
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 

NINA JAMNIKAR 
 
 
 
 
 

 
KNJIGA ALI TABLIČNI RAČUNALNIK KOT 

SREDSTVO SPODBUJANJA OTROKOVEGA 

GOVORNEGA RAZVOJA 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2015 

 



  



 
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PREDŠOLSKA VZGOJA 

 

 

 

 

 

 

 

NINA JAMNIKAR 

 

Mentor: doc. dr. DARIJA SKUBIC 

 

KNJIGA ALI TABLIČNI RAČUNALNIK KOT SREDSTVO SPODBUJANJA 

OTROKOVEGA GOVORNEGA RAZVOJA 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LJUBLJANA, 2015 



  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHVALA 
 

Iskreno se zahvaljujem mentorici dr. doc. Dariji Skubic za vso strokovno pomoč in hitro 
odzivnost pri nastajanju diplomskega dela. 

 
Prav tako se zahvaljujem Vrtcu Velenje, ki so mi omogočili izvajanje empiričnega dela v 
diplomskem delu. Zlasti bi se želela zahvaliti vzgojiteljicama Gordani Kolarič in Janji 

Žerdonar, ki sta mi s svetovanjem pomagali pri izvedbi raziskave. 
 

Posebna zahvala gre moji družini za moralno in finančno podporo ter mojemu partnerju za 
potrpljenje in spodbude v času študija. 

 
Zahvaljujem se vsem prijateljem in sorodnikom, ki so me v času študija bodrili in verjeli 

vame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



IZVLEČEK 
 
 
Predšolsko obdobje predstavlja najpomembnejše obdobje za celostni razvoj otroka, še zlasti 

za razvoj govora. Pri tem imajo pomembno vlogo odrasli ter vzgojitelji, ki s pomočjo branja 

spodbujajo razvoj otrokovega govora, ga seznanjajo s pisnim jezikom, ki kasneje vpliva na 

razvoj njegovih bralnih spretnosti, vse skupaj pa odločilno vpliva na razvoj pismenosti pri 

otrocih. Pomagamo si lahko s primerno knjigo, revijo ali pa posežemo po sodobni tehnologiji, 

kot je tablični računalnik in tako otrokom predstavimo primerno besedilo. 

 
Diplomsko delo z naslovom Knjiga ali tablični računalnik kot sredstvo spodbujanja 

otrokovega govornega razvoja je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V 

teoretičnem delu sem opredelila pojem govor, opisala razvoj govora v povezavi z mišljenjem 

ter predstavila mejnike v govornem razvoju in dejavnike, ki nanj vplivajo. Predstavila sem 

tudi pomen knjige in branja za predšolske otroke, pomen informacijsko-komunikacijske 

tehnologije ter ju primerjala. Izpostavila sem še prednosti in slabosti tabličnega računalnika 

oziroma e-knjige. 

 

V empiričnem delu sem s pomočjo opazovanja izvedla raziskavo, v kateri sem želela 

ugotoviti, s katerim sredstvom bolj spodbudimo govor pri otrocih: s knjigo ali s tabličnim 

računalnikom? Raziskavo sem izvedla v vrtcu Velenje, Enoti Sonček, otroci pa so bili stari 2–

5 let. V empiričnem delu sem prikazala, katero sredstvo je učinkoviteje in kje so prednosti ter 

slabosti posameznega sredstva. 

 

Raziskava je pokazala, da so otroci pokazali več zanimanja za tablični računalnik, vendar pa 

so si pri obeh sredstvih približno enako zapomnili besedilo zgodbe. Iz dejavnosti lahko 

sklepam, da so otroci usvojili nekoliko več besedišča in pokazali več domišljijske rabe jezika 

s pomočjo tabličnega računalnika kot s knjigo, a razlike niso velike.  

 

Ključne besede: govor, razvoj govora, dejavniki govornega razvoja, knjiga, branje, tablični 

računalnik, e-knjiga. 

 

 
 
 
 



  



ABSTRACT 
 
Pre-school period is the most important period for holistic child development, especially for 

speech development. They have an important role adults and educators who with the help of 

reading encourage the development of a child's speech, the pairing of the written language, 

which later affects the development of their reading skills, all together a decisive influence on 

the development of literacy in children. We can help with appropriate book, magazine or seize 

on modern technology, such as the Tablet PC and so children present the appropriate wording. 

 

The thesis titled with Book or Tablet PC as a means of promoting children's language 

development is comprised of theoretical and empirical part. In the theoretical part I defined 

the concept of speech, I described the development of speech in connection with the thinking, 

I presented the milestones in language development and the factors who influencing it. I 

presented the importance of books and reading to preschool children, the importance of 

information and communication technologies, and compared them. I have highlighted the 

strengths and weaknesses of Tablet PC or e-book. 

 

In the empirical part I'm using observation conducted a research in which I wanted to find out 

which assets more encourage speech in children: with book or a Tablet PC? The research I 

conducted in kindergarten Velenje, Unit Sonček, children aged 2-5 years. In the empirical part 

I show, which asset it is more efficient and where the strengths and weaknesses of individual 

assets. 

 

Research has shown that children showed more interest in the Tablet PC. Definitely, they are 

both about the same assets they remember the words of the story. Through activities I can 

conclude that the children assimilated a little more vocabulary and showed more imaginative 

use of language by using the Tablet PC, but the differences are not large. 

 

 

 

Keywords: speech, speech development, language development factors, books, reading, 

Tablet PC, e-book. 
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I TEORETIČNI DEL 

 
UVOD 
 

Predšolsko obdobje je za razvoj govora zelo pomembno, saj se v tem času otrok nauči izražati 

svoja hotenja, čustva in komuniciranja z odraslimi, vzgojitelji, starši in sovrstniki. Kot bodoča 

vzgojiteljica sem mnenja, da je zelo pomembno poznavanje celostnega razvoja otroka in s tem 

tudi razvoj govora pri otroku. Ta se prične že v prenatalnem obdobju in traja vse življenje. Še 

zlasti so pri razvoju govora pomembna prva leta otrokovega življenja. Velik vpliv na to ima 

okolje, v katerem otrok živi, poglaviten vpliv na govor otroka pa ima govor staršev in govor 

vzgojiteljev. Prepričana sem, da lahko vzgojiteljica z načrtnim branjem v vrtcu spodbuja 

razvoj govora predšolskih otrok. Pomembno je, da izbere primerno literaturo, kot npr. knjigo, 

revijo ali pa poseže po sodobni tehnologiji – informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Ta 

vedno bolj prodira tudi v delo v vrtcu, zato se moramo vzgojiteljice zavedati njene 

uporabnosti in pomembnosti. Menim, da lahko z ustrezno uporabo sodobne tehnologije v 

vrtcu ugodno vplivamo na razvoj govora predšolskih otrok, če jim jo seveda posredujemo na 

korekten način.  

 

V teoretičnem delu diplomskega dela bom predstavila, kaj je govor in kako se ta razvija pri 

predšolskem otroku. Predstavila bom tudi mejnike govornega razvoja in dejavnike, ki vplivajo 

na njegov razvoj. Za lažje razumevanje bom predstavila še povezanost med mišljenjem in 

govorom. Pisala bom o pomenu knjige kot sredstvu za spodbujanje govornega razvoja in jo 

primerjala s pomenom informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

 

V empiričnem delu želim raziskati, s katerim sredstvom bolj spodbudimo govor pri otrocih: s 

knjigo ali s tabličnim računalnikom. Predvsem me zanima, katero sredstvo bo spodbudilo 

večjo odzivnost in napredek pri pridobivanju otrokovega besedišča. 
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1 KAJ JE GOVOR? 
 

Preden začnem z razpravo o govoru predšolskega otroka, naj razmejim jezik od govora. Nato 

bom predstavila nekaj opredelitev govora. 

De Saussure (1997, str. 25; nav. v Skubic, 2004, str. 9) razmeji jezik od govora: 

»Ko ločimo jezik od govora, hkrati ločimo: družbeno od individualnega, bistveno od 

drugotnega in bolj ali manj naključnega. Jezik ni funkcija govorca, temveč je proizvod, ki ga 

posameznik pasivno sprejme ter nikoli ne zahteva vnaprejšnjega premisleka, razmišljanje pa 

posega vanj le pri urejevalni dejavnosti. Govor pa je v nasprotju z jezikom individualno 

dejanje volje in razuma, v katerem moramo razlikovati: 

1. kombinacije, s katerimi govorec uporablja jezikovni kod, da bi izrazil svojo misel; 

2. psihofizični mehanizem, ki mu omogoča, da te kombinacije povnanji.«   

 

Marjanovič Umek (1990, str. 11) navaja, da ima govor pomembno vlogo v človekovem 

življenju, saj gre za oblikovanje človeka kot posameznika (individualna funkcija govora) in za 

vzpostavljanje komunikacij z okoljem (družbena funkcija govora).  

V literaturi zasledimo številne razlage, ki opredeljujejo, kaj je govor. Marjanovič Umek 

(1990, str. 11) jih navaja nekaj: 

R. Titone: »Govor je sestavljena sposobnost ali skupek sposobnosti fiziološko-psihološke 

narave, ki so funkcionalno organizirane, da bi prenašale sporočila.« 

S. Vasić: » Govor je oblika človekovega naučenega vedenja, ki rabi lastnemu izražanju in 

komuniciranju. Govor je pomemben dejavnik v razvoju osebnosti in njegovi socializaciji.«  

V tem poglavju sem opredelila govor, v naslednjem poglavju bom predstavila povezanost 

govora z mišljenjem. 

 

1.1 POVEZANOST MED MIŠLJENJEM IN GOVOROM 
 

Bjorklund in Bjorklund (1992, str. 315) navajata, da je za večino ljudi mišljenje brez govora 

nepredstavljivo. Čeprav običajno govor ni naš edini način mišljenja, je zagotovo osnova za 
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velik del našega kognitivnega procesiranja. Povezava med govorom in mišljenjem ni 

konstantna, ampak se razvija skozi otroštvo (prav tam). 

Marjanovič Umek (1990, str. 51) navaja, da Piaget v svoji teoriji spoznavnega razvoja 

obravnava govor le z vidika razvoja miselnih procesov. Po njegovem mnenju se mišljenje 

razvija neodvisno od govora in da je mišljenje pogoj za razvoj govora. Avtorica navaja, da 

Vigotski v svoji teoriji poudarja, da odnos med mišljenjem in govorom ni stalen ter da imata 

različne razvojne korene. Ko je otrok star približno dve leti, se razvojni liniji mišljenja in 

govora, ki sta bili do sedaj ločeni, sekata in tako priredita novo obliko vedenja, značilno za 

človeka. Ko torej govor postaja intelektualen, mišljenje pa govorno, je značilno, da otrok 

aktivno širi svoj besedni zaklad in čuti potrebo po učenju znakov za sporazumevanje. 

