−2 x tedensko) 15 15,3 1,9 

občasno (= 1−2 x mesečno) ali redko 5 9,8 4,0 

Skupaj 36 14,7 3,0 

 

Preglednica 2: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na pogostost 

pogovarjanja staršev z otrokom o knjigi, ki mu jo berejo 

  Število 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

zelo pogosto/redno (= skoraj vsak dan) 
11 16,3 1,7 

pogosto (= 1−2 x tedensko) 17 15,2 1,9 

občasno (= 1−2 x mesečno) ali redko 8 11,4 3,9 

Skupaj 36 14,7 3,0 

 

Preglednica 3: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na pogostost 

glasnega branja otroka 

Kako pogosto je otrok glasno bral? Število  
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

redno (= 6‒7 x tedensko) 
12 15,4 1,44 

zelo pogosto (= 3‒5 x tedensko) 
19 14,6 3,61 

  

Preglednica 4: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na pogostost vaje 

pisanja otroka  

Kako pogosto je otrok vadil pisanje? Število  
Aritmetična 

sredina 
Standardni odklon 

redno (= 6‒7 x tedensko) 
3 14,3 1,53 

zelo pogosto (= 3‒5 x tedensko) 
16 14,4 3,63 

 



 

 

 

Preglednica 5: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to ali ob 

branju oz. pripovedovanju pravljic kdaj zamenjata vlogi, tako da otrok "bere"/govori, eden 

izmed staršev pa posluša 

  Število 
Aritmetična 

sredina 
Standardni odklon 

zelo pogosto/redno (= skoraj vsak dan) 
7 16,1 2,04 

pogosto (= 1−2 x tedensko) 20 14,9 3,01 

občasno (= 1−2 x mesečno) ali redko 9 13,1 3,10 

Skupaj 36 14,7 2,98 

 

 

Preglednica 6: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, kako 

pogosto starši kupujejo otroku otroške revije, ki jih nimajo naročenih (Ciciban, Cici 

zabavnik, Zmajček in druge) 

  Število 
Aritmetična 

sredina 
Standardni odklon 

redno (vsak mesec) 13 15,6 1,71 

občasno (nekajkrat letno) 16 15,1 2,35 

ne kupujemo otroških revij 7 12,1 4,74 

Skupaj 36 14,7 2,98 

     

 

Preglednica 7: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, kako 

pogosto se starši pogovarjajo z otrokom, ko pišejo nakupovalne sezname, voščila, vabila …, 

oz. kako pogosto otrok opazuje starše pri pisanju teh besedil 

  Število 
Aritmetična 

sredina 
Standardni odklon 

zelo pogosto/redno (= skoraj vsak dan) 8 15,6 1,85 

pogosto (= 1−2 x tedensko) 11 15,1 2,74 

občasno, redko 17 14,0 3,50 

Skupaj 36 14,7 2,98 

 

 



 

 

 

Preglednica 8: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, kako 

pogosto starši opozarjajo otroka na napise v okolju (v knjižnici, trgovini, na pošti, v 

prometu …) in se o napisih z njim pogovarjajo 

 

  Število 
Aritmetična 

sredina 
Standardni odklon 

zelo pogosto/redno (= skoraj vsak dan) 
13 15,6 2,2 

pogosto (= 1−2 x tedensko) 17 13,9 3,4 

občasno, redko 6 15,0 3,1 

Skupaj 36 14,7 3,0 

 

 

Preglednica 9: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, ali starši 

sami berejo npr. v prostem času 

  Število 
Aritmetična 

sredina 
Standardni odklon 

zelo pogosto/redno (= skoraj vsak dan) 
8 16,0 2,1 

pogosto (= 1−2 x tedensko) 11 14,9 2,5 

občasno, redko ali nikoli 16 14,1 3,5 

Skupaj 35 14,8 3,0 

 

 

Preglednica 10: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, ali imajo 

doma knjige, zbirke knjig in drugo knjižno gradivo 

Ali imate doma knjige, zbirke knjig in 

drugo knjižno gradivo? 
Število 

Aritmetična 

sredina 
Standardni odklon 

da 26 14,8 3,07 

ne 9 14,8 2,77 

 

 

 

 



 

 

 

Preglednica 11: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, ali knjige 

kupujejo 

  Število 
Aritmetična 

sredina 
Standardni odklon 

da 7 15,4 1,81 

občasno 19 15,2 2,57 

ne 9 13,4 4,13 

Skupaj 35 14,8 2,96 

 

 

Preglednica 12: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, ali sta 

(oče in/ali mama) člana knjižnice 

Ali ste (oče in/ali mama) član 

knjižnice? 
Število Aritmetična sredina 

da 28 15,2 

ne 7 13,1 

 

 

Preglednica 13: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na to, ali so 

naročeni na časopise, revije ... 

Ali ste naročeni na časopise, revije ...? Število 
Aritmetična 

sredina 
Standardni odklon 

da 12 14,7 2,64 

ne 23 14,9 3,17 

 

 

Preglednica 14: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na vključenost 

otroka tudi v druge bralno-pisne dejavnosti (npr. glasno branje spanjem, izmenično branje, 

pogovor o vsebini knjig, pisanje vabil ..., obisk knjižnice.) 

Ali ste otroka vključili tudi v druge 

bralno-pisne dejavnosti (npr. glasno 

branje pred spanjem …) 

Število  
Aritmetična 

sredina 
Standardni odklon 

da 24 15,7 1,85 

ne 4 11,8 4,99 

 



 

 

 

Preglednica 15: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na izobrazbo 

matere 

  Število 
Aritmetična 

sredina 
Standardni odklon 

nedokončana ali dokončana osnovna 

šola 5 8,8 2,28 

srednja šola 17 15,4 1,80 

višja šola ali več 14 16,0 1,62 

Skupaj 36 14,7 2,98 

 

 

Preglednica 16: Doseženo število točk na začetnem preizkusu znanja glede na izobrazbo 

očeta 

  Število 
Aritmetična 

sredina 
Standardni odklon 

nedokončana ali dokončana osnovna 

šola 4 9,8 0,96 

srednja šola 25 15,1 2,76 

višja šola ali več 7 16,0 1,41 

Skupaj 36 14,69 2,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 2: OBVESTILA ZA STARŠE 

 

 

  

Spoštovani starši! 

 

Moje ime je Evelin Malnar in sem učiteljica v 2. b razredu OŠ _______ v Kočevju. Zaključujem podiplomski 

študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in trenutno pišem magistrsko delo s področja začetnega opismenjevanja 

otrok v šoli. Vljudno Vas prosim za sodelovanje v raziskavi. Sodelovali bi Vi in Vaši otroci.  

Potrebujem:  

a) Vaše soglasje za preverjanje branja in pisanja pri Vašem otroku med šolskim letom in  

b) izpolnjena anketna vprašalnika (enega v začetku šolskega leta /na prihajajočih govorilnih urah/ in drugega na 

koncu šolskega leta).  

Obrazec za soglasje in prvi vprašalnik dobite in izpolnite  

pri svoji učiteljici ________ na govorilnih urah 10. 11. 2011.  

Vsi podatki in rezultati bodo uporabljeni le za namen raziskave in bodo prikazani anonimno. 

 

Že vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam. 

 

Evelin Malnar 

 

 

 

Spoštovani starši! 

 

Na 2. roditeljskem sestanku v novembru sem Vas seznanila z raziskavo, ki jo bom izvajala v šolskem letu 2011/12. Sporočam Vam, 

da sem otrokom razdelila bralne beležke z navodili. Vljudno Vas prosim, da po obravnavi velikih tiskanih črk (približno čez 10 dni) 

začnete spremljati otrokovo branje in beležite v to beležko (primer zapisa je zapisan v navodilih). 

Ob koncu meseca Vas prosim, da otrok bralno beležko in list Vsak dan berem in barvam prinese v šolo. Naprošam Vas tudi, da 

navodil ne fotokopirate. 

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni. 

 

Učiteljica Evelin Malnar 

 

 

 

 



 

 

 

 

Spoštovani starši! 

 

V začetku šolskega leta ste bili seznanjeni z raziskavo o opismenjevanju otrok v šoli. S podpisom soglasja in reševanjem 

prvega vprašalnika ste mi omogočili izvajanje raziskave. V maju bom z raziskavo zaključila.    

 

Vljudno Vas prosim, če do petka, 1. 6. 2012, odgovorite še na vprašanja drugega vprašalnika, ki ga imajo učenci v mapah. 

Izpolnjen vprašalnik naj učenci vrnejo razredničarki. 

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni. 

Evelin Malnar 

  

 

 

 

Priloga 3: SOGLASJE STARŠEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGLASJE 

 

Spodaj podpisani_______________________ se strinjam, da je moj otrok  

                                      (ime in priimek staršev) 

______________________________ vključen v preverjanje branja in  

              (ime in priimek otroka) 

pisanja pri raziskavi o začetnem opismenjevanju otrok v šoli. 

 

 

 

Datum:_______________                                                    Podpis enega od staršev:________________ 



 

 

 

Priloga 4: BRALNI LISTI  ZA OTROKE ES (december, januar, februar, marec, april, maj) 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 5: PISNA NAVODILA ZA STARŠE OTROK ES 

 

NAVODILA STARŠEM 

 

− OTROK NAJ DOMA VSAK DAN SAMOSTOJNO GLASNO BERE 15 MINUT (bere naj sede, prostor naj bo svetel). 

− KO BERE, BODITE OB OTROKU, V NJEGOVI BLIŽINI. BODITE POZORNI IN SLEDITE BRANJU OTROK. 

− OTROK NAJ BERE BRALNE LISTE (razdeli učiteljica), BESEDILA V NPR. CICIBANU, ZGODBICE … 

− NA ZAČETKU NAJ BODO BESEDILA NAPISANA Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. 

− OTROK NAJ BESEDILO, KI GA BERE, SPREMLJA S PRSTOM. 

− ČE ŠE NE ZNA TEKOČE BRATI, GA NAVAJAJTE NA VLEČENJE GLASOV (naj ne črkuje, ker se pri daljših besedah lahko 

izgubi in mu to lahko oteži razumevanje besede, besedila in branja).  

− ČE NAPAČNO PREBERE, GA POPRAVITE NA KONCU POVEDI. 

− RAZLOŽITE MU NEZNANE BESEDE. 

− OTROK NAJ NE BERE ISTEGA BESEDILA, KER GA PO VEČKRATNEM BRANJU NE BERE, TEMVEČ IZGOVARJA NA PAMET. 

− SVOJEMU OTROKU BERITE PRAVLJICE (branje naj bo obred, vsak dan ob istem času, na istem mestu, najbolje zvečer). 

− BERITE IZMENIČNO − OTROK IN STARŠI (otrok bere, starši poslušajo in starši berejo, otrok posluša). 

− POGOVARJAJTE SE O KNJIGAH, O VSEBINI KNJIG, KI JIH BERETE. 

− RAZUMNO OMEJITE GLEDANJE TELEVIZIJE IN IGRANJE RAČUNALNIŠKIH IGRIC. 

− OTROKA VKLJUČITE V VSAKODNEVNE DEJAVNOSTI V DRUŽINI, KI SO POVEZANE Z BRANJEM IN PISANJEM (ko sami 

berete knjige ali časopise, mu kaj preberite; skupno pisanje vabil, voščilnic, nakupovalnih listkov; izposojanje ali kupovanje knjig 

ali drugega gradiva; skupno obiskovanje knjižnice, trgovin, pošte, drugih ustanov; opozarjajte ga na napise v okolju in se o njih 

pogovarjajte /šola, trgovina, pošta, knjižnica, lekarna, frizer, cvetličarna …/). 

− SPROTNO SI ZAPISUJTE PODATKE O BRANJU OTROK IN O DEJAVNOSTIH, KI SO POVEZANE Z BRANJEM IN 

PISANJEM V DRUŽINI (bralna beležka /datum, koliko so brali − koliko minut so brali, kaj so brali, druge dejavnosti, ki so 

povezane z branjem in pisanjem, in podpis staršev/). Otroci pa bodo vsak mesec dobili list (Vsak dan berem in barvam), na 

katerem bodo ob vsakodnevnem branju pobarvali po eno sličico. Ob koncu meseca vrnejo ta list učiteljici. Podatki naj bodo 

resnični. 

(Primer zapisa: DATUM: 15. 12. 2011 ČAS BRANJA: 15 minut BESEDILO: Bralni list ali besedilo iz Cicibana … DRUGE 

DEJAVNOSTI: skupno pisanje vabila za rojstni dan, branje pravljice pred spanjem, pogovor o napisih v okolju, skupna izposoja 

knjig v knjižnici …) 

− OTROKA POHVALITE, ČE JE USPEŠEN IN ČE SE SAM SPOMNI NA BRANJE. 

− OTROKA SPODBUJAJTE IN BODITE POTRPEŽLJIVI − LE TAKO BO OTROK DOBIL POZITIVEN ODNOS DO BRANJA IN 

PISANJA. 

 

 

 

Sestavila in zapisala učiteljica Evelin Malnar. 

 

 

 



 

 

 

Priloga 6: BRALNA BELEŽKA OTROKA ES  (del enega zapisa) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 7: TEST PISANJA IN BRANJA UČENCA OB ZAČETKU RAZISKAVE, 

NAVODILA ZA UČITELJA 1, OCENJEVALNI LIST 1 

 

TEST PISANJA IN BRANJA UČENCA OB ZAČETKU RAZISKAVE 

 

Razred: __________                                                    Ime otroka:______________________       

                                                                                                             (in 1. črka priimka)                                                                                          

Datum:________________ 

 

 

BRANJE 

 

1. PREBERI BESEDILO.   

 

 

 

 

 

 

ZOBOBOL 

(Tatjana Kokalj) 

 

DEDKA  MRAZA  JE  STRAŠANSKO  BOLEL  ZOB.  VES  MESEC  JE   

BRAL  PISMA  IN  SI  ZVEČER  POZABIL  UMITI  ZOBE.  PRIŠLI  SO  

PALČKI  IN  RAZNOSILI  DARILA  OD  VRAT  DO VRAT.  DEDEK  

MRAZ  PA  JE  ODŠEL  K  ZOBOZDRAVNIKU.  ALI  BO  DOBIL  

VELIKO  BLEŠČEČO  ZVEZDICO?  

 



 

 

 

PISANJE 

 

1. V KVADRAT OB VSAKI SLIČICI NAPIŠI, S KATERO ČRKO SE 

ZAČNE BESEDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.  NAPIŠI SVOJE IME, IME MAMICE, OČKA, BRATCA ALI 

SESTRICE, DEDKA ALI BABICE.  

 

3. OGLEJ SI SLIČICE IN NAPIŠI, KAJ SE JE DOGAJALO .   

 

 Rešitev: 

 

1. Deček in deklica delata snežaka. Ob sebi imata psička. 

2. Psiček jima odnese pokrivalo za snežaka. 

3. Deček in deklica ga lovita. 

4. Ko ga ujameta, mu vzameta pokrivalo. Skupaj dokončajo snežaka. 

 

 

 

 

PREDOPISMENJEVALNE SPOSOBNOSTI/SPRETNOSTI 

 

1. ORIENTACIJA 

 

1. NA SREDINO LISTA NARIŠI HIŠO. LEVO ZGORAJ NARIŠI SONCE. DESNO 

OD HIŠE JE DREVO. PRED DREVESOM JE ŽOGA. LEVO OD HIŠE JE ROŽA. 

NAD STREHO NARIŠI OBLAK. 

 

2. GLASOVNO ZAVEDANJE           

                                                

1. POIMENUJ ŽIVAL IN PREDMETE NA SLIČICAH.  DOLOČI PRVI GLAS, 

ZADNJI GLAS IN GLASOVE V BESEDI.  

 

 

 



 

 

 

NAVODILA ZA UČITELJA 1 

 

Razred: __________                                                    Ime otroka:______________________ 

                                                                                                           (in 1. črka priimka) 

Datum:________________ 

 

BRANJE 

 

1. INDIVIDUALNO PREVERJANJE 

 

Učiteljica izroči učencu besedilo na belem listu. 

 

Navodilo: »Glasno boš prebral/-a tole besedilo. Če boš imel/-a težave, ti bom 

pomagala.« 

 

Če katere besede na zna prebrati, mu pomagam. Skupaj poimenujeva zapisane 

črke in jih počasi veževa v besedo. 

 

ZOBOBOL 

(Tatjana Kokalj) 

 

DEDKA  MRAZA  JE  STRAŠANSKO  BOLEL  ZOB.  VES  MESEC  JE   

BRAL  PISMA  IN  SI  ZVEČER  POZABIL  UMITI  ZOBE.  PRIŠLI  SO   

PALČKI  IN  RAZNOSILI  DARILA  OD  VRAT  DO  VRAT.  DEDEK   

MRAZ  PA  JE  ODŠEL  K  ZOBOZDRAVNIKU.  ALI  BO  DOBIL    

VELIKO  BLEŠČEČO  ZVEZDICO? 



 

 

 

Navodilo: Ko učenec konča branje, mu učiteljica reče: »Pogovorila se bova še o 

besedilu. Postavila ti bom nekaj vprašanj, da vidim ali si besedilo, ki si ga 

prebral/-a, razumel/-a (ali veš, o čem je govorilo).« 

 

Kdo je imel zobobol? 

Zakaj ga je bolel zob? 

Kdo je raznosil darila? 

Komu so jih raznosili?  

Kam je odšel dedek Mraz?  

Kaj bo dobil pri zobozdravniku? Kaj to pomeni?  

 

PISANJE 

  

1. SKUPINSKO PREVERJANJE 

 

Pred reševanjem naloge bom otroke povabila v krog pred tablo. Na sredini kroga 

bom imela vrečko s sličicami (drugačne kot na testu) in škatlico s kartončki na 

katerih bodo zapisane črke. Otrok bo iz vrečke vzel eno sličico in jo 

poimenoval. V škatlici bo poiskal pravilno črko, na katero se začne beseda. 

Sličico in črko bo pritrdil na tablo.  

Ko bomo zaključili uvodni del, bom učencem podala navodila za reševanje 

testa.  