Vigotski loči tri stopnje združevanja mišljenja in govora: 

̶ Govor sledi otrokovim smotrnim akcijam. 

̶ Govor spremlja otrokove akcije (egocentrični govor po Piagetu). 

̶ Govor se pojavlja pred akcijami in jim s tem omogoča ustrezno organizacijo v času 

(notranji govor) (prav tam). 

Ko obravnavamo odnos mišljenje – govor, ima pri tem notranji govor posebno pozornost. 

Piaget pravi, da se najprej razvije egocentrični govor (otrok govori sam zase), ki se kasneje 

izgubi, zamenja pa ga socialni govor (Marjanovič Umek, 1990, str. 51 in 52). Piaget razlaga 

egocentrični govor kot govor, ko se otrok pogovarja sam s sabo in se ne trudi postaviti v 

položaj sogovorca, ko ga ne zanima, če ga le-ta posluša, hkrati pa otrok ne pričakuje 

odgovora. Pravzaprav Piaget meni, da je to otrokov monolog, ki govori zase. V takem govoru 

vidi poglaviten dokaz za egocentrično mišljenje otroka. Socialni govor pa je drugačen, saj z 

njim otrok prosi, ukazuje, pojasnjuje, kritizira in sprašuje (Kranjc, 1999, str. 14). Temu pa 

nasprotuje Vigotski s sodelavci, ki so eksperimentalno preverjali razmerja med egocentričnim 

in socialnim govorom. Menijo, da je prva razvojna stopnja socialni govor, nato mu sledi 

egocentrični govor in nato še notranji govor. Slednji se od socialnega govora razlikuje po 

strukturi, ki je krajša in telegrafska, in po funkciji, ki je pomoč in opora mišljenju. Vigotski 

preprosto govora ne enači z mišljenjem, saj poznamo govor, ki je neodvisen od mišljenja 

(afektivni govor, pripovedovanje na pamet) in mišljenje, ki je neodvisno od govora (praktično 

mišljenje) (Marjanovič Umek, 1990, str. 51 in 52). 
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Primerjava Piageta in Vigotskega v njunem pojmovanju razvoja in odnosa med mišljenjem in 

govorom (Marjanovič Umek, 1990, str. 52): 

 Piaget Vigotski 

Zaporedje govornega razvoja Individualni – egocentrični – 

socialni 

Socialni – egocentrični – 

notranji 

Ključ socialnih odnosov Otrok – otrok Otrok – odrasel 

Odnos med mišljenjem in 

govorom 

Miselne strukture določajo 

razumevanje in uporabo 

govora 

Dinamika in spreminjanje: 

od relativne neodvisnosti v 

zgodnjem otroštvu do 

sestavitve in integracije v 

odraslosti 

Poudarki Spoznavne sposobnosti, 

narava egocentrizma 

Spoznavni preizkusi, 

uporabna funkcija govora. 

 

Marjanovič Umek (1990, str. 57) v knjigi opisuje, da ko obravnavamo odnos med mišljenjem 

in govorom pri predšolskem otroku, se moramo zavedati dejstva, da je otrok socialno bitje, da 

so mu bližje življenjske in logične situacije, ki imajo zanj določen smisel in da se v teh 

situacijah obnaša bolj preudarno in logično. Torej je pomembno, katere probleme izberemo, 

kakšna vprašanja postavimo otroku itd., ko želimo oceniti razvojno stopnjo njegovega 

mišljenja in govora. 

V tem poglavju sem pojasnila povezanost med mišljenjem in govorom. V naslednjem 

poglavju bom opisala, kako poteka razvoj govora pri predšolskem otroku. 

 

2 RAZVOJ GOVORA PRI PREDŠOLSKEM OTROKU 
 

Govorni razvoj je zapleten, dinamičen in intenziven proces zlasti v obdobju zgodnjega 

otroštva. Kasneje v obdobju srednjega otroštva, mladostništva in odraslosti pa le-ta postane 

način, kako posameznik razmišlja in deluje (Marjanovič-Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 

10). Razvoj otrokovega govora poteka v kontekstu razvoja mišljenja, socialnih interakcij in 

čustev (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 22).   
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Govor se v prvih dveh letih otrokovega življenja razvija in napreduje zelo hitro, od joka in 

smeha, ki sta pri novorojenčku glavno sredstvo izražanja, do zmožnosti komuniciranja z 

drugimi, na začetku sicer preprosto, kasneje vedno bolj razumljivo (Marjanovič Umek, 2010, 

str. 38). 

V otrokovem govornem razvoju ločimo naslednja obdobja oz. faze: predjezikovno obdobje, 

za katero je značilno, da se otrok izraža z glasovi, ki niso besede, in jezikovno obdobje, kamor 

prištevamo prve besede, fraze in enostavne stavke ter sestavljene, celovite stavke. 

 

2.1 PREDJEZIKOVNO OBDOBJE 
 

Prvo govorno obdobje zajema jok, vokalizacijo, bebljanje in naključno posnemanje glasov, 

brez njihovega razumevanja. V tem obdobju posameznik uporablja glasove, ki niso besede. 

Otrok razvija svoj govorni aparat z jokom, s prvimi glasovi in bebljanjem. Tako prevzema vse 

večji nadzor nad svojimi glasovi in sporoča svoja čustva in potrebe. Dojenčki svojo željo po 

vključitvi v komunikacijo z drugimi sporočajo s svojimi gestami ter tonom glasu, vedno 

natančneje pa posnemajo izgovarjavo glasov, ki so vse bolj podobni besedam, ki jo slišijo 

med ljudmi okoli sebe. Za otrokov govorni razvoj je zelo pomembno sporazumevanje med 

odraslo osebo in otrokom že v predjezikovnem obdobju (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006, str. 15). 

 

2.1.1 ZGODNJE ZAZNAVANJE IN RAZUMEVANJE GOVORA 
 

Novorojenček in dojenček se prej naučita razumeti kot uporabljati govor. Za razumevanje 

govora mora otrok neprekinjeno valovanje zvoka v govoru, razdeliti na dele, kot so zlogi, 

besede in stavki. Novorojenčki imajo sposobnost kategorialnega zaznavanja, kar pomeni, da 

imajo prirojeno sposobnost, ki je splošna za vse otroke. Novorojenček se že nekaj minut po 

rojstvu obrača proti človeškemu glasu, kar kaže na prirojeno sposobnost čustvenega 

»dvogovora« z drugo osebo. Že štiri dni stari novorojenčki raje poslušajo materni jezik kot 

druge jezike, čeprav ga še ne loči od drugih jezikov. Prepoznajo ritem, intonacijo in vzorce 

glasov maternega jezika. Podobno navajata tudi Bjorklund in Bjorklund (1992, str. 235), da so 

dojenčki zelo pozorni na govor ljudi. Ko slišijo govor človeka, postanejo pozorni na govorca, 
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se umirijo in vzpostavijo očesni stik. Dojenčki pa ne postanejo pozorni samo na govor ljudi, 

ampak tudi prepoznajo govor matere že nekaj dni po rojstvu (Bjorklund in Bjorklund, 1992, 

str. 235). Med devetim in desetim mesecem so otroci veliko bolj odzivni na določene besede, 

najpogosteje so to imena družinskih članov (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 

15, 16). 

Starši lahko hitro ugotovijo, da se novorojenčki odzivajo na njihove glasove, ko npr. 

intenzivno brcajo, se zvijajo in grulijo. Tako pride do menjavanja vlog, ko npr. oče govori 

novorojenčku, ta pa se odziva npr. z intenzivnim brcanjem (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004, str. 216).    

 

2.1.2 PRVI GLASOVI 
 

V prvem mesecu otrokovega življenja so njegove zmožnosti vokalizacije omejene na jok, 

nekaj kratkih glasov, kot so gruljenje, cviljenje, cmokanje in vzdihi. Gruljenje vključuje 

samoglasnike, ki jih otrok proizvaja izolirano. Dojenčki, stari približno od dveh do šestih 

mesecev, vedno pogosteje vokalizirajo tako, da uporabljajo glasovne povezave soglasnik – 

samoglasnik (npr. pa, ga), ki so omejeni na manjšo sposobnost želenega nadzora glasovne 

izgovarjave. Po petem in šestem mesecu, dojenček prične bebljati in njegova vokalizacija je 

vse bolj popolna (npr. mama, papa). V tem obdobju uporablja artikulirane povezave 

samoglasnikov in soglasnikov, ki so v različnih zaporedjih, glasovne kombinacije pa so vse 

bolj gladke in ponavljajoče. Vokalizirajo tudi gluhi otroci, zato otrokovo socialno okolje ne 

vpliva na zgodnjo vokalizacijo, prav tako tudi model govorjenja staršev ne. Deset do enajst 

mesecev star dojenček beblja v obliki stavkov, ko kombinira več nerazumljivih besed in jih 

izraža z deklarativnimi, vprašalnimi in vzklikajočimi oblikami (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004, str. 217). Po mnenju nekaterih avtorjev že desetmesečni otroci posnemajo 

glasove, ki jih slišijo v govoru drugih, vendar brez razumevanja njihovega pomena 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 16). 
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2.2 JEZIKOVNO OBDOBJE 
 

2.2.1 PRVE BESEDE 
 

Malčki po prvem letu starosti razumejo, da imajo stvari imena, v tem času pa jih večina 

izgovori tudi prvo besedo. To je skupina glasov, ki jih otrok izgovarja z nekim pomenom. Ko 

otrokov besednjak obsega od 0 do 10 besed, govori besede, ki jih ne morem uvrstiti v skupino 

besed, ki so značilne za govor odraslega. Te besede najpogosteje predstavljajo posnemanje 

oglašanja živali in predmetov ali tudi ljudi, ki so v njegovem življenju (Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006, str. 18). 

Prve otrokove besede so najpogosteje vezane na predmete iz njegovega neposrednega okolja, 

npr. mama, ata, kuža; med njimi najdemo tudi nekatere preproste besede, s katerimi odraslo 

osebo prosi za nekaj, npr. gor, dol, daj. Otrokove prve besede so si podobne ne glede na 

kulturo in jezik ter poimenujejo večinoma družinske člane, živali, hrano, predmete, dele telesa 

in preproste ukaze. E. Clark (v Marjanovič Umek, 1990) je v svoji raziskavi ugotovila, da so 

otroci v svojem zgodnjem obdobju pred več kot petdesetimi leti uporabljali enake besede kot 

otroci današnjega časa (Marjanovič Umek, 1990, str. 22). V komunikaciji z drugimi malček 

pogosto uporablja tudi geste, npr. iztegne roke, kadar želi, da ga dvignemo (Marjanovič 

Umek, Kranjc in Fekonja, 2006, str. 18). 

Obseg otrokovega besednjaka zelo hitro raste po osemnajstem mesecu starosti. Tako malčki v 

svojem govoru uporabljajo približno od 25 do 50 besed. V tem obdobje hitrega porasta 

besednjaka se tudi hitro razvija njihovo govorno razumevanje (Marjanovič Umek, Kranjc in 

Fekonja, 2006, str. 20). 