 

 

 

 



 

 

 

Navodilo: »Razdelila vam bom učni list, na katerem so različne sličice. Vaša 

naloga bo, da boste sličico po tiho poimenovali in v kvadrat ob vsaki sličici 

napisali, s katero črko se začne beseda.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. SKUPINSKO PREVERJANJE 

 

Navodilo: »Razdelila vam bom list papirja (črtasti). Nanj napišite svoje ime, 

ime mamice, očka, bratca ali sestrice, dedka ali babice. Če znate napisati imena 

vseh naštetih članov, napišete vsa, če ne, samo tista, ki jih znate.« 

 

 

3. SKUPINSKO PREVERJANJE          

 

Navodilo: »Na mizi imate učni list s štirimi sličicami in list s črtami. Sličice si 

dobro oglejte in napišite, kaj se je dogajalo. O dogajanju na sličicah boste 

napisali na list s črtami.« 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešitev: 

 

1. Deček in deklica delata snežaka. Ob sebi imata psička. 

2. Psiček jima odnese pokrivalo za snežaka. 

3. Deček in deklica ga lovita. 

4. Ko ga ujameta, mu vzameta pokrivalo. Skupaj dokončajo snežaka. 

 



 

 

 

PREDOPISMENJEVALNE SPOSOBNOSTI/SPRETNOSTI 

 

1. SKUPINSKO PREVERJANJE  

 

ORIENTACIJA  

 

Pred reševanjem naloge bom otroke povabila pred tablo. Po mojih navodilih se 

bodo premikali po prostoru. Korakali, poskakovali bodo naprej, nazaj, levo, 

desno.  

Po končani vaji se bodo usedli na svoja mesta. Sledila bo še ena vaja orientacije. 

Na sredino mize bodo pripravili DZ ABC. Po mojih navodilih bodo premikali 

radirko (»Radirko postavi levo od DZ, desno od DZ, na DZ, nad DZ, pod DZ.«). 

Ko bomo zaključili uvodni del, bom učencem podala navodila za reševanje 

testa.  

 

Navodilo: »Razdelila vam bom list, na katerega boste risali po mojem navodilu. 

Dobro poslušajte moje navodilo.« 

 

NA SREDINO LISTA NARIŠI HIŠO. LEVO ZGORAJ NARIŠI SONCE. DESNO 

OD HIŠE JE DREVO. PRED DREVESOM JE ŽOGA. LEVO OD HIŠE JE 

ROŽA. NAD STREHO NARIŠI OBLAK.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. INDIVIDUALNO PREVERJANJE 

 

GLASOVNO ZAVEDANJE  

                                                

Navodilo: »Poimenuj predmete/bitja na sličicah. Določi prvi glas, zadnji glas in 

glasove v besedi. 

Glasove boš določil/-a zaporedno (najprej prvi glas vseh besed, nato zadnji glas 

vseh besed in na koncu še glasove v besedi). Na začetku ti bom povedala primer 

naloge (vse tri dejavnosti). Če ne boš znal/-a, ti bom pomagala oz. povedala 

rešitev. Potem boš nadaljeval/-a reševanje.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OCENJEVALNI LIST 1 

 

Razred: __________                                                    Ime otroka:______________________ 

                                                                                                           (in 1. črka priimka) 

Datum:________________ 

 

 

BRANJE 

 

1. PREBERI BESEDILO.  

 

 

OTROKOVO BRANJE BESEDILA 

 

ZOBOBOL 

(Tatjana Kokalj) 

 

DEDKA  MRAZA  JE  STRAŠANSKO  BOLEL  ZOB.  VES  MESEC  JE   

BRAL  PISMA  IN  SI  ZVEČER  POZABIL  UMITI  ZOBE.  PRIŠLI  SO   

PALČKI  IN  RAZNOSILI  DARILA  OD  VRAT  DO  VRAT.  DEDEK   

MRAZ  PA  JE  ODŠEL  K  ZOBOZDRAVNIKU.  ALI  BO  DOBIL    

VELIKO  BLEŠČEČO  ZVEZDICO? 

 

 TEKOČE 

 

VEZANO ČRKUJE 

BRANJE  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

− Česa ni znal prebrati? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Kaj je prebral narobe? Kako je to prebral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

− Težave, napake, ki so se pojavile pri branju. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Upoštevanje končnih ločil pri branju (padajoča intonacija, kjer je pika /z glasom 

navzdol/ ali rastoča intonacija pri vprašaju v zadnji povedi /z glasom navzgor/). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

POGOVOR O BESEDILU (otrokovo razumevanje besedila) 

Kdo je imel zobobol?_______________________________________________ 

Zakaj ga je bolel zob?_______________________________________________ 

Kdo je raznosil darila?______________________________________________ 

Komu so jih raznosili? ______________________________________________ 

Kam je odšel dedek Mraz?___________________________________________ 

Kaj bo dobil pri zobozdravniku? ______________________________________ 

Kaj to pomeni? ___________________________________________________ 

− Razumevanje: a) Učenec je razumel besedilo.  

                             b) Učenec je besedilo delno razumel.  

                             c) Učenec besedila ni razumel. 



 

 

 

PISANJE  

 

1. V KVADRAT OB VSAKI SLIČICI NAPIŠI, S KATERO ČRKO SE 

ZAČNE BESEDA.  

 

− Število pravilno zapisanih črk je__________________________. 

− Število napačno zapisanih črk je__________________________.  

Katere črke je napisal narobe in kako? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.  NAPIŠI SVOJE IME, IME MAMICE, OČKA, BRATCA ALI 

SESTRICE, DEDKA ALI BABICE.  

 

− Število pravilno zapisanih imen je__________________________. 

 

− Število narobe napisanih imen in kako so napisana? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

− Zapis besed (na črte, zaporedne vrstice…). 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OGLEJ SI SLIČICE IN NAPIŠI, KAJ SE JE DOGAJALO.   

 

− Napisal/-a je krajše besedilo ob sličicah in upošteval/-a osnovna pravopisna pravila  

(npr. smiselno besedilo, število povedi, končna ločila, presledki med besedami, besede …). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Napišal/-a je krajše besedilo ob sličicah in delno upošteval/-a osnovna pravopisna 

pravila. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Ni napisal/-a krajšega besedila ob sličicah (kaj je napisal/-a ali sploh ničesar). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREDOPISMENJEVALNE SPOSOBNOSTI/SPRETNOSTI 

 

1. ORIENTACIJA  

 

1. Po navodilih učitelja samostojno in pravilno opredeli položaj predmeta/bitja. 

 

2. Po navodilih učitelja opredeli položaj predmeta z napakami. 

            Težave in napake pri risanju:______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. GLASOVNO ZAVEDANJE           

                                                

POIMENUJ PREDMETE/BITJA NA SLIČICAH.  DOLOČI PRVI GLAS, 

ZADNJI GLAS IN GLASOVE V BESEDI. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŽOGA  MIŠ HRUŠKA SONCE  TELEFON 

ZAČETNI GLAS      

ZADNJI GLAS      

GLASOVI V BESEDI      



 

 

 

Priloga 8: TEST PISANJA IN BRANJA UČENCA VMESNO PREVERJANJE, 

NAVODILA ZA UČITELJA 2, OCENJEVALNI LIST 2 

 

VMESNO PREVERJANJE UČENCA V PISANJU IN BRANJU 

 

Razred: __________                                                    Ime otroka:______________________       

                                                                                                             (in 1. črka priimka)                                                                                          

Datum:________________ 

 

BRANJE 

1. PREBERI BESEDILO.  

 

 

PRAVI  PRIJATELJ 

(Urša Krempl) 

 

ZIMSKI  VETER  JE  NAGAJIVO  RAZNAŠAL  SNEŽINKE,  KI  SO  TIHO 

PADALE  NA  DREVESA.  NA  JASI  JE  GLASNO  ZAKAŠLJAL  ZAJEC, 

LISICA  JE  KIHNILA,  VEVERICA  PA  POSMRKALA.  JELEN  JE 

ODKIMAL  Z  ROGOVOMA:  »PREHLADILI  STE  SE!«  POVABIL  JIH  

JE  V  SVOJO  HIŠO  IN  JIM  SKUHAL  ČAJ.  OSLADKAL  GA  JE  Z 

MEDOM  IN  VANJ  STISNIL  TRI  LIMONE.  ZAJEC,  LISICA  IN 

VEVERICA  SO  SEDLI  PRED  PEČ.  HVALEŽNO  SO  SRKALI  TOPEL 

ČAJ  IN  POSLUŠALI  JELENA,  KI  JIM  JE  GLASNO  BRAL  VELIKO 

KNJIGO  PRAVLJIC.  

 



 

 

 

2. BESEDILO TIHO PREBERI IN NARIŠI.  

 

 

 

NA  HRIBU  JE  HIŠA.  IZ  DIMNIKA  SE  KADI.  LEVO  OD  HIŠE 

STOJI  SNEŽAK  S  KORENČKOVIM  NOSOM.  NA  GLAVI  IMA   

RDEČ  LONEC  S  PIKAMI.  V  ROKI  IMA  METLO,  OKROG   

VRATU  PA  PISAN  ŠAL.  IMA  TRI  ČRNE  GUMBE.  DESNO  OD  

HIŠE  JE  PTIČJA  HIŠICA.  V  NJEJ  STA  VRABČKA.  SNEŽI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PISANJE 

 

1. NAPIŠI VELIKO TISKANO ABECEDO. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2. OGLEJ SI SLIČICE IN NAPIŠI, KAJ SE JE DOGAJALO.  

 

  

 

 

 

Rešitev: 

 

1. Oče in deček se peljeta z gondolo na smučišče. 

2. Oče in deček uživata v smučanju. 

3. Deček zapelje na grbino in pade ter se poškoduje. 

4. S helikopterjem prideta reševalca in dečka odpeljeta. 

 

 

 

 



 

 

 

NAVODILA ZA UČITELJA 2 

Razred: __________                                                    Ime otroka:______________________ 

                                                                                                           (in 1. črka priimka) 

Datum:________________ 

 

BRANJE 

 

1. INDIVIDUALNO PREVERJANJE 

Učiteljica izroči učencu besedilo na belem listu. 

Navodilo: »Glasno boš prebral/-a tole besedilo. Če boš imel/-a težave, ti bom  

pomagala.« 

 

 

PRAVI  PRIJATELJ 

(Urša Krempl) 

 

ZIMSKI  VETER  JE  NAGAJIVO  RAZNAŠAL  SNEŽINKE,  KI  SO  TIHO 

PADALE  NA  DREVESA.  NA  JASI  JE  GLASNO  ZAKAŠLJAL  ZAJEC, 

LISICA  JE  KIHNILA,  VEVERICA  PA  POSMRKALA.  JELEN  JE 

ODKIMAL  Z  ROGOVOMA:  »PREHLADILI  STE  SE!«  POVABIL  JIH  

JE  V  SVOJO  HIŠO  IN  JIM  SKUHAL  ČAJ.  OSLADKAL  GA  JE  Z 

MEDOM  IN  VANJ  STISNIL  TRI  LIMONE.  ZAJEC,  LISICA  IN 

VEVERICA  SO  SEDLI  PRED  PEČ.  HVALEŽNO  SO  SRKALI  TOPEL 

ČAJ  IN  POSLUŠALI  JELENA,  KI  JIM  JE  GLASNO  BRAL  VELIKO 

KNJIGO  PRAVLJIC.  

 



 

 

 

Če katere besede ne zna prebrati, mu pomagam. Skupaj poimenujeva zapisane 

črke in jih počasi veževa v besedo. 

 

Navodilo: Ko učenec konča branje, mu učiteljica reče: »Pogovorila/-i se bova 

še o besedilu. Postavila ti bom nekaj vprašanj, da vidim, ali si besedilo, ki si ga 

prebral/-a, razumel/-a (ali veš, o čem je govorilo).« 

 

− Koga je jelen srečal na jasi? 

− Zakaj je jelen povabil zajca, lisico in veverico v svojo hišo?  

− Čemu jim je skuhal čaj? 

− S čim je sladkal čaj? 

− Kaj je jelen stisnil v čaj? 

− Kam so sedli zajec, lisica in veverica? 

− Kaj je počel jelen, ko so ostale živali srkale topel čaj? 

− Kdo je bil pravi prijatelj?  

− Zakaj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. SKUPINSKO PREVERJANJE 

Učiteljica izroči učencu besedilo na belem listu.  

 

Navodilo: »Tiho boš prebral/-a tole besedilo. Pod besedilom nariši vse, kar si 

prebral/-a.« 

 

 

NA  HRIBU  JE  HIŠA.  IZ  DIMNIKA  SE  KADI.  LEVO  OD  HIŠE 

STOJI  SNEŽAK  S  KORENČKOVIM  NOSOM.  NA  GLAVI  IMA   

RDEČ  LONEC  S  PIKAMI.  V  ROKI  IMA  METLO,  OKROG   

VRATU  PA  PISAN  ŠAL.  IMA  TRI  ČRNE  GUMBE.  DESNO  OD  

HIŠE  JE  PTIČJA  HIŠICA.  V  NJEJ  STA  VRABČKA.  SNEŽI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PISANJE 

  

1. SKUPINSKO PREVERJANJE  

 

Navodilo: »Razdelila vam bom list papirja (črtasti). Nanj napišite veliko tiskano 

abecedo. Če znate napisati vse črke, napišete vse, če ne, samo tiste, ki jih znate.« 

 

NAPIŠI VELIKO TISKANO ABECEDO. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. SKUPINSKO PREVERJANJE 

  

Navodilo: »Na mizi imate učni list s štirimi sličicami in list s črtami. Sličice si 

dobro oglejte in napišite, kaj se je dogajalo. O dogajanju na sličicah boste 

napisali na list s črtami.« 

 

  

 

 

Rešitev: 

 

1. Oče in deček se peljeta z gondolo na smučišče. 

2. Oče in deček uživata v smučanju. 

3. Deček zapelje na grbino in pade ter se poškoduje. 

4. S helikopterjem prideta reševalca in dečka odpeljeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OCENJEVALNI LIST 2 

 

Razred: __________                                                    Ime otroka:______________________ 

                                                                                                           (in 1. črka priimka) 

Datum:________________ 

 

 

BRANJE 

 

1. PREBERI BESEDILO.  

 

 

 

PRAVI  PRIJATELJ 

(Urša Krempl) 

 

ZIMSKI  VETER  JE  NAGAJIVO  RAZNAŠAL  SNEŽINKE,  KI  SO  TIHO 

PADALE  NA  DREVESA.  NA  JASI  JE  GLASNO  ZAKAŠLJAL  ZAJEC, 

LISICA  JE  KIHNILA,  VEVERICA  PA  POSMRKALA.  JELEN  JE 

ODKIMAL  Z  ROGOVOMA:  »PREHLADILI  STE  SE!«  POVABIL  JIH  

JE  V  SVOJO  HIŠO  IN  JIM  SKUHAL  ČAJ.  OSLADKAL  GA  JE  Z 

MEDOM  IN  VANJ  STISNIL  TRI  LIMONE.  ZAJEC,  LISICA  IN 

VEVERICA  SO  SEDLI  PRED  PEČ.  HVALEŽNO  SO  SRKALI  TOPEL 

ČAJ  IN  POSLUŠALI  JELENA,  KI  JIM  JE  GLASNO  BRAL  VELIKO 

KNJIGO  PRAVLJIC.  

 

 



 

 

 

OTROKOVO BRANJE BESEDILA 

 

− Česa ni znal prebrati? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Kaj je prebral narobe? Kako je to prebral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Težave, napake, ki so se pojavile pri branju. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Upoštevanje končnih ločil pri branju (padajoča intonacija, kjer je pika /z glasom 

navzdol/ ali rastoča intonacija pri klicaju /z glasom navzgor/). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 TEKOČE 

 

VEZANO ČRKUJE 

BRANJE  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POGOVOR O BESEDILU (otrokovo razumevanje besedila) 

 

Koga je jelen srečal na jasi?__________________________________________ 

Zakaj je jelen povabil zajca, lisico in veverico v svojo hišo?________________ 

Čemu jim je skuhal čaj?_____________________________________________ 

S čim je sladkal čaj?________________________________________________ 

Kaj je jelen stisnil v čaj?_____________________________________________ 

Kam so sedli zajec, lisica in veverica?__________________________________ 

Kaj je počel jelen, ko so ostale živali srkale topel čaj?_____________________ 

Kdo je bil pravi prijatelj?____________________________________________ 

Zakaj?___________________________________________________________ 

 

− Razumevanje: a) Učenec je razumel besedilo.  

                             b) Učenec je besedilo delno razumel.  

                             c) Učenec besedila ni razumel. 

 

2. BESEDILO TIHO PREBERI IN NARIŠI.  

 

 

NA  HRIBU  JE  HIŠA.  IZ  DIMNIKA  SE  KADI.  LEVO  OD  HIŠE 

STOJI  SNEŽAK  S  KORENČKOVIM  NOSOM.  NA  GLAVI  IMA   

RDEČ  LONEC  S  PIKAMI.  V  ROKI  IMA  METLO,  OKROG   

VRATU  PA  PISAN  ŠAL.  IMA  TRI  ČRNE  GUMBE.  DESNO  OD  

HIŠE  JE  PTIČJA  HIŠICA.  V  NJEJ  STA  VRABČKA.  SNEŽI. 

 

 



 

 

 

− Težave, ki so se pojavile pri tihem branju. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Razumevanje: a) Učenec je razumel besedilo in pravilno narisal.  

 

                             b) Učenec je besedilo delno razumel.  

 

Kaj je razumel in pravilno narisal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Česa ni razumel? Česa ni narisal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                             

                            c) Učenec besedila ni razumel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PISANJE  

 

1. NAPIŠI VELIKO TISKANO ABECEDO. 

 

− Število pravilno zapisanih črk je__________________________. 

− Število napačno zapisanih črk je__________________________.  

 

Katere črke je napisal/-a narobe in kako jih je napisal/-a? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2. OGLEJ SI SLIČICE IN NAPIŠI, KAJ SE JE DOGAJALO.   