V drugem letu starosti tudi narašča število besed, ki so v povezavi s čustvenimi in socialnimi 

odnosi. Otroci z besedami bolj izoblikovano izražajo počutje, vloge in razumevanje drugih 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001, str. 63). 

Pozorni pa moramo biti tudi na dva pomembna skoka v razvoju besednjaka, kot jih navajata 

Bates in Goodman (2001, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Do prvega pride pri 

starosti od šestnajst do dvajset mesecev, do drugega pa pri starosti od štiriindvajset do trideset 

mesecev. Goldfield in Reznick (1990, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) pa opozarjata, 

da vsi otroci ne dosegajo pri enaki starosti skokov v razvoju besednjaka (Marjanovič Umek, 

2004 in Zupančič, str. 218). 
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2.2.2  FRAZE IN PREPROSTI STAVKI 
 

Otrokov besednjak zelo hitro raste po osemnajstem mesecu starosti. Ko so otroci stari 

približno dve leti, začnejo besede povezovati v stavke. Najprej sledijo preprosti stavki – gre 

za t. i. telegrafski govor. To so praviloma dvobesedni stavki in ne vključuje 

nepolnopomenskih funkcijskih besed (pomožni glagoli, vezniki, predlogi). Na različne načine 

sestavljajo in premikajo dve ali tri besede in pri tem upoštevajo določena pravila, vendar pa si 

raziskovalci niso enotni glede načina sestavljanja prvih besed v stavke. Pivot oz. ključne 

besede, so eno prvih pravil, ki jih otrok uporabi. Gre za gradnjo stavka okoli določenih besed, 

ki jim otrok doda še skupino drugih besed, ki se imenujejo odprte besede. Otrok npr. reče: ni 

mleko ali še sok in pri tem uporabi pivot besedo in odprte besede kot osnovno pravilo. Lahko 

pa uporabi tudi drugačno kombinacijo, in sicer odprte in pivot besede, npr. voda ni, copati ni. 

Nekateri avtorji pa menijo, da otrok skladno z modelom odraslih sestavlja besede v stavke, pri 

tem pa se uči le položaj posameznih besed (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 315 in 

316). 

 

2.2.3 SESTAVLJENI, CELOVITI STAVKI 
 

O pravi strukturi otrokovega stavka lahko govorimo šele po drugem letu starosti, prej gre le za 

preprosto nizanje besed. Ko je otrok sposoben tvoriti daljše stavke, se razvijata tudi 

raznolikost in kompleksnost stavkov. Sama dolžina stavka še ni merilo govorne zrelosti 

(Marjanovič Umek, 1990, str. 42). 

Ko otrok usvoji skladenjsko rabo besede, začne dodajati pridevniške besede, ki označujejo 

lastnosti predmeta, npr. prijazna muca, in tudi mesto, kjer se predmet ali oseba nahaja, npr. 

oče postelja. Pri treh letih starosti otrok v stavku že poveže sintakso in morfologijo, npr. Oče 

je v postelji (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 317). 

Celovite stavke začnejo otroci oblikovati med drugim in četrtim letom starosti. Ustvarjajo si 

različne poti za govorno izražanje, ko kombinirajo besede in izpolnjujejo slovnične oblike. 

Otrokovi stavki niso vse daljši, ki jih uporablja, temveč vključujejo še veznike, predloge in 

pomožne glagole. V primerjavi z odraslimi je pri govoru otroka skladnja formalno manj 

izdelana (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, str. 317). 
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V tem poglavju sem predstavila, kako poteka razvoj govora pri predšolskem otroku. V 

naslednjem poglavju bom prikazala mejnike v govornem razvoju s pomočjo tabele. 

 

3 MEJNIKI V GOVORNEM RAZVOJU 
 

V spodnji tabeli bom prikazala mejnike v govornem razvoju, ki jih navaja Marjanovič Umek 

(1990, str. 31). 

Starost Vokalizacija in govor Razumevanje in odgovori 

1 mesec Novorojenček največ joka in 

cvili, izvaja nekaj 

samoglasnikov. 

Nasmeh, ob glasnih zvokih se 

zdrzne. 

3 meseci Otrok manj časa joka. 

Zaznamo različen jok za 

lakoto, bolečino ali neugodje. 

Ponavlja nekaj glasov in 

gruli (npr. ga, ga). 

Vokalno gruljenje kot odziv 

na glasove, nekaj imitacijskih 

odgovorov na govor.   

5 mesecev Otrok beblja, se igra vokalne 

igre, ponavlja glasove, vse 

samoglasnike in soglasnike 

(m, k, g, p, b), se glasno 

smeji. 

Imitacijski odgovori na govor 

upadajo. Se obrača v smeri 

zvoka, prepozna domači glas. 

Nezadovoljstvo izrazi z 

vokali, pojavi se tudi jeza. 

7 mesecev Različno bebljanje, že 

naučenemu glasu, ritmu doda 

d, t, n, v, se pogovarja z 

igračami. 

Pogostejše so geste kot nekaj 

vokalizacijskih odgovorov na 

dražljaje, pogosteje 

odgovarja na glasove v 

okolju. 

11 mesecev  Praviloma otrok uporablja 

eno besedo, posnema glasove 

in pravilno število zlogov. 

Malo joka. 

Otrok razume ne, ne, 

odgovarja na pa, pa in na 

podobne kretnje. 

Od 1 leta do 2 let Veliko je nerazumljivega 

govora, napredek je opažen v 

Pri dveh letih pozna od 150 

do 200 besed, pravilno se 
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artikulaciji. Otrok pri dveh 

letih že zna poimenovati 

veliko predmetov, veliko je 

tudi ponavljanja. 

odzove na številne ukaze, 

npr. pridi, sedi, daj mi to … 

Od 2 do 3 let Preizkuša nove glasove, 

artikulacija nekoliko zaostaja 

za besednjakom. 

Nerazumljivih je od 50 do 57 

% besed, pogosto se izpušča 

zadnji soglasnik, žlobudranje 

upada. 

Pri treh letih razume od 800 

do 1000 besed, odgovarja na 

različne ukaze, kot npr. na, 

pod, gor. 

Od 3 do 4 let Razumljivost povedanega je 

približno 100 %, pogosto je 

še pomanjkljiva artikulacija l 

in r, zna uporabiti 3 do 4 

besede v povedih, malo 

uporabljene množine. 

Prepozna množino, spol, 

pridevnike, razume 

sestavljene besede. 

Od 4 do 6 let Sintaksa je ustrezna pri šestih 

letih, že sestavi od pet- do 

šestbesedne stavke. Govor je 

tekoč, lahko izraža časovne 

odnose. 

Razume od 2500 do 3000 

besed, sledi navodilom, ki 

vsebujejo več aktivnosti, 

razume če, zakaj in zato. 

 

Do sedaj sem pojasnjevala govor in kako ta poteka pri predšolskem otroku. V naslednjih 

poglavjih pa bom pojasnila dejavnike, ki vplivajo na razvoj govora pri predšolskem otroku.  

 

4 DEJAVNIKI GOVORNEGA RAZVOJA 
 

Na otrokov govorni razvoj vplivajo številni dejavniki, med katerimi se najpogosteje 

izpostavlja kakovost družinskega okolja (spodbude, izobrazba staršev), njihov socialno-

ekonomski status in kakovost vrtca, ki ga otrok obiskuje. Poleg teh dejavnikov pa na otrokov 

govorni razvoj pomembno vplivajo še genetski dejavniki (Marjanovič Umek, 2006, str. 50). 
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4. 1 KAKOVOST DRUŽINSKEGA OKOLJA 
 

Na razvoj otrokovih govornih zmožnosti zelo pomembno vpliva kakovost družinskega okolja, 

ki ga oblikujejo predvsem starši. Otroci živijo v družinah, ki v različni meri spodbujajo razvoj 

govora in nudijo podporo pri usvajanju govornih kompetenc. Starši, ki razvoju govora kot 

pomembnega dejavnika otrokovega razvoja, niso namenjali dovolj pozornosti, so imeli otroci 

manj obsežen besednjak od otrok, katerih so starši namenjali veliko več pozornosti in bili 

odzivni na govor svojih otrok. Kakovost družinskega okolja je celovit in večplasten kontekst, 

v katerem so možnosti za razvoj govorne kompetence otrok in tudi značilnost govornih 

interakcij med otrokom in njegovimi starši. Različni avtorji izpostavljajo različne elemente 

kakovostnega družinskega okolja, s katerimi starši spodbujajo razvoj otrokovih govornih 

kompetenc. Vsekakor ima pogosta govorna interakcija med mamo in otrokom pozitiven 

učinek na obseg njegovega besednjaka. Avtorji poudarjajo, da so malčki, stari približno 13 

mesecev, prej izgovorili prvo besedo in usvojili 50 prvih besed, če so se njihove mame s 

svojim govorom vključevale v njihovo igro in se pogovarjale z njimi s pomočjo igrač. 

Ameriški avtorji menijo, da vsakodnevne rutine, v katerih starši otroka spodbujajo h govorni 

interakciji, zagotavljajo možnosti za razumevanje odnosa med jezikom in pomenom, ki ga 

jezik posreduje. Nekatere raziskave kažejo tudi na to, da starši spodbujajo razvoj govornih 

kompetenc pri otroku tudi s tem, ko se z njim pogovarjajo, razširjajo in preoblikujejo tisto, kar 

je otrok povedal, ga dovolj dolgo poslušajo ter mu postavljajo različna vprašanja. Pomemben 

dejavnik družinskega okolja, ki spodbuja razvoj otrokovega govora, je tudi spodbujanje 

otrokovega večmodalnega zaznavanja in povezovanja govora s pisano besedo ter ilustracijami 

v slikanicah. Večmodalno zaznavanje lahko starši spodbujajo z uporabo različnih 

komunikacijskih sistemov, npr. televizije, videa in računalniških iger (Marjanovič Umek, 

2006, str. 50 in 51). 

Starši pomembno vplivajo na razvoj govora pri otroku, ko je še v obdobju dojenčka. Že takrat 

se vključujejo v govorne interakcije z otrokom in tako spodbujajo njegovo govorno odzivanje. 

Ko starši veliko govorijo ali pojejo v prisotnosti svojega dojenčka ali posnemajo njegove 

glasove, spodbujajo njegovo usvajanje jezika. Dojenček se že v prvih mesecih njegovega 

življenja na govor odraslega odziva najprej z nasmehom, telesnimi gibi in glasovi. Zgodnje 

sporazumevanje med starši in njihovim dojenčkom je neverbalno, ki pa je vsekakor ključnega 

pomena za nadaljnji razvoj otrokovega govora. Tukaj ne smemo še pozabiti na razvoj 

njegovih socialnih spretnosti, sodelovanja in igre. Ko se mati odziva na govorne pobude 
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svojega dojenčka s tem pozitivno vpliva na obseg besednjaka v obdobju malčka. Dojenčki se 

že zelo zgodaj s svojimi starši učijo pravil menjavanja vlog, npr. oče govori novorojenčku, 

sledi odmor, ta se odzove z brcanjem, nato oče nadaljuje s pogovorom. Slišani govor pri 

dojenčku pomembno vpliva na število in obliko glasov, ki jih tudi sam proizvaja. Pomemben 

dejavnik pri otrokovem govornem razvoju je predvsem prizadevanje odraslih, ki pripisujejo 

velik pomen otrokovi vokalizaciji in izjavam že v obdobju dojenčka in malčka. Pri tem je tudi 

pomemben pomen govorne izmenjave med dojenčkom in malčkom ter njegovimi starši, ki 

aktivno interpretirajo, komentirajo, razširjajo ali ponavljajo otrokove besede. Mame se 

največkrat na dojenčkove glasove odzivajo kot na poskuse sporazumevanja, zato pri 

interakciji poskušajo vnašati pravila sporazumevanja, prevzamejo vlogo govorke in 

poslušalke ter govorijo namesto otroka, dokler on sam ni zmožen govornega obrata. Dojenčki, 

ki živijo v okolju, v katerem redkeje slišijo govor odraslih, tudi manj bebljajo in oblikujejo 

manjše število različnih glasov kot dojenčki, ki pogosteje poslušajo govor odraslih (Fekonja, 

2005, str. 48). 

Pomemben pokazatelj kakovosti družinskega okolja je tudi otrokova dostopnost otroški 

literaturi, v smislu skupnega ali samostojnega branja knjig, slikanic, revij ali preko socialnega 

modela, ki ga med prebiranjem literature otroku nudijo njegovi starši. Staršev odnos do 

zgodnjega prebiranja otroške literature za otrokov govorni razvoj, zmerno napovedujejo 

razvoj govornih zmožnosti. Kajti starši, ki imajo pozitiven odnos do izpostavljenosti otroški 

literaturi, svojemu otroku pogosteje berejo otroške knjige in ga tako spodbujajo h govorni 

interakciji. Tudi starši, ki sami veliko berejo, otrokom pogosteje nudijo možnost za prebiranje 

in spoznavanje različne literature, jih pogosteje peljejo v knjižnico in imajo doma več knjig, 

kot starši, ki redkeje berejo. Starši lahko z glasnim in pravilnim branjem otroške literature 

vplivajo na razvoj govora pri otroku. Višjo govorno kompetentnost kažejo otroci, ki so jim 

starši v obdobju med prvim in tretjim letom starosti pogosto glasno brali, se o prebranem 

pogovarjali ter tako uporabljali širok besednjak. Tako otroci pri sedmih letih starosti tudi bolje 

razumejo prebrano besedilo, kot otroci, ki niso bili deležni skupnega in glasnega branja. Ti 

otroci prav tako hitreje spregovorijo prvo besedo, imajo obširnejši besednjak, v svojem 

govoru uporabljajo zapletene izjave in se prej naučijo brati. Otroci ob skupnem branju 

spoznavajo značilnosti pisane besede ter odnos med črko in glasom. Starši prav tako 

spodbujajo govorno izražanje otrok z večkratnim branjem njihovih najljubših knjig 

(Marjanovič Umek, 2006, str. 51 in 52).  
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Otroci se v družinskem okolišu vključujejo v formalne in neformalne knjižne dejavnosti. 

Neformalne knjižne dejavnosti so tiste, v katerih je poglavitnega pomena vsebina, ki je dana v 

pisanem besedilu in ne pisano besedilo (npr. mati bere zgodbo svojemu otroku). Pri tej 

dejavnosti je pozornost starša in otroka usmerjena na vsebino zgodbe in ilustracije v knjigi. 

Starši lahko tudi razširjajo vsebino zgodbe med branjem, otrok pa jih sprašuje o raznih 

besedah, ki jih ne razume. Otrok je izpostavljen pisanemu besedilu, vendar neformalno. Med 

formalnimi knjižnimi dejavnostmi usmerijo pozornost starši in otrok na značilnost pisanega 

besedila, tako da otroku razlagajo o črkah ali pa jih poimenujejo (npr. mati bere otroku 

abecedo) (Fekonja, 2005, str. 52). 

Ribič Hederih (2002, str. 19) v prispevku navaja, da so starši najodgovornejši za govorni 

razvoj njihovih otrok, pri tem pa sta zelo pomembna čustvena toplina in socialni stik. Zelo 

pomembno je že pogovarjanje z dojenčkom, saj lahko pri vokalizaciji spodbujamo in krepimo 

določene glasove, se mu nasmihamo in spreminjamo mimiko obraza. Otrok razume naše 

sporočanje kljub temu, da še ne zna govoriti. V prvem letu starosti je treba otrokom zagotoviti 

dovolj čustvene topline, dotikanja in govorjenja, saj se tako gradi osnova za kasnejši govor. 

Ritem ima pri otroku še poseben pomen, zato je dobro, da mu odrasli veliko prepevajo. 

Otroke je tudi smiselno učiti razumljive pesmice, saj si hitro zapomnijo rime in besede. Poleg 

pomembnosti knjige in rednega branja, kot spodbude za razvoj otrokovega govora, je zelo 

dobra spodbuda tudi izmišljanje zgodbice ob ilustracijah. Otroke spodbujamo, da sami 

dokončajo zgodbo s pomočjo lastne domišljije in jo povedo na glas. Priporočljivo je tudi 

snemanje otrokovega pripovedovanja zgodb in poslušanje posnetka. Pomembne so tudi 

besedne igrice, kjer otrok pove čim več besed na prvi glas, zadnji glas itd. Ker imajo otroci 

zelo bujno domišljijo, lahko njihovo domišljijo »izkoristimo« za sestavljanje lastne knjige. 

Otroci odraslim narekujejo besedilo in knjigo opremijo z ilustracijami. Zelo pomembno pa je 

tudi, da otrokom omogočimo veliko simbolne igre in igre vlog ter prisluhnemo njihovemu 

pripovedovanju (prav tam). 

 

4. 2 SOCIALNO-EKONOMSKI DEJAVNIKI DRUŽINE 
 

Na otrokov celostni razvoj imajo prav tako pomemben vpliv sociodemografske značilnosti 

družine, kot npr. zadovoljiv ekonomski status, višja stopnja izobrazba staršev, velikost 

družine. Vsi ti ugodni dejavniki družine pozitivno vplivajo na obseg in kakovost govorne 
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interakcije med starši in njihovimi otroki in s tem tudi na razvoj otrokovega govora. Starši, ki 

imajo višjo stopnjo izobrazbe in ugodnejše ekonomsko stanje, svojim otrokom pogosto v 

večji meri nudijo raznovrstno gradivo in materiale ter jim tako omogočajo priložnosti za 

pridobivanje izkušenj o pisani in govorjeni besedi. To lahko podkrepimo z rezultati raziskave, 

v katero je bilo vključenih 40 severnoameriških družin, ki so pokazali, da se starši z nižjim 

osebnim dohodkom ter nižjo stopnjo izobrazbe redkeje pogovarjajo s svojimi otroki, prav tako 

je njihov govor manj raznolik, otroci nimajo veliko možnosti za samostojno govorno 

izražanje, njihov besednjak je manj obsežen, za razliko od staršev z višjim osebnim 

dohodkom. Snow (1977, v Marjanovič Umek, 2006) tudi pravi, da štiriletni otroci, ki živijo v 

družinah z nižjim ekonomskim statusom in nižjo stopnjo izobrazbe staršev, v komunikaciji z 

drugimi uporabljajo krajše in preprostejše izjave kot otroci, ki živijo v družinah z ugodnejšim 

ekonomskim statusom in višjo stopnjo izobrazbe staršev. Bernstein (1979, v Marjanovič 

Umek, 2006) je v svojih raziskavah razkril, da starši z manj ugodnimi demografskimi 

dejavniki družine s svojimi otroki uporabljajo omejen jezikovni kod, za katerega je značilno 

zmanjšano upoštevanje slovničnih pravil in raba preprostih izjav, s katerimi starši 

najpogosteje posredujejo impliciten pomen. Starši z ugodnejšimi demografskimi pogoji 

družine naj bi v pogovoru s svojimi otroki uporabljali bolj izdelan jezikovni kod, za katerega 

je značilna širša raba besednjaka in zapletenih izjav, s katerimi starši najpogosteje posredujejo 

eksplicitni pomen (Marjanovič Umek, 2006, str. 53 in 54). 

Otroci, ki živijo v družini z bolj ugodnim socialno-ekonomskim statusom, pogosteje 

uporabljajo igrače in igralne pripomočke v simbolni rabi, kar pa spodbuja njihov razvoj 

govora. Prav tako ti otroci z rabo igrač v simbolni igri uporabljajo raznolike besede. Otroci, ki 

živijo v družini z manj ugodnim socialno-ekonomskim statusom in nimajo na voljo nobenih 

igrač, se manj igrajo simbolnih iger, s tem pa tudi manj uporabljajo svoj govor (Marjanovič 

Umek, 2006, str. 54). 

Po mnenju nekaterih avtorjev je stopnja izobrazbe otrokove matere pomemben pokazatelj 

socialno-ekonomskega stanja družine, ki je povezan s celostnim razvojem otroka. Bee in 

sodelavci (1982, v Marjanovič Umek, 2006) so na podlagi raziskave ugotovili, da so otroci 

mater, ki so imele višjo izobrazbo, dosegali bistveno višje rezultate na lestvici govornega 

razvoja že pri 24 mesecih starosti kot otroci, katerih mame so imele nižjo stopnjo izobrazbe. 

Avtorica pojasnjuje, da so matere z višjo stopnjo izobrazbe kazale močna zgodnejša 

pričakovanja o sposobnostih svojih otrok, kot mame z nižjo stopnjo izobrazbe. Avtorica meni, 

da se nižje izobražene mame počasneje prilagajajo na hiter razvoj otrokovih sposobnosti, še 
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zlasti na razvoj govora. Višjo govorno kompetentnost kažejo otroci, katerih mame bolje 

poznajo zakonitosti govornega razvoja. Rezultati slovenske raziskave (Marjanovič Umek in 

idr., v recenziji) so pokazali, da matere z višjo stopnjo izobrazbe poznajo več različnih 

naslovov otroških knjig in slikanic kot mame z nižjo stopnjo izobrazbe. Prav tako višje 

izobražene mame pri skupnem branju z otrokom uporabljajo zapletenejše strategije branja in 

tako otroka učijo novih besed. Stopnja izobraženosti matere ima tudi pomemben učinek na 

individualne razlike v govornem razvoju otrok. Slovenske avtorice so ugotovile, da je 

kakovost družinskega okolja povezana z izobrazbo mame, saj te mame svoje otroke pogosteje 

spodbujajo k rabi jezika, jim pogosteje berejo, skupaj obiskujejo knjižnico, se udeležujejo 

lutkovnih predstav ter z otroki vzpostavljajo različne govorne interakcije ob različnih 

vsakodnevnih priložnostih (Marjanovič Umek, 2006, str. 54 in 55).  