 

−Napisal/-a je krajše besedilo ob sličicah in upošteval/-a osnovna pravopisna pravila  

(npr. smiselno besedilo, število povedi, končna ločila, presledki med besedami, besede …). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

− Napisal/-a je krajše besedilo ob sličicah in delno upošteval/-a osnovna pravopisna 

pravila. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Ni napisal/-a krajšega besedila ob sličicah (kaj je napisal/-a ali sploh ničesar). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 9: TEST PISANJA IN BRANJA UČENCA OB KONCU RAZISKAVE, 

NAVODILA ZA UČITELJA 3, OCENJEVALNI LIST 3 

 

KONČNO PREVERJANJE UČENCA V PISANJU IN BRANJU 

Razred: __________                                                    Ime otroka:______________________       

                                                                                                             (in 1. črka priimka)                                                                                          

Datum:________________ 

GLASNO BRANJE 

 

1. PREBERI BESEDILO.  

 

  

 

VEČERNA  NEVIHTA 

(Urša  Krempl) 

 

NAD  GOZDOM  SE  BLISKA  IN  GRMI.  DEŽNE  KAPLJICE  IN  TEMEN 

OBLAK  NAPOVEDUJEJO  NEVIHTO.  MEDVEDEK  SI  ZATISNE   

UŠESA  IN  STEČE  V  HIŠO.  LEŽE  V  POSTELJO  IN  SE  POKRIJE  Z   

ODEJO   ČEZ  GLAVO.  »TE  JE  STRAH  NEVIHTE?«  GA  VPRAŠA   

MAMA  MEDVEDKA  IN  SEDE  K  NJEMU  NA  POSTELJO.  IZ  OMARE   

VZAME  NAJLJUBŠO  KNJIGO  PRAVLJIC  IN  ZAČNE  BRATI.  URA   

KMALU  ODBIJE  OSEM.  ZUNAJ  ŠE  VEDNO  DIVJA  NEVIHTA,   

MAMA  MEDVEDKA  IN  MEDVEDEK  PA  SLADKO  SPITA. 



 

 

 

2. PREBERI BESEDILO.  

 

 

Prijatelji   slikarji 

(Urša  Krempl) 

 

»Igrajmo  se  slikarje,«  predlaga  lisica.  »Z  vodenimi  barvicami  in  

čopiči  naslikajmo  najljubše  stvari  ter  slike  obesimo  na  ograjo.«   

Rečeno,  storjeno!  Mucek  naslika  svoje  kolo, kužek  nogometno  žogo   

in  lisica  velikanski  sladoled.  Stojijo  pred  ograjo  in  občudujejo   

umetnine  na  njej.  Nenadoma  lisica  izgine  v  svojo  hišo  in  se  kmalu   

vrne.  »Rada  slikam  svojo  najljubšo  stvar,  a  še  raje  se  z  njo   

sladkam,«  reče  lisica  ter  mucka  in  kužka  razveseli  s  sladoledom.   

Prijatelji  zadovoljno  sedejo  na  klopco,  ližejo  sladoled  in  občudujejo   

slike.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIHO BRANJE 

 

1. TIHO  PREBERI   BESEDILO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROJSTNI  DAN 

(Urša  Krempl) 

 

BRINA  JE  PRAZNOVALA  ROJSTNI  DAN.  MAMA  JE  SPEKLA 

NJENO  NAJLJUBŠO  JAGODNO  TORTO.  BRINA  PA  JE  SOBO   

OKRASILA  Z  BALONI.  PRIJATELJI  SO  JI  PRINESLI  LEPA  DARILA:   

ROK  JI  JE  PODARIL  KNJIGO  O  ŽIVALIH,  PIKA  NOVO  OBLEKO,   

FILIP  PA  RDEČO  ŽOGO.  »HVALA  ZA  VSA  VAŠA  DARILA,«  JE   

REKLA  BRINA  IN  IZ  OMARE  VZELA  VIOLINO,  »ZDAJ  JE  ČAS,  DA   

ŠE  JAZ  NEKAJ  PODARIM  VAM!« 



 

 

 

ODGOVORI  NA  VPRAŠANJA.  ODGOVORE  NAPIŠI  Z  VELIKIMI 

TISKANIMI  ČRKAMI. 

 

 

1.  ZAKAJ  SO  PRIJATELJI  PRINESLI  DARILA  BRINI?  

 

________________________________________________________ 

 

2.  KAJ   JE  SPEKLA  NJENA  MAMA? 

 

_______________________________________________________ 

 

3.  S  ČIM  JE  BRINA  OKRASILA  SOBO? 

 

________________________________________________________ 

 

4.  KDO  JI  JE  PODARIL  NOVO  OBLEKO? 

 

 

 

5.  KAJ  JE  BRINA  PODARILA  SVOJIM  PRIJATELJEM?  

 

________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

2.  TIHO  PREBERI  BESEDILO.  

 

Morje 

(Urša  Krempl) 

 

Tistega  večera  Tine  ni  mogel  zaspati,  preveč  se  je  veselil  jutra,   

ko  bo  z  mamo  in  očkom  odpotoval  na  morje.  Sedel  je  na     

postelji,  listal  knjigo  o  morju  in  k  ušesu  tiščal  školjko,  ki  mu  jo    

je  nekoč  podarila  babica.  Nenadoma  se  mu  je  zazdelo,  da  sliši   

pljuskanje  valov.  Slike  v  knjigi  so  oživele:  ribe  so  zaplavale,  raki   

so  zastrigli  s  kleščami …  Šumenje  morja  ga  je  zazibalo  v  sanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ODGOVORI  NA  VPRAŠANJA.  ODGOVORE  NAPIŠI  Z  MALIMI  

TISKANIMI  ČRKAMI. 

 

1.  Zakaj  Tine  ni  mogel  zaspati? 

 

 

2.  Kje  je  sedel  Tine? 

________________________________________________________ 

 

3.  Katero  knjigo  je  listal? 

________________________________________________________ 

 

4.  Kaj  je  tiščal  k  ušesu? 

________________________________________________________ 

 

5.  Kaj  se  mu  je  nenadoma  zazdelo? 

________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

PISANJE 

 

1.  NAPIŠI  ABECEDO  Z  VELIKIMI  TISKANIMI  ČRKAMI. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

     NAPIŠI  ABECEDO  Z  MALIMI  TISKANIMI  ČRKAMI. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. OGLEJ SI SLIČICE IN NAPIŠI, KAJ SE JE DOGAJALO.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešitev: 

 

 

1. Pred začetkom pouka sta se deklica in deček prepirala. 

2. Deklica je brcnila dečkovo torbo. 

3. Med malico je deklica sama sedela v klopi. 

4. Na igrišču se je deklica dečku opravičila. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NAVODILA ZA UČITELJA 3 

Razred: __________                                                    Ime otroka:______________________ 

                                                                                                           (in 1. črka priimka) 

Datum:________________ 

 

GLASNO BRANJE 

INDIVIDUALNO PREVERJANJE (isti navodili za glasno branje besedila z 

velikimi in malimi tiskanimi črkami) 

Učiteljica izroči učencu besedilo na belem listu. 

Navodilo: »Glasno boš prebral/-a tole besedilo. Če boš imel/-a težave, ti bom  

pomagala.« 

 

VEČERNA  NEVIHTA 

(Urša  Krempl) 

 

NAD  GOZDOM  SE  BLISKA  IN  GRMI.  DEŽNE  KAPLJICE  IN  TEMEN 

OBLAK  NAPOVEDUJEJO  NEVIHTO.  MEDVEDEK  SI  ZATISNE   

UŠESA  IN  STEČE  V  HIŠO.  LEŽE  V  POSTELJO  IN  SE  POKRIJE  Z   

ODEJO   ČEZ  GLAVO.  »TE  JE  STRAH  NEVIHTE?«  GA  VPRAŠA   

MAMA  MEDVEDKA  IN  SEDE  K  NJEMU  NA  POSTELJO.  IZ  OMARE   

VZAME  NAJLJUBŠO  KNJIGO  PRAVLJIC  IN  ZAČNE  BRATI.  URA   

KMALU  ODBIJE  OSEM.  ZUNAJ  ŠE  VEDNO  DIVJA  NEVIHTA,   

  MAMA  MEDVEDKA  IN  MEDVEDEK  PA  SLADKO  SPITA. 

 



 

 

 

 

 

Prijatelji   slikarji 

(Urša  Krempl) 

 

»Igrajmo  se  slikarje,«  predlaga  lisica.  »Z  vodenimi  barvicami  in  

čopiči  naslikajmo  najljubše  stvari  ter  slike  obesimo na  ograjo.«   

Rečeno,  storjeno!  Mucek  naslika  svoje  kolo, kužek  nogometno  žogo   

in  lisica  velikanski  sladoled.  Stojijo  pred  ograjo  in  občudujejo   

umetnine  na  njej.  Nenadoma  lisica  izgine  v  svojo  hišo  in  se  kmalu   

vrne.  »Rada  slikam  svojo  najljubšo  stvar,  a  še  raje  se  z  njo   

sladkam,«  reče  lisica  ter  mucka  in  kužka  razveseli  s  sladoledom.   

Prijatelji  zadovoljno  sedejo  na  klopco,  ližejo  sladoled  in  občudujejo   

slike.  

 

 

Če katere besede ne zna prebrati, mu pomagam. Skupaj poimenujeva zapisane 

črke in jih počasi veževa v besedo. 

 

Navodilo: Ko učenec konča branje, mu učiteljica reče: »Pogovorila/-i se bova 

še o besedilu. Postavila ti bom nekaj vprašanj, da vidim, ali si besedilo, ki si ga 

prebral/-a, razumel/-a (ali veš, o čem je govorilo).« 

 

  



 

 

 

VEČERNA NEVIHTA  

 

− Kakšno vreme je v gozdu? 

− Kam je stekel medvedek? 

− Zakaj je medvedek legel v posteljo?  

− Kdo je sedel k njemu? 

− S čim ga je mama medvedka pomirila? 

− Kdaj sta mama medvedka in medvedek zaspala? 