Rezultati slovenske raziskave Fekonja in idr. (2005, v Marjanovič Umek, 2006) so pokazali, 

da izobrazba očeta ni imela bistvenega vpliva na različne vidike otrokovega govornega 

razvoja pri treh in štirih letih starosti. Dobljeni rezultati morda kažejo na to, da obdobju 

malčka mame preživijo več časa s svojimi otroki in tako s svojim govorom v večji meri 

prispevajo h govornemu razvoju otrok kot njihovi očetje. Vendar pa je to še premalo 

raziskano, saj se večina avtorjev osredotoča predvsem na pomen mamine izobrazbe za razvoj 

otrokovega govora (Marjanovič Umek, 2006, str. 56). 

 

4. 3 SPOL OTROKA 
 

Med dejavniki otrokovega govora številni avtorji izpostavljajo otrokov spol. Rezultati 

različnih raziskav so pokazali, da se govor deklic razvija hitreje od govora dečkov. Deklice 

hitreje spregovorijo, prej usvojijo slovnico jezika, so uspešnejše pri preizkusih pravilne 

izgovarjave besed, oblikujejo daljše izjave, imajo obširnejši besednjak ter na lestvicah 

govornega razvoja dosegajo višje rezultate. Avtorji tudi navajajo, da imajo dečki pogosto več 

težav pri branju in pisanju ter da deklice berejo več knjig in pišejo daljša besedila od dečkov. 

Deklice se več vključujejo v simbolno igro in pri tem pogosteje uporabljajo svoj govor 

(Marjanovič Umek, 2006, str. 56). 

Nekateri avtorji so ugotovili, da se razlike med deklicami in dečki v razvoju govora pojavijo 

le v obdobju zgodnjega otroštva, ki pa kasneje izginejo. Grška avtorja Apostolos in Napoleon 

(2001, v Marjanovič Umek, 2006) sta v svoji raziskavi ugotovila, da je otrokov spol 
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pomemben dejavnik na razvoj njegovega govornega razumevanja in rabe besed, ki 

poimenujejo pojme, saj so deklice dosegale višje rezultate kot dečki na področjih govornega 

razvoja. Vendar pa poudarjata, da vpliv spola na otrokov govorni razvoj ni stalen, saj se je 

pokazal kot pomemben dejavnik le v obdobju med 7. in 8. letom starosti. V obdobju od 4,6 do 

5 let ter od 11,6 do 12 let starosti pa spol ni bil povezan z govorno kompetentnostjo otrok. To 

podpirajo tudi nekatere ugotovitve drugih avtorjev, da je hitrejši razvoj besednjaka pri 

deklicah v zgodnjem otroštvu ter da se te razlike zmanjšajo v poznejšem obdobju razvoja 

(Marjanovič Umek, 2006, str. 57). 

Večina avtorjev meni, da so razlike med spoloma veliko manjše, kot se pogosto splošno 

zaključuje. Rezultati več raziskav kažejo na to, da po drugem letu otrokove starosti ni razlik 

med dečki in deklicami v kvoti spontanega govora. Podobno meni tudi Marjanovič Umek 

(1990, v Marjanovič Umek, 2006) na podlagi svoje raziskave, da med dečki in deklicami, ki 

so stari od 3 do 6 let, ni razlik v govornemu izražanju in razumevanju. Rezultati slovenske 

raziskave so pokazali, da se dečki in deklice med četrtim in osmim letom starosti ne 

razlikujejo med seboj v pragmatični rabi jezika med pripovedovanjem zgodb (npr. ob 

slikovnih predlogah). Otrokov spol pa se tudi zelo povezuje z nekaterimi dejavniki socialnega 

okolja, v katerem živi, ki prav tako lahko prispevajo k razlikam govornega razvoja deklic in 

dečkov (Marjanovič Umek, 2006, str. 59). 

 

4. 4 VRTEC IN VRSTNIŠKA SKUPINA 
 

Prav tako kot družina je tudi vrtec pomemben dejavnik otrokovega govornega razvoja. 

Raznovrstne dejavnosti, v katere se otroci vključujejo, npr. prehodne dejavnosti, prosta igra, 

se med seboj razlikujejo glede na material, ki ga imajo otroci na voljo, prostor, po katerem se 

gibljejo, razna pravila, ki veljajo v zvezi z govorom, in vključenost odrasle osebe v govorne 

interakcije. Vse te značilnosti vplivajo na otrokov govorni razvoj ter spodbujajo k sodelovanju 

v različnih govornih situacijah ter k rabi izjav. Zlasti po drugem oz. tretjem letu otrokove 

starosti so njegovi vrstniki zelo pomembni ne le za socialni razvoj, temveč tudi za razvoj 

govora. Otrok posnema vedenja in govor sovrstnikov, se želi z njimi pogovarjati in se zato 

trudi, da bi bil njegov govor čim bolje razumljiv. Še posebej ima otrok rad govorne rime, 

pesmi in izštevanke (Marjanovič Umek, 2006, str. 59). 
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Zadnjih 20 let je učinek vrtca na celostni razvoj otroka zelo pomembno področje 

raziskovanja. Strokovnjaki se ob preučevanju učinka vrtca na otrokov razvoj usmerjajo 

predvsem na ugotavljanje kakovosti vrtca, v katerem je otrok vključen, posebno pozornost pa 

namenijo tudi raziskovanju učinka vrtca na otrokov govorni razvoj v povezavi z otrokovim 

družinskim okoljem (npr. izobrazba staršev, raznovrstne dejavnosti, ki spodbujajo govorni 

razvoj). Za kakovost vrtca je pomembna povezanost med procesnimi kazalci (npr. 

vzgojiteljičine govorne spodbude, njena občutljivost in odzivnost, interakcije med otroki) ter 

strukturnimi kazalci (npr. razmerje med odraslim in otrokom v oddelku, številčnost otrok). Ti 

so dober kazalec otrokovega kasnejšega govornega in spoznavnega razvoja. Rezultati 

slovenske raziskave so pokazali, da bolj kakovostni vrtci spodbujajo tudi govorni razvoj 

staršev (ne glede na izobrazbo), pri čemer pa ima kakovostni vrtec pozitivnejši učinek na 

govor staršev otrok z nižjo stopnjo izobrazbe. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi tuji 

avtorji, da ima zelo kakovosten vrtec pozitiven učinek na otrokov govorni razvoj, posebej če 

gre za otroke, katerih matere imajo nižjo izobrazbo. Kakovost vrtca je zelo pomembna zlasti 

za otroke, ki prihajajo iz manj spodbudnega socialnega okolja, v katerem imajo otroci manj 

govornih spodbud, na voljo imajo manj igrač in knjig ter nižjo govorno kompetentnost staršev 

(Marjanovič Umek, 2006, str. 60 in 61). 

Poleg kakovosti vrtca na razvoj otrokovega govora je pomembna tudi vrstniška skupina, v 

kateri lahko otroci pridobivajo raznovrstne govorne izkušnje. Pravzaprav vrtec v večji meri 

omogoča govorne interakcije med vrstniki kot domače okolje otroka (Marjanovič Umek, 

2006, str. 61). 

V vrtcu so veliko boljše možnosti za spodbujanje govornega razvoja otrok kot kasneje v šoli, 

saj otrokov govor v tem obdobju še ni zaključen, otrok pa je v tej starosti zelo sugestibilen in 

elastičen. V vrtcu je tudi več možnosti za svobodno in spontano interakcijo med otroki, prav 

tako pa lahko uresničujejo kompenzacijsko vlogo, saj lahko s kompetentnim delom nadomesti 

primanjkljaje, ki so jih otroci prinesli od doma (Erženičnik Pačnik, 1998, str. 31). 

Eden od pomembnih načinov spodbujanja razvoja govora pri otroku v vrtcu je tudi branje 

otroške literature. Vzgojiteljica lahko z načrtnim in rednim branjem pri otrocih spodbuja 

razvojno višje ravni govora kot z branjem, ki je naključno ali redko. Pomembno ni le to, da 

vzgojiteljica otrokom samo bere kakovostno besedilo, temveč je tudi pomemben način 

njenega branja in omogočanje gledanja ilustracij, ob katerih lahko otroci pripovedujejo 

oziroma skupaj »berejo«. Pri tem je treba poudariti, da jezik v predšolskem kurikulumu ne 
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predstavlja ločenega področja, saj se preplete z vsemi drugimi področji in dejavnostmi v 

vrtcu, kar vzgojiteljici omogoča spodbujanje govornega razvoja otrok tudi med 

vsakodnevnimi dejavnostmi (Fekonja, 2005, str. 63). 

 

4. 5 GENETSKI DEJAVNIKI 
 

Poleg naštetih dejavnikov imajo na otrokov govorni razvoj pomemben vpliv tudi genetski 

dejavniki. Muller (1996, v Marjanovič Umek, 2006) je mnenja, da na razvoj otrokovih 

govornih sposobnosti vpliva interakcija večjega števila genov. Metaanaliza je pokazala, da 

genetski dejavniki delno vplivajo na razvoj različnih področij govornega razvoja, in sicer na 

razvoj otrokove slovnice in na razvoj na področju semantike, fonologije in artikulacije 

(Marjanovič Umek, 2006, str. 63). 

V splošnem lahko z različnimi dejavniki družine (npr. izobrazba staršev, ekonomsko stanje 

družine) pojasnimo od 9 % do 16 % spremenljivosti v intelektualnih sposobnostih otrok, ki 

zajemajo tudi verbalno inteligentnost, približno 50 % sprejemljivosti pa lahko pojasnimo z 

genetskimi razlikami med osebami. Nekateri strokovnjaki ugotavljajo, da imajo v kasnejšem 

razvoju dejavniki deljenega okolja večji vpliv na verbalne kot na neverbalne intelektualne 

sposobnosti (Marjanovič Umek, 2006, str. 64).  

 

4. 6 SIMBOLNA IGRA 
 

Fekonja (2005, str. 57) v svojem prispevku omenja še simbolno igro kot dejavnik otrokovega 

govornega razvoja. Nanj lahko odrasli posredno vplivajo, npr. preko spodbujanja otrokove 

simbolne igre, v kateri otroci zavzamejo razne vloge, vstopajo v odnose s soigralci in v 

svojem govoru uporabljajo različne metakomunikacijske izjave. Simbolna igra spodbuja 

otrokov govorni razvoj zaradi svoje simbolne narave. Igranje vlog in raba raznih predmetov, 

ki imajo v igri popolnoma drugačno vlogo kot v realnem svetu, od otroka zahtevajo, da te 

simbolne transformacije jasno opredeli tudi ob pomoči govora in jih s tem naredi razumljive 

za druge soigralce. To dvoje torej spodbujata razvoj otrokovega govora. Jezik kot simbolni 

sistem in simbolna igra omogočata govorne interakcije, med katerimi otrok sporoča 

informacije o predmetih in dogodkih svojim soigralcem. Prav tako tudi otroku omogočata 
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oblikovanje in preizkušanje različnih simbolnih pretvorb. Simboli lahko predstavljajo npr. 

otrokove glasove, s katerim posnema dojenčka, kretnje, slike … (prav tam). 

Smilansky in Shefatya (1990, v Fekonja, 2005) sta prišli do spoznanja, da otroci, ki živijo v 

družinah z višjim ekonomskim statusom in izobrazbo staršev, velikokrat sami oblikujejo 

skupine za sociodramsko igro. Prav tako s pomočjo metakomunikacije skupaj določijo igralno 

temo ter šele nato poiščejo igrače, ki bi jih lahko uporabili v svoji igri. Najprej se otroci 

zanimajo za igranje želene teme, ki jo oblikujejo ob pomoči govora, medtem ko so igrače na 

drugem mestu. Nasprotno pa otroci, ki živijo v družinah z nižjim ekonomskim statusom in 

izobrazbo staršev, v svoji igri najprej izberejo igrače, temo, igro pa prilagodijo glede na 

izbrane igrače. Avtorici sta ugotovili, da otroci z ugodnejšimi sociodemografskimi dejavniki 

večkrat uporabljajo igrače v simbolni vlogi, kar spodbuja njihov razvoj govora, npr. »Igrajmo 

se, da je to volan.«. Ti otroci tudi pogosteje v igri uporabljajo govor namesto igrač, npr. 

»Delajmo se, kot da sem že pomila posodo in sem jo postavila na mizo. Sedaj pa gremo jest.«, 

ali pa z rabo igrač v igri razširjajo z besedami, npr. »Sedaj se pogovarjam po telefonu.«, ko 

drži telefon pri ušesu. Otroci iz družin z manj ugodnimi sociodemografskimi dejavniki so 

svojo simbolno igro manj vezali na rabo igrač. Če ti otroci niso imeli na voljo igrač, se je tudi 

simbolna igra manj pojavljala. Pomembna razlika med govorom otrok iz družin z različnimi 

sociodemografskimi dejavniki se ni pojavila v količini, ampak v slovnični strukturi in funkciji 

govora. Otroci iz družin z zadovoljivimi sociodemografskimi dejavniki so jezik uporabljali v 

treh funkcijah, in sicer v funkciji organizacije igre, igranja vlog in dialoga z udeleženci. Torej 

so bile besede otrokom poglavitno sredstvo za oblikovanje simbolne igre, medtem ko so 

otroci iz družin z manj ugodnimi sociodemografskimi dejavniki največkrat omejili rabo jezika 

zlasti na organizacijo igre in določanje vlog. Tudi ko so ti otroci svoj govor uporabljali v 

simbolni igri, se je najpogosteje pojavljal v vlogi dajanja ukazov, npr. »Daj mi to. Postavi to 

drugam!« (Fekonja, 2005, str. 57 in 58). 

Slovenske avtorice Marjanovič Umek, Lešnik Musek, Pečjak in Kranjc (1999, v Fekonja, 

2005) navajajo, da se komunikacija med vrstniki v kontekstu igre, še zlasti simbolne igre, 

pojavi prej kot v drugih kontekstih. Na podlagi njihove raziskave lahko ugotovimo, da otroci, 

stari od štiri do šest let, v simbolni igri večkrat uporabljajo formalni govor in registre, ki se 

skladajo z otrokovo vlogo v igri, narašča pa tudi del socialno transformiranega govora in 

metakomunikacije. Otrokov govor ima v tej igri še dodatno vlogo, saj načrtovanje, razvijanje 

in vzdrževanje igre zahteva sodelovanje soudeležencev, ki pa ga dosežejo s pomočjo govora, 

medtem ko razlagajo, razpravljajo ali ukazujejo. Takšen govor je realen, saj ni v funkciji 
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posnemanja ali nadomestitve, temveč se uporablja pri organiziranju igre in omogoča 

reševanje problemov, ki se v igri pojavijo (Fekonja, 2005, str. 58). 

Saksida in Kranjc (2010, str. 82) v priročniku h Kurikulumu za vrtce navajata, da je simbolna 

igra trdno povezana z razvojem govora. Različne stopnje govornega pretvarjanja, ki so tudi 

odvisne od stopnje razvoja otrok, se kažejo v njihovih izjavah. V literaturi lahko najdemo štiri 

tipe izjav: 

1. izjava, skozi katero otrok spremeni svojo identiteto in prevzame neko vlogo (Zdaj sem 

zdravnik, zdaj sem mama.), 

2. izjava, ki definira enakost objektov s pomočjo jezikovnih simbolov (Uporabi svinčnik 

za termometer.), 

3. izjava, ki pomeni zamenjavo za aktivnost (Igram se.), 

4. izjava, ki opisuje stanje (Ne grem se več.). 

Tudi Marjanovič Umek (2010, str. 48) v priročniku h Kurikulumu za vrtce navaja, da 

simbolna igra pri otrocih spodbuja izrazni govor zaradi svoje simbolne narave. Igranje vlog in 

uporaba predmetov imata v igri čisto drugačno vlogo kot v resničnem življenju, zato mora 

otrok simbolne transformacije definirati verbalno (besedno), da imajo jasen pomen za 

soigralce v igri. S simbolno igro se veča raba jezika v več funkcijah, vse to pa se kaže v 

napredku skladnje jezika (prav tam). 

V tem poglavju sem podrobno opredelila dejavnike otrokovega govornega razvoja. V 

naslednjem poglavju bom spregovorila o pomenu knjige za otrokov govorni in bralni razvoj. 

 

5 KNJIGA IN NJEN POMEN 
 

Knjiga je neobičajen in starodaven medij, ki ima v knjižni blok zvezane in med platnice vpete 

liste. Pred približno dva tisoč leti je v evropski civilizaciji postala prevladujoča oblika 

hranjenja in posredovanja besedil (Kovač, 2009, str. 28). 

»Življenje s knjigo v vrtcu je lepo, bogato in zanimivo. Otrokom in odraslim odpira številna 

vrata v čarobnosti literature, informacij in skrivnosti življenja.« (Stritar, 2003, str. 72) 

Knjiga nevsiljivo spremlja večino vsakdanjih dejavnosti v vrtcu. Z njimi vzgojiteljice mirno 

in prijazno sprejemajo otroke že v zgodnjih jutranjih urah. Povabijo jih na udobno mesto in 
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jim ponudijo izbrano knjigo. Prav tako lahko s pomočjo knjig popestrimo popoldanske 

dejavnosti, ki potekajo v igralnici ali na igrišču. Zlasti otroci, ki kasneje odhajajo domov, 

lahko ob zanimivih vsebinah in ilustracijah pozabijo na nemirno čakanje svojih staršev. 

Večkrat se zgodi, da želijo otroci prebrano vsebino odnesti domov in vse skupaj še enkrat 

doživeti s starši. Tiskano gradivo vzgojiteljice s svojimi pomočnicami tudi vključujejo pri 

načrtovanju razne vsebine in/ali učne enote. Največkrat ga uporabijo pri motiviranju otrok za 

bodočo dejavnost. Vendar pa moramo paziti na smiselnost gradiva, ki ga lahko vključimo v 

različne dejavnosti in tako pripomoremo k uresničevanju zadanih ciljev (Stritar, 2003, str. 70). 

Primerno knjigo lahko odnesemo tudi seboj in jo uporabimo zunaj vrtca. Na sprehodih lahko s 

pomočjo knjig ali priročnikov spoznavamo in primerjamo živali, rastline, kamenine. Za 

orientacijo prostora in spoznavanje krajev lahko uporabimo zemljevid ali vodnik določene 

domovine. Tiskanega gradiva v vrtcu pa naj ne uporabljamo samo za učne namene. Ne 

smemo pozabiti tudi na bogato otroško leposlovje, ki je primerno za različne prehode med 

dejavnosti, za poslušanje in umirjanje pred počitkom in tudi za različne literarne užitke. Zlasti 

mlajši otroci zelo radi prisluhnejo otroški poeziji in krajšim zgodbam (Stritar, 2003, str. 71). 

Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in Lešnik Musek (2002, str. 53) v svojem prispevku 

navajajo Browna (1996), ki podrobno opisuje, kaj vse lahko otroška knjiga nudi otroku na 

posameznih področjih razvoja. Tako je na področju govornega razvoja zelo pomembna 

kontinuiteta, ki se začne z zgodnjim sporazumevanjem med otrokom in odraslim, z zgodnjim 

branjem in pripovedovanjem odraslih, s spodbujanjem domišljijske igre, spodbujanjem 

samostojnega pripovedovanja in s pogovarjanjem. Vse to se kasneje odraža v govorni 

kompetentnosti otrok, njihovem branju in razumevanju prebranega, v miselnem 

funkcioniranju in tudi socialnih spretnostih (prav tam).  

Kovač (2009, str. 132), v svojem prispevku ugotavlja, da v družinah, kjer ima vsaj en starš 

višjo izobrazbo, imajo tako doma več knjig, hkrati pa so potem otroci iz takšnih družin 

uspešnejši pri usvajanju znanja. To pravzaprav lahko pomeni, da sta število knjig doma in čas, 

ki je namenjen branju, zelo pomembno povezana s šolsko uspešnostjo otrok. To avtor 

podkrepi z raziskavo avtorja Bauerleina fundacije Kaiser, s katero so ugotovili, da obstaja 

zelo očitna povezava med prostočasnim branjem in uspehom v šoli: v populaciji učencev v 

starosti 8–18 let so tisti, ki so imeli slabše ocene v povprečju, v prostem času brali 36 % manj, 

iz česar lahko posredno sklepamo, da imajo tudi doma manjše število knjig (prav tam). 
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Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja (2006, str. 130 in 131) v knjigi pojasnjujejo, da je poleg 

uporabe knjige (kot predmeta in vir zabave), pomembno tudi branje ustrezne literature 

otrokom. Odrasli s pogostim glasnim branjem in načinom branja otroške literature spodbujajo 

razvoj otrokovega govora in kasneje tudi razvoj njegovih bralnih spretnosti, ki odločilno 

vplivajo na razvoj pismenosti pri otrocih. Različne vrste otroške literature vplivajo na obliko 

in vrsto govora, ki ga otroci in odrasli uporabljajo v govornih interakcijah med skupnim 

branjem (prav tam). Grosman (2003, str. 11 in 12) v priročniku za spodbujanje branja piše o 

pomenu branja za vsakega posameznika. Med vsemi jezikovnimi zmožnostmi nam je prav 

branje na razpolago v brezmejnih količinah, saj poteka v samoti in zato potrebujemo samo 

knjigo in čas. Večkrat se izkušeni bralci ne zavedajo, da branje vedno zahteva aktivno 

interakcijo z besedilom, ki jo neizkušeni bralci večkrat dojemajo kot napor, ko naletijo na 

težave pri razumevanju besedila. Branje je nenadomestljiva vaja v rabi jezika, zaradi aktivne 

bralčeve udeležbe, ki prispeva k razvoju in izboljšanju vseh drugih jezikovnih zmožnosti: k 

pravilnejšemu pisanju, saj bralec med branjem opazuje pisano rabo jezika, k učinkovitejšemu 

poslušanju, ker se bralec ves čas uri zbrano slediti besedilu, in k razvitejšemu govoru, saj 

bralec spoznava izrazljive možnosti jezika in pridobiva nove besede. Vse to velja za vse 

oblike branja. Višja kakovost besedila pa omogoča raznovrstno bogatenje jezikovnih 

zmožnosti, če je besedilo seveda primerno otrokovi razvojni stopnji. Številni strokovnjaki 

zaradi teh spoznanj prav branju pripisujejo največjo vlogo za razvoj vsestranske pismenosti, 

še zlasti za razvito sposobnost jezikovnega sporazumevanja. Podobno navajajo tudi 

Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in Lešnik Musek (2002, str. 53), da pogostost in način 

branja staršev ter vzgojiteljev ugodno vpliva na otrokovo govorno zmožnost in branje. Otroci, 

katerim starši v predšolskem obdobju pogosto berejo, se tudi prej naučijo samostojno brati. 