 

PRIJATELJI SLIKARJI 

 

− Katere živali nastopajo v zgodbi? 

− Kako se je imenovala igra, ki so se jo igrale živali? 

− Kdo je predlagal igro? 

− S čim so naslikale najljubše stvari? 

− Kaj je naslikal mucek?  

− Kam so obesili svoje umetnije? 

− S čim se lisica rada sladka? 

− S čim je lisica razveselila prijatelja? 

 

TIHO BRANJE  

 

SKUPINSKO PREVERJANJE (isti navodili za tiho branje besedila z velikimi 

in malimi tiskanimi črkami) 

 

Učiteljica izroči učencem besedila in vprašanja za razumevanje besedila na 

belem listu. 

 



 

 

 

Navodilo: »Tiho boste prebrali tole besedilo in po branju odgovorili na spodnja 

vprašanja. Upoštevajte osnovna pravopisna pravila (velika začetnica, ločila, 

zapis težjih besed …). Pazite na čitljivost, estetskost in pravilnost zapisa.« 

 

 

ODGOVORI  NA  VPRAŠANJA.  ODGOVORE  NAPIŠI  Z  VELIKIMI 

TISKANIMI  ČRKAMI. 

 

1.  ZAKAJ  SO  PRIJATELJI  PRINESLI  DARILA  BRINI?  

2.  KAJ   JE  SPEKLA  NJENA  MAMA? 

3.  S  ČIM  JE  BRINA  OKRASILA  SOBO? 

4.  KDO  JI  JE  PODARIL  NOVO  OBLEKO? 

5.  KAJ  JE  BRINA  PODARILA  SVOJIM  PRIJATELJEM? 

ROJSTNI  DAN 

(Urša  Krempl) 

 

BRINA  JE  PRAZNOVALA  ROJSTNI  DAN.  MAMA  JE  SPEKLA 

NJENO  NAJLJUBŠO  JAGODNO  TORTO.  BRINA  PA  JE  SOBO   

OKRASILA  Z  BALONI.  PRIJATELJI  SO  JI  PRINESLI  LEPA  DARILA:   

ROK  JI  JE  PODARIL  KNJIGO  O  ŽIVALIH,  PIKA  NOVO  OBLEKO,   

FILIP  PA  RDEČO  ŽOGO.  »HVALA  ZA  VSA  VAŠA  DARILA,«  JE   

REKLA  BRINA  IN  IZ  OMARE  VZELA  VIOLINO,  »ZDAJ  JE  ČAS,  DA   

ŠE  JAZ  NEKAJ  PODARIM  VAM!« 



 

 

 

 

Morje 

(Urša  Krempl) 

 

Tistega  večera Tine  ni  mogel  zaspati,  preveč  se  je  veselil  jutra,   

ko  bo  z  mamo  in  očkom  odpotoval  na  morje.  Sedel  je  na     

postelji,  listal  knjigo  o  morju  in  k  ušesu  tiščal  školjko,  ki  mu  jo    

je  nekoč  podarila  babica.  Nenadoma  se  mu  je  zazdelo,  da  sliši   

pljuskanje  valov.  Slike  v  knjigi  so  oživele:  ribe  so  zaplavale,  raki   

so  zastrigli  s  kleščami …  Šumenje  morja  ga  je  zazibalo  v  sanje. 

 

ODGOVORI  NA  VPRAŠANJA.  ODGOVORE  NAPIŠI  Z  MALIMI  

TISKANIMI  ČRKAMI. 

 

1.  Zakaj Tine  ni  mogel  spati? 

2.  Kje  je  sedel  Tine? 

3.  Katero  knjigo  je  listal? 

4.  Kaj  je  tiščal  k  ušesu? 

5.  Kaj  se  mu  je  nenadoma  zazdelo? 

 

 



 

 

 

PISANJE 

  

1. SKUPINSKO PREVERJANJE  

Navodilo: »Razdelila vam bom list papirja (črtasti). Najprej nanj napišite 

abecedo  z velikimi tiskanimi črkami, potem še abecedo z malimi tiskanimi 

črkami. Če znate napisati vse črke obeh abeced, napišete vse, če ne, samo tiste, 

ki jih znate.« 

 

NAPIŠI ABECEDO Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. 

_______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

NAPIŠI ABECEDO Z MALIIMI TISKANIMI ČRKAMI. 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

2. SKUPINSKO PREVERJANJE 

Navodilo: »Na mizi imate list s štirimi sličicami in list s črtami. Sličice si dobro 

oglejte in napišite, kaj se je dogajalo. O dogajanju na sličicah boste napisali na 

list s črtami.« 

Rešitev: 

 

1. Pred začetkom pouka sta se deklica in deček prepirala. 

2. Deklica je brcnila dečkovo torbo. 

3. Med malico je deklica sama sedela v klopi. 

4. Na igrišču se je deklica dečku opravičila. 

 



 

 

 

OCENJEVALNI LIST 3 

 

Razred: __________                                                    Ime otroka:______________________ 

                                                                                                           (in 1. črka priimka) 

Datum:________________ 

 

 

GLASNO BRANJE 

 

1. PREBERI BESEDILO.  

 

 

VEČERNA  NEVIHTA 

(Urša  Krempl) 

 

NAD  GOZDOM  SE  BLISKA  IN  GRMI.  DEŽNE  KAPLJICE  IN  TEMEN 

OBLAK  NAPOVEDUJEJO  NEVIHTO.  MEDVEDEK  SI  ZATISNE   

UŠESA  IN  STEČE  V  HIŠO.  LEŽE  V  POSTELJO  IN  SE  POKRIJE  Z   

ODEJO   ČEZ  GLAVO.  »TE  JE  STRAH  NEVIHTE?«  GA  VPRAŠA   

MAMA  MEDVEDKA  IN  SEDE  K  NJEMU  NA  POSTELJO.  IZ  OMARE   

VZAME  NAJLJUBŠO  KNJIGO  PRAVLJIC  IN  ZAČNE  BRATI.  URA   

KMALU  ODBIJE  OSEM.  ZUNAJ  ŠE  VEDNO  DIVJA  NEVIHTA,   

  MAMA  MEDVEDKA  IN  MEDVEDEK  PA  SLADKO  SPITA. 

 



 

 

 

OTROKOVO BRANJE BESEDILA 

 

− Česa ni znal prebrati? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Kaj je prebral narobe? Kako je to prebral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Težave, napake, ki so se pojavile pri branju. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Upoštevanje končnih ločil pri branju (padajoča intonacija, kjer je pika /z glasom 

navzdol/ ali rastoča intonacija pri klicaju /z glasom navzgor/). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 TEKOČE 

 

VEZANO ČRKUJE 

BRANJE  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POGOVOR O BESEDILU (otrokovo razumevanje besedila) 

 

− Kakšno vreme je v gozdu?________________________________________ 

− Kam je stekel medvedek?__________________________________________ 

− Zakaj je medvedek legel v posteljo?__________________________________ 

− Kdo je sedel k njemu?_____________________________________________ 

− S čim ga je mama medvedka pomirila?_______________________________ 

− Kdaj sta medvedek in njegova mama zaspala?__________________________ 

 

− Razumevanje: a) Učenec je razumel besedilo.  

                             b) Učenec je besedilo delno razumel.  

                             c) Učenec besedila ni razumel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. PREBERI BESEDILO.  

 

Prijatelji   slikarji 

(Urša  Krempl) 

 

»Igrajmo  se  slikarje,«  predlaga  lisica.  »Z  vodenimi  barvicami  in  

čopiči  naslikajmo  najljubše  stvari  ter  slike  obesimo na  ograjo.«   

Rečeno,  storjeno!  Mucek  naslika  svoje  kolo, kužek  nogometno  žogo   

in  lisica  velikanski  sladoled.  Stojijo  pred  ograjo  in  občudujejo   

umetnine  na  njej.  Nenadoma  lisica  izgine  v  svojo  hišo  in  se  kmalu   

vrne.  »Rada  slikam  svojo  najljubšo  stvar,  a  še  raje  se  z  njo   

sladkam,«  reče  lisica  ter  mucka  in  kužka  razveseli  s  sladoledom.   

Prijatelji  zadovoljno  sedejo  na  klopco,  ližejo  sladoled  in  občudujejo   

slike.  

 

OTROKOVO BRANJE BESEDILA 

 

 

 TEKOČE 

 

VEZANO ČRKUJE 

BRANJE  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

− Česa ni znal prebrati? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Kaj je prebral narobe? Kako je to prebral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Težave, napake, ki so se pojavile pri branju. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Upoštevanje končnih ločil pri branju (padajoča intonacija, kjer je pika /z glasom 

navzdol/ ali rastoča intonacija pri klicaju /z glasom navzgor/). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

POGOVOR O BESEDILU (otrokovo razumevanje besedila) 

 

− Katere živali nastopajo v zgodbici?__________________________________ 

− Kako se je imenovala igra, ki so se jo živali igrale?______________________ 

− Kdo je predlagal igro?_____________________________________________ 

− S čim so naslikale najljubše stvari?___________________________________ 

− Kaj je naslikal mucek? ____________________________________________ 

− Kam so obesili svoje umetnije?______________________________________ 

− S čim se lisica rada sladka?_________________________________________ 

− S čim je lisica razveselila prijatelja?__________________________________ 



 

 

 

− Razumevanje: a) Učenec je razumel besedilo.  