Glasno branje nudi veliko možnosti za socialne interakcije, čustvene intimnosti in rabo govora 

v različnih funkcijah (prav tam). Vse to pa nam lahko potrdi raziskava PISA 2009, ki je 

pokazala, da tisti učenci, ki veliko berejo in berejo tudi za zabavo, dosegajo višje dosežke. 

Vsekakor se bralni proces prične že zgodaj v otroštvu, ko prvi otrokov stik s knjigo 

predstavlja slikanica, ki jo lahko proučujemo glede na sestavo likovnega in besednega dela 

(Cotič in Medved Udovič, 2011, str. 12).  

Poleg pomena knjige za predšolske otroke ter pomembnosti branja bom v naslednjem 

poglavju predstavila pomen informacijsko-komunikacijske tehnologije za predšolske otroke. 

Osredotočila se bom na elektronsko knjigo, predstavila bom njene prednosti in 

pomanjkljivosti.  
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6 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN NJEN POMEN 
 

Živimo v času, v katerem se srečujemo z razno tehnologijo v vsakdanjem življenju. Verjetno 

je bilo tako že ves čas, le da je »tehnologija« spreminjala svojo obliko. Uvajanje tehnologije v 

različna obdobja otrokove starosti je vsekakor ključnega pomena, s čimer se ukvarjajo številni 

strokovnjaki s področja šolstva. Pri tem ne gre samo za uvajanje, temveč za pristope do njene 

pravilne uporabe. To pa prinese nove didaktične pristope, s katerimi se morajo vzgojitelji 

soočiti. Uvajanje ni uspešno, dokler vzgojitelji ne usvojijo pravilne uporabe. Otroci so v 

današnjem času zelo vedoželjni v iskanju novega. Prav tako so zelo pripravljeni nove izkušnje 

vsrkavati z večjim veseljem, če jim jih le posredujemo na ustrezen način. Zato je nujna skrb 

šolstva, da vzgojitelje opremi s potrebnim znanjem za kompetentno uporabo tehnologije 

(Mohorčič, 2010, str. 26). 

Zadnje čase je v vrtcu kar nekaj debate o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije 

(IKT) kot pomoč pri strokovnem delu. Še vedno se pojavljajo dileme, kaj sploh zajema IKT. 

Na spletni strani Wikipedije lahko zasledimo definicijo, ki pravi, da se IKT nanaša na izdelke 

in prakse, ki se uporabljajo za shranjevanje, zapisovanje in druge oblike obdelave informacij. 

V sodobnih časih se IKT nanaša na informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki so se 

izoblikovale iz telekomunikacijske in računalniške industrije. Beseda IKT zajema tudi širši 

nabor izdelkov na področju telefonije, knjižničarstva in drugih praks o filmih, revijah, člankih 

idr. (Rituper, 2010, str. 163). 

Vzgojiteljica Rituper (2010, str. 163–165) uporablja IKT pri svojem delu skoraj vsak dan. 

Včasih le za zabavo otrok, ko rišejo risbice v programu slikar ali pa se pogovarjajo ob 

gledanju fotografij ali videoposnetkov. Tako se razvijajo sodelovalni odnosi, krepijo se 

prijateljske vezi, predvsem pa se razvija govor. Poseben čar ima tudi pripovedovanje otrok ob 

posnetkih. Pri njenem delu je uporaba računalniške tehnologije zelo napredovala. Najprej le 

za pisanje priprav in refleksij, kasneje pa tudi za izvajanje vzgojnega dela. Podobno je bilo 

tudi pri uporabi fotoaparata, v zadnjem času pa še videotehnika. Računalnik njej in otrokom 

nudi pomoč pri iskanju raznih podatkov. Zelo navdušeni so tudi z uporabo fotoaparata, 

fotografiranja in pripovedovanja ob fotografijah. Vzgojiteljica se zaveda, da če želi ostati 

kompetentna, mora upoštevati in sprejemati napredek na vseh področjih, tudi na področju 

uporabe IKT. Uporabe IKT v vrtcu pa ni le zabava, ampak ponuja veliko več. Otroke 

spodbuja k sodelovanju ob dogajanju in življenju v oddelku, dobivajo pozitivne povratne 

informacije na svoje delo, tako od odraslih kot tudi od sovrstnikov. Ob vsem tem pa otrok 
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postaja kompetenten soustvarjalec dogodkov v oddelku, kompetenten sogovorec in hkrati 

kompetenten otrok, ki se zaveda svojih dolžnosti in pravic (prav tam). 

Jašovič (2010, str. 160) navaja, da je uporaba sodobne tehnologije v vrtcih lahko zelo 

učinkovita, saj pripomore k temu, da se otroci že zelo zgodaj naučijo njene smiselne uporabe, 

prav tako pa spoznajo, da ni le vir zabave, ampak z njeno pomočjo pridobimo različne 

informacije, ki nas seznanjajo z okoljem in družbo, v kateri živimo. Tehnologija otroke 

spodbuja k učenju, k razvoju mišljenja in jezikovnih zmožnostih ter bogati njihovo izražanje. 

Vzgojiteljica Jašovič je pri svojem delu v vrtcu ob uporabi IKT spoznala, da je lahko delo z 

računalnikom v oddelku tudi past, ker si otroci seveda želijo, da bi ga dnevno uporabljali, 

vendar pa Jašovič poudarja, da naj uporaba računalnika ne postane razvada, s katero si otroci 

krajšajo čas in tako pozabljajo na ostale ustvarjalne pristope. Zlasti pa sodobna tehnologija 

zaposlenim lajša delo ter jim omogoča hitrejšo in učinkovitejšo komunikacijo (prav tam). 

Wechtersbach (2003, str. 524) v članku navaja, da računalnik in z njim vsa sodobna 

tehnologija prihaja v vrtec kot nov ustvarjalni in učni pripomoček, s pomočjo katerega otroci 

širijo svoja obzorja, in kot nenadomestljiv medij, s katerim se otroci izražajo, raziskujejo 

razne ideje in zamisli, ki bi sicer nepreizkušene utonile v pozabo. Vendar pa z njim vsekakor 

ne moremo nadomestiti bogate igre otrok v blatni luži, plezanja po krošnjah in drugih 

zabavnih doživetij v naravi (prav tam). 

IKT nam danes omogoča pridobiti, povezati, analizirati in sporočiti informacije natančneje in 

hitreje, kot je to bilo možno pred nekaj leti. Vse to pa od izobraževalnega sistema zahteva, da 

ves čas pomaga vsem otrokom pridobiti višji nivo spretnosti, ki jim bodo pomagale lažjo 

analizo, izbiro in reševanje raznih življenjskih vprašanj. Avtorji so prepričani, da ob vsem tem 

izbruhu informacij v procesu učenja niso več dovolj tradicionalni načini poučevanja, ki so še 

vedno prepogosto prisotni v naših vrtcih in šolah. Pomembno vlogo imajo pri tem strokovni 

delavci, ki lahko s pomočjo IKT ustvarijo takšno učno okolje, ki bo spodbujalo miselne 

procese, ustvarjalno diskusijo in sporazumevanje (Končar, Gorše, Rupar, 2007, str. 9). 

 

6.1 ELEKTRONSKA KNJIGA IN NJENA ZGODOVINA 
 

Elektronska knjiga (e-knjiga) je v elektronski obliki shranjena knjiga ali pa tudi katerikoli 

dokument. Avtorja po Slovenskem bibliotekarskem terminološkem slovarju definirata e-
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knjigo kot monografsko publikacijo na elektronskem mediju. V tuji strokovni literaturi 

najdemo opredelitev e-knjige kot dokument v digitalni obliki, ki je zapisan na magnetnem, 

optičnem in ali drugem mediju, ki ga je možno procesirati na računalniških ali drugih 

sorodnih napravah. Dostopna je tudi preko različnih omrežij in si jo lahko uporabnik shrani na 

svoj računalnik. E-knjigo lahko beremo na zaslonu namiznega ali prenosnega računalnika, 

lahko pa jo tudi prenesemo iz računalnika v napravo, ki se imenuje bralnik e-knjig ali na 

tablični računalnik (Ločniškar-Fidler in Fidler, 2003, str. 149 in 150). 

Leta 1949 je španska učiteljica Angela Ruiz Robles podala vlogo za patentiranje svoje nove 

»mehanske enciklopedije«. Urejena je bila kot knjiga, ki je imela že vložene kolute z 

besedilom, po katerih se je lahko uporabnik sprehajal. Vsekakor se je zelo razlikovala od 

sodobnih e-bralnikov, toda njena zamisel je spominjala na e-knjigo. Njen namen je bil dati 

učencem pripomoček, ki bi ga lahko nosili s seboj namesto kopice učbenikov. Ruizovi ni 

uspelo najti vlagateljev za proizvodnjo njene mehanske enciklopedije in ni prišla dlje od 

prototipa. Njena enciklopedije je bila precej okoren prototip, vendar pa so z internetom in 

digitalizacijo kasneje nastali pogoji za lahek in prenosen medij (Cave in Ayad, 2014, str. 244). 

O »pravi« elektronski knjigi lahko govorimo že kar trideset let, točneje od leta 1971, ko si je 

štiriindvajsetletni študent Michael Hart zamislil, da bi pretipkal knjigo v elektronsko obliko. 