                             b) Učenec je besedilo delno razumel.  

                             c) Učenec besedila ni razumel. 

 

TIHO BRANJE 

 

1.  TIHO PREBERI BESEDILO.  

 

 

 

 

 

 

 

ROJSTNI  DAN 

(Urša  Krempl) 

 

BRINA  JE  PRAZNOVALA  ROJSTNI  DAN.  MAMA  JE  SPEKLA 

NJENO  NAJLJUBŠO  JAGODNO  TORTO.  BRINA  PA  JE  SOBO   

OKRASILA  Z  BALONI.  PRIJATELJI  SO  JI  PRINESLI  LEPA  DARILA:   

ROK  JI  JE  PODARIL  KNJIGO  O  ŽIVALIH,  PIKA  NOVO  OBLEKO,   

FILIP  PA  RDEČO  ŽOGO.  »HVALA  ZA  VSA  VAŠA  DARILA,«  JE   

REKLA  BRINA  IN  IZ  OMARE  VZELA  VIOLINO,  »ZDAJ  JE  ČAS,  DA   

ŠE  JAZ  NEKAJ  PODARIM  VAM!« 



 

 

 

OTROKOVI ODGOVORI  NA  VPRAŠANJA IN RAZUMEVANJE 

BESEDILA. 

 

1.  ZAKAJ  SO  PRIJATELJI  PRINESLI  DARILA  BRINI?______________________  

2.  KAJ   JE  SPEKLA  NJENA  MAMA?_______________________________________ 

3.  S  ČIM  JE  BRINA  OKRASILA  SOBO?____________________________________ 

4.  KDO  JI  JE  PODARIL  NOVO  OBLEKO?__________________________________ 

5.  KAJ  JE  BRINA  PODARILA  SVOJIM  PRIJATELJEM? _____________________ 

 

− Razumevanje: a) Učenec je razumel besedilo.  

                             b) Učenec je besedilo delno razumel.  

                             c) Učenec besedila ni razumel. 

 

2.  TIHO PREBERI BESEDILO.  

 

Morje 

(Urša Krempl) 

 

Tistega  večera Tine  ni  mogel  zaspati,  preveč  se  je  veselil  jutra,   

ko  bo  z  mamo  in  očkom  odpotoval  na  morje.  Sedel  je  na     

postelji,  listal  knjigo  o  morju  in  k  ušesu  tiščal  školjko,  ki  mu  jo    

je  nekoč  podarila  babica.  Nenadoma  se  mu  je  zazdelo,  da  sliši   

pljuskanje  valov.  Slike  v  knjigi  so  oživele:  ribe  so  zaplavale,  raki   

so  zastrigli  s  kleščami …  Šumenje  morja  ga  je  zazibalo  v  sanje. 

 



 

 

 

OTROKOVI ODGOVORI  NA  VPRAŠANJA IN RAZUMEVANJE 

BESEDILA. 

 

1.  Zakaj Tine  ni  mogel  spati?________________________________________________ 

2.  Kje  je  sedel  Tine?________________________________________________________ 

3.  Katero  knjigo  je  listal?___________________________________________________ 

4.  Kaj  je  tiščal  k  ušesu?_____________________________________________________ 

5.  Kaj  se  mu  je  nenadoma  zazdelo?__________________________________________ 

 

 

− Razumevanje: a) Učenec je razumel besedilo.  

                             b) Učenec je besedilo delno razumel.  

                             c) Učenec besedila ni razumel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PISANJE  

 

1. NAPIŠI ABECEDO Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. 

− Število pravilno zapisanih črk je__________________________. 

− Število napačno zapisanih črk je__________________________.  

 

Katere črke je napisal/-a narobe in kako? 

___________________________________________________________________________ 

 

NAPIŠI ABECEDO Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI. 

− Število pravilno zapisanih črk je__________________________. 

− Število napačno zapisanih črk je__________________________.  

 

Katere črke je napisal/-a narobe in kako? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. OGLEJ SI SLIČICE IN NAPIŠI, KAJ SE JE DOGAJALO.   

− Napisal/-a je krajše besedilo ob sličicah in upošteval/-a osnovna pravopisna pravila  

(npr. smiselno besedilo, število povedi, končna ločila, presledki med besedami, besede …). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Napisal/-a je krajše besedilo ob sličicah in delno upošteval/-a osnovna pravopisna 

pravila.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

− Ni napisal/-a krajšega besedila ob sličicah (kaj je napisal/-a ali sploh ničesar). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Priloga 10: PRVI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 

Spoštovani starši! 

 

Sem Evelin Malnar, učiteljica v 2. b razredu OŠ _______ v Kočevju. Do zaključka podiplomskega študija mi manjka še 

magistrsko delo. Za raziskavo o opismenjevanju otrok v šoli  potrebujem Vašo pomoč. Sodelovali bi pri reševanju dveh 

anketnih vprašalnikov (prvega v začetku šolskega leta, drugega pa na koncu šolskega leta).  

Prosim Vas, da odgovorite na spodnja vprašanja prvega vprašalnika. Prosim za resničnost podatkov. Vsi podatki in rezultati 

bodo uporabljeni le za namen raziskave in bodo prikazani anonimno. 

 

PRVI VPRAŠALNIK ZA STARŠE  

Razred: __________ 

Ime otroka in 1. črka priimka: __________________________________                                                                                                 

 

Odgovarjate tako, da obkrožite ustrezno črko ob odgovoru ali dopolnite odgovor.  

 

1. Izobrazba matere:  

a) nedokončana ali dokončana osnovna šola            b) srednja šola          c) višja ali visoka šola         

č) univerzitetni študij      d) specializacija, magisterij, doktorat 

 

2. Izobrazba očeta:   

a) nedokončana ali dokončana osnovna šola            b) srednja šola          c) višja ali visoka šola         

č) univerzitetni študij      d) specializacija, magisterij, doktorat 

 

3. Število bratov ali sester v družini, starejših od otroka, čigar ime ste napisali zgoraj: 

a) 1                               b) 2                     c) 3 ali več 

 

4. Ali je otrok obiskoval vrtec? Če ga je, koliko časa (dopolnite). 

a) Vrtec je obiskoval, in sicer  _____ let.                             b) Vrtca ni obiskoval. 

 

5. Kako pogosto berete otroku v začetnem obdobju šolanja? 

a) Zelo pogosto/redno.      b) Pogosto.                     c) Občasno.                  č) Redko.  

    (= skoraj vsak dan)                 (= 1–2 x tedensko)         (= 1–2 x mesečno)               



 

 

 

6. Kako pogosto se z otrokom pogovarjate o knjigi, ki mu jo berete? 

a) Zelo pogosto/redno.      b) Pogosto.                     c) Občasno.                  č) Redko.  

    (= skoraj vsak dan)                 (= 1–2 x tedensko)         (= 1–2 x mesečno)         

       

7. Kdo izbere knjigo za branje? 

a) Otrok sam.           b) Tisti, ki mu jo bere.          c) Knjigo izbereva skupaj (včasih eden,  

     drugič drug).  

 

8. Ali ob branju oz. pripovedovanju pravljic kdaj zamenjata vlogi, tako da otrok 

»bere«/govori, eden izmed staršev pa posluša? 

a) Zelo pogosto/redno.      b) Pogosto.                     c) Občasno.                  č) Redko.  

    (= skoraj vsak dan)                 (= 1–2 x tedensko)         (= 1–2 x mesečno)               

 

9. Na kateri način seznanite otroka z novo knjigo (npr. če jo prinesete iz knjižnice ali jo 

kupite)? 

a) Dam mu jo v roke, da se sam seznani.    

b) Najprej mu jo preberem, nato dam v roke.   

c) Skupaj prelistava in se pogovoriva o vsebini.   

č) Knjigo odložim in otroka ne opozorim nanjo.  

 

10. Kaj je za vas najpomembnejše merilo pri izboru otroških knjig za branje (v knjižnici 

ali pri nakupu)?  

a) Ilustracija.           b) Vsebina.         c) Oblika.        č) Avtor.          e) Drugo:_____________. 

 

11. Katere otroške revije imate naročene?  

a) Ciciban.       b) Zmajček.       c) Cici zabavnik.         č) Drugo:___________.       d) Nobene.   

 

12. Kako pogosto kupujete otroku otroške revije, ki jih nimate naročenih (Ciciban, Cici 

zabavnik, Zmajček in druge)? 

a) Redno (vsak mesec).         b) Občasno (nekajkrat letno).    c) Ne kupujemo otroških revij. 

 

 



 

 

 

13. Kako pogosto se pogovarjate z otrokom, ko pišete nakupovalne sezname, voščila, 

vabila … oz., kako pogosto Vas otrok opazuje pri pisanju teh besedil? 

a) Zelo pogosto/redno.      b) Pogosto.                     c) Občasno.                  č) Redko.  

    (= skoraj vsak dan)                 (= 1–2 x tedensko)         (= 1–2 x mesečno)               

 

14. Kako pogosto opozarjate otroka na napise v okolju (v knjižnici,  trgovini, na pošti, v 

prometu …) in se o napisih pogovarjate z njim?  

a) Zelo pogosto/redno.      b) Pogosto.                     c) Občasno.                  č) Redko.  

    (= skoraj vsak dan)                 (= 1–2 x tedensko)         (= 1–2 x mesečno)               

 

15. Ali sami berete npr. v prostem času?  

a) Zelo pogosto/redno.      b) Pogosto.                     c) Občasno.                  č) Redko.  

    (= skoraj vsak dan)                 (= 1–2 x tedensko)         (= 1–2 x mesečno)               

 

16. Če berete, kaj najpogosteje berete? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 

a) Leposlovje.         b) Strokovno literaturo.          c) Dnevno časopisje.            č) Revije.         

d) Drugo:_________________________.   

 

17. Ali imate doma knjige, zbirke knjig in drugo knjižno gradivo? 

a) Da.                                b) Ne.                                     

 

18. Približno koliko knjig imate doma (strokovna literatura, leposlovje, otroške knjige 

…)?  

 a) Več kot 200.                  b) 100–200.                        c) 50–100.                     č) Manj kot 50. 

 

19. Ali knjige kupujete? 

a) Da.                                  b) Občasno.                        c) Ne. 

 

20. Ali ste (oče in/ali mama) član knjižnice?  

a) Da.                                  b) Ne.      

 

22. Ali ste naročeni na časopise, revije ...? 

a) Da.                                  b) Ne.                                   



 

 

 

23. Na katere časopise ali revije ste naročeni? (Izpolnite tisti, ki ste naročniki.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

24.  Katere časopise ali revije kupujete?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

25. Ali imate doma dostop do spleta?  

a) Da.    b) Ne. 

 

26. Kateri je jezik sporazumevanja v Vaši družini? 

a) Slovenščina.            

b) Poleg slovenščine še ____________________. 

c) Ni slovenščina, temveč __________________________. 

 

27. Ali Vaš otrok že zna brati?  

a) Da.                                      

b) Ne. 

 

28. Ali ste otroka učili brati?  

a) Da.                                      

b) Ne. 

 

29. Kako dobro po Vašem mnenju bere Vaš otrok? 

a) Tekoče bere daljša besedila. 

b) Tekoče bere krajša besedila. 

c) Bere počasi, daljše besede po zlogih. 

č) Še ne bere. 

  

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

 



 

 

 

Priloga 11: DRUGI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 

Spoštovani starši! 

 

V začetku šolskega leta ste bili seznanjeni z raziskavo o opismenjevanju otrok v šoli. S podpisom soglasja in reševanjem 

prvega vprašalnika ste mi omogočili izvajanje raziskave. V maju bom z raziskavo zaključila.    

Vljudno Vas prosim, da odgovorite še na spodnja vprašanja drugega vprašalnika. Prosim za resničnost podatkov. Vsi 

podatki in rezultati bodo uporabljeni le za namen raziskave in bodo prikazani anonimno. 

Evelin Malnar 

 

DRUGI VPRAŠALNIK ZA STARŠE  

 

Razred: __________ 

 

Ime otroka in 1. črka priimka: __________________________________                                                                                                 

 

 

Odgovarjate tako, da obkrožite ustrezno črko ob odgovoru ali dopolnite odgovor.  

 

1. Kako pogosto je otrok glasno bral? 

a) Redno.                       b) Zelo pogosto.                c) Občasno.                  č) Redko.  

 (= 6–7 x tedensko)          (= 3–5 x tedensko)            (= 1–2 x tedensko)       (= 1–2 x mesečno) 

 

2. Koliko minut dnevno je otrok glasno bral? 

a) 5 minut.     b) 10 minut.        c) 15 minut.         č) Več kot 15 minut.     d) Drugo: ________ 

 

3. Katera besedila je otrok bral? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 

a) Pravljice.           b) Poučne knjige.           c) Bralne liste.           č) Odlomke besedil v berilu.    

 

d) Besedila iz otroških revij.                    e) Drugo: ___________________ 

 

4. Kdo je izbral besedila za branje?  

a) Otrok sam.         b) Tisti, ki mu jih je bral.          c) Besedila sva izbrala skupaj (včasih eden,  

                                                    drugič drug).  



 

 

 

5. Če ste v 4. vprašanju izbrali odgovora b ali c, odgovorite še na naslednje vprašanje. 

 

Kaj je bilo za Vas najpomembnejše merilo pri izboru otroških besedil za branje  

(v knjižnici ali pri nakupu)?  

a) Ilustracija.           b) Vsebina.         c) Oblika.        č) Avtor.          e) Drugo:_____________. 

 

6. Ali se je otrok sam spomnil na branje? 

a) Vedno.                b) Nikoli.               c) Občasno.   

 

7. Kako pogosto je otrok vadil pisanje? 

a) Redno.                       b) Zelo pogosto.                c) Občasno.                  č) Redko.  

 (= 6–7 x tedensko)          (= 3–5 x tedensko)            (= 1–2 x tedensko)       (= 1–2 x mesečno) 

 

 

8. Na kakšen način je otrok vadil pisanje doma? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 

a) Z rednim pisanjem domačih nalog.                      b) S prepisovanjem krajših besedil.          

 

c) Z zapisovanjem po nareku.      č) S samostojnim zapisovanjem besedil (zgodbice, pesmice).        

 

d) Drugo: ___________________ 

 

9. Ali se je otrok sam spomnil na pisanje domačih nalog in tega, kar ste še izbrali v 

odgovoru na 8. vprašanje? 

a) Vedno.                b) Nikoli.               c) Občasno.   

 

10. Ali ste pri učenju branja in pisanja preverjali, ali je otrok razumel besedila? 

a) Vedno.                b) Nikoli.               c) Občasno.   

 

11. Ali ste morali otroka pri učenju branja in pisanja precej spodbujati, mu pomagati?  

a) Vedno.                b) Nikoli.               c) Občasno.   

 

12. Ali ste se pri učenju branja in pisanja otroka soočili s težavami? 

a) Da.                                        b) Ne.                            c) Občasno. 



 

 

 

13. Če ste pri 12. vprašanju obkrožili a ali c, odgovorite še na spodnje vprašanje. 

 

S katerimi težavami ste se soočili pri učenju branja in pisanja otroka? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Katera navodila za učenje branja in pisanja ste dobili?  

a) Pisna.   b) Ustna (govorilne ure, roditeljski sestanki, individualni pogovori).    

 

c) Drugo: ______________________________ 

 

15. Ali so Vam bila navodila učitelja v pomoč pri otrokovem učenju branja in pisanja? 

a) Da.                                        b) Ne.                            c) Občasno. 

 

16. Če ste na 15. vprašanje odgovorili z a ali c, napišite nekaj navodil, ki so Vam bila v 

pomoč pri učenju branja in pisanja otroka. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Ali ste otroka vključili tudi v druge bralno-pisne dejavnosti (npr. glasno branje pred 

spanjem, izmenično branje /najprej otrok, potem starši ali obratno/, pogovor o vsebini knjig 

…, skupno pisanje voščil/vabil/nakupovalnih listkov ipd., branje napisov v okolju, obisk 

knjižnice, knjigarne …)?  

a) Da.                        b) Ne.                    c) Občasno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18. Če ste pri 17. vprašanju obkrožili a ali c, odgovorite še na spodnje vprašanje. 

 

V katere bralno-pisne dejavnosti ste vključili otroka?  

(Obkrožite lahko več odgovorov.) 

a) Glasno branje pred spanjem.                        b) Skupno pisanje vabil/voščil.      

 

c) Skupno pisanje nakupovalnih listkov.         č) Branje napisov v okolju.    

 

d) Obisk knjižnice, knjigarne.                          e) Pogovor o vsebini knjig.  

 

f) Izmenično branje /najprej otrok, potem starši ali obratno./             

      

g) Drugo: _______________________________ 

 

 

19. Kaj je po Vašem mnenju najpomembnejše za hitrejše napredovanje otrok v branju 

in pisanju? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20. Ali še vedno glasno berete otroku? 

a) Zelo pogosto/redno.               b) Pogosto.                     c) Občasno.                  č) Redko.  

    (= skoraj vsak dan)                 (= 1–2 x tedensko)         (= 1–2 x mesečno)              

  

21. Ali se Vam zdi pomembno, da se otroku glasno bere tudi potem, ko bo postal 

samostojni bralec? 

a) Da.                                b) Ne.                                    c) Občasno. 

 

22. Ali se Vam zdi, da je otrok v tem šolskem letu napredoval v branju in pisanju? 

a) Da.          b) Ne.           c) V branju je bolj kot v pisanju.      č) V pisanju je bolj kot v branju. 

 

 



 

 

 

23. Kako ocenjujete otrokovo branje ob koncu šolskega leta? 

a) Bere tekoče in pravilno. Na koncu povedi se ustavi.  

b) Bere tekoče, občasno daljše besede po zlogih. Na koncu povedi se ustavi. 

c) Bere po zlogih in na koncu povedi se večinoma ustavi.  

č) Bere počasi,  glasove izpušča, dodaja, zamenjuje in na koncu povedi se občasno ustavi. 

 

24. Kako ocenjujete otrokovo pisanje ob koncu šolskega leta? 

a) Samostojno piše (odgovore na vprašanja, prepise) in upošteva osnovna pravopisna pravila 

(ločila, velika začetnica). 

b) Samostojno piše (odgovore na vprašanja, prepise) in občasno upošteva osnovna 

pravopisna pravila (ločila, velika začetnica). 

c) Piše počasi, ob pomoči in vodenju. 

č) Drugo:_________________________________________________________________ 

 

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