Pretipkal je ameriško Deklaracijo o neodvisnosti, za katero je menil, da jo bo v prihodnosti 

kar hitro prebralo 100 milijonov ljudi in če bi vsakdo plačal en dolar za svoj elektronski 

izvod, bi se to delo izplačalo. Hartu se je to izpolnilo in tako je nastal Projekt Gutenberg, prva 

prava elektronska knjižnica, v kateri danes najdemo čez deset tisoč brezplačnih elektronskih 

knjig v več jezikih. Toda elektronska knjiga ni nikoli izpodrinila tiskane knjige. Zgodilo se je, 

da je v tridesetih letih obstoja kljub mnogim tehnološkim izboljšavam glede na izvirno pusto 

tekstovno obliko ostala v ozadju informacijske revolucije, o njej pa ima povprečni današnji 

uporabnik manj znanja, kot npr. o najnovejšem MP3 predvajalniku. Ljudje se s pojmom 

elektronska knjiga srečajo premalo (Ocvirk, 2004). 

V nadaljevanju bom predstavila nekaj prednosti in pomanjkljivosti e-knjig, ki jih naštevata 

Ločniškar-Fidler in Fidler (2003, str. 168–170).  

Prednosti: 

̶ e-knjige so na voljo takoj, ko izidejo, razdalja in čas ne prideta v poštev. Ko določena 

e-založba izda e-knjigo, jo lahko beremo že v nekaj minutah, večkrat tudi brez plačila; 

̶ dostopnost besedila je 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni v letu; 
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̶ e-knjige so lahko cenejše, saj ni stroškov s tiskanjem in distribucije; 

̶ naklade in zaloge pri e-knjigah niso pomembne; 

̶ lahko jo bere več uporabnikov ob istem času; 

̶ v svojo napravo lahko prenesemo tudi e-knjige, ki so v tiskani obliki že pošle; 

̶ programi nam omogočajo sprotno zapisovanje opomb in podčrtavanje, ki jih lahko 

kadarkoli zbrišemo. Pri tiskani literaturi lahko povzročimo kar nekaj škode s 

podčrtavanjem; 

̶ na zaslonu naprave si lahko izberemo poljubno velikost črk; 

̶ e-knjige so prijaznejše do okolja, kar pa ne velja za naprave; 

̶ prostorski prihranek; 

̶ ni fizičnih poškodb (strgani, obrabljeni listi), vzdrževanje je cenejše (ni potrebna 

ponovna vezava). Ne naletimo na zamaščene ali umazane strani in razne vonjave 

listov (kot npr. cigaretni dim). Do vsega tega prihaja pri javni izposoji knjig. 

 

Pomanjkljivosti: 

̶ drage naprave, njihova cena je marsikomu nedosegljiva, zamudno iskanje po spletu; 

̶ neenotnost zapisov, vsak proizvajalec ponuja svojo rešitev; 

̶ vpliv škodljivega sevanja katodne cevi starejših zaslonov; 

̶ občutljive naprave za branje (padci na tla, vlaga …); 

̶ nekatere naprave so zaradi majhnih zaslonov neprimerne za branje daljših besedil; 

̶ večino e-knjig pred nakupom ne moremo prelistati, le redke založbe omogočajo branje 

povzetkov. 

V tem poglavju sem predstavila IKT in njen pomen. Opisala sem tudi elektronsko knjigo, 

njeno zgodovino ter njene prednosti in slabosti. V naslednjem poglavju bom predstavila 

tiskano knjigo in tablični računalnik oziroma elektronsko knjigo.  

 

7 KNJIGA ALI TABLIČNI RAČUNALNIK (E-KNJIGA)? 
 

Razvoj tiska se je hitro in uspešno širil po Evropi predvsem zaradi tega, ker ga je »vodil« duh 

kapitalizma. Vendar pa se način širjenja informacij skozi družbo v knjižni obliki v zadnjih 

nekaj sto letih ni veliko spreminjal. Avtor navaja Darntonovo tezo, da tiskana knjiga kot 
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medij vzpostavlja poseben komunikacijski krog, ki se glede na različne zgodovinske, 

družbene in kulturne dejavnike spreminja, a v osnovi je ves čas enak. Da knjiga izide, 

potrebuje avtor založnika, ki s svojim finančnim in družbenim denarjem poskrbi, da se knjiga 

natisne, hkrati pa med navedenimi rokopisi izbere tiste, ki meni, da so dovolj družbeno 

relevantni in da se bo investicija povrnila. Nato knjigo s pomočjo distributerjev in 

knjigotržcev bralec kupi in prebere. Danes številni klasični založniki ne investirajo v razvoj, 

ki bi pripeljal do tega, da bi tiskano knjigo nadomestila elektronska knjiga. Zavedajo se, da bi 

s tem padel njihov dobro delujoč poslovni model. Elektronsko založništvo je danes najbolj 

razvito na tistih okrožjih, v katerih avtorji niso neposredno ekonomsko vezani od svojega 

pisanja. Knjiga je tudi predvsem informacijska arhitektura, tudi če se lahko strinjamo s tistimi, 

ki pravijo, da so elektronske datoteke bolj priročne za shranjevanje kot tiskane knjige. Na 

trdem disku lahko shranimo ogromno knjig, za tiskane knjige pa bi potrebovali kar nekaj 

prostora in polic. Distribucija in skladiščenje elektronskih knjig sta neprimerno cenejša od 

tiskanih knjig. Razlog, da za knjige na elektronskih nosilcih nimamo ustreznega poslovnega 

modela, ki bi ustrezno služil delovanju te informacijske arhitekture, je prevečkrat v slabo 

ločljivih ekranih, prešibkih baterijah in nezdružljivi programski opremi. Razlogi za to, da 

obstaja elektronska knjiga še vedno večinoma na papirju, na elektronskih nosilcih pa še ne, 

niso samo tehnološki, ampak tudi sociološki. E-knjigi pravzaprav še ni uspelo razviti tistih 

lastnosti, ki se v tiskani knjigi še vedno ohranjajo kot družbeno relevantno (informacijska 

arhitektura). Tudi ji še ni uspelo vzpostaviti poslovnega modela, na osnovi katerega bi nastal 

komunikacijski krog (Kovač, 2007, str. 15–20). 

Tudi Murray Davis (2011, str. 202 in 203) v svojem prispevku navaja nekaj prednosti in 

slabosti elektronskih knjig. Predvsem je prednost ta, da jih lahko bralci s pomočjo brezžične 

povezave ali drugih tehnologij v trenutku prenesejo s spleta. V elektronske naprave si lahko 

shranijo kar 3500 knjig ali več, pri tem pa prihranijo denar, prostor in varujejo okolje. Bralci 

imajo tudi takojšen dostop do razlag besed in si hkrati lahko delajo zapise ter jih shranjujejo. 

Vendar pa se potem avtor sprašuje, kako naj v zaprtem sistemu citira elektronsko knjigo. 

Namen citiranja je, da lahko bralec preveri, ali v viru piše natančno tako, kot je napisal avtor 

(prav tam). 

Avtorica Ocvirk (2004) v svojem prispevku nazorno opisuje in primerja elektronsko knjigo s 

klasično. Nekaj besed nameni tudi rabi elektronskih knjig v izobraževanju in o njeni 

prihodnosti. Želela bi izpostaviti bistvene vsebine njenega prispevka. Avtorica najprej opiše 

nekaj prednosti, ki jih ima klasična knjiga pred elektronsko. Papir je vsekakor veliko 
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prijetnejši do oči kot zaslon, saj ta oddaja svetlobo, ki zahteva dodaten napor pri branju, ob 

daljši uporabi pa povzroča tudi utrujenost. Papir svetlobo le odbija, zato si bralec veliko 

kasneje utrudi oči. Tiskana knjiga ne potrebuje baterije in za branje ne potrebuje naprave, ki je 

pri elektronski knjigi vsekakor nujna. Strošek nakupa takšne naprave pa se bralcu kar hitro 

povrne zaradi nižje cene elektronskih knjig. Vendar pa je zelo malo ljudi pripravljenih brati 

kakšno leposlovno knjigo na računalniku. Prenosni računalniki ne ponujajo optimalne rešitve 

kot tiskana knjiga, medtem ko so tablični računalniki in dlančniki že nekoliko bližje načinu 

branja kot pri tiskani knjigi. Zagotovo je velika pomanjkljivost velikost zaslona, zato je 

tiskana knjiga še vedno zelo priljubljena. Mnogim elektronskim založnikom se ni prav nič 

obrestovalo v elektronskem založništvu, saj so bili pri tem neuspešni. Elektronske knjige so v 

večini primerov namenjene kot medij za distribucijo vsebine. Tukaj so tudi prednosti 

elektronske knjige od tiskane. Knjiga, ki ima petsto strani, ima tudi določeno težo, avtorica to 

poimenuje kot »nekajkilogramski špeh«, in takšna knjiga je v elektronski obliki veliko lažja. 

Pravzaprav nam koncept elektronske knjige ponuja dosti prednosti, zato ne moremo 

podvomiti o njenem obstoju. Hitro in preprosto listanje strani, iskanje gesel, označevanje 

strani, pisanje opomnikov in zapiskov ter tudi skladiščenje vsebine. Številni posamezniki si 

pri učenju podčrtujejo pomembne vsebine in si pišejo sprotne opombe. Takšnih knjig ne 

moremo naprej prodati, saj bi bile opombe za nekoga moteče in neuporabne. Pri elektronskih 

knjigah lahko opombe preprosto in hitro izbrišemo ter knjigo preprodamo v pristni obliki. 

Omeniti je še potrebno rabo elektronskih knjig v izobraževanju. Zaradi velikih stroškov, ki so 

povezani s tiskom knjig, si morajo posamezniki v izobraževalnem procesu sami znajti način, 

da pridobijo literaturo, ki jo potrebujejo. Avtorica težko opiše, kakšen vpliv bi imela 

elektronska knjiga s socialnega vidika v izobraževanju, lahko pa zatrdi, da bo digitalizacija 

učnega gradiva v prihodnosti spremenila tudi družbo kot celoto in ne le izobraževanje. Veliko 

je na tem, da utegnejo elektronske knjige v prihodnosti zaživeti tiskanim knjigam 

enakopravne, vendar pa se zato morajo izpolniti določeni pogoji. Eden od pogojev je ta, da bi 

se zaslon elektronske knjige veliko bolj približal lastnostim klasičnega papirja, kar bi bilo 

prijetnejše za oči. Razvoj elektronske knjige mora poskrbeti tudi za nove poslovne modele za 

prodajo knjig. Ključnega pomena bo vsekakor cena. Trenutno imajo elektronske knjige enako 

ceno kot tiskane knjige, to pa vsekakor ne pripelje do večje uporabnosti elektronskih knjig. 

Da bomo lahko elektronske knjige brali na cenejših napravah ter prijaznejših za oči in ko bo 

tudi cena samih knjig primerna, nas do tega loči nekaj mesecev ali pa nekaj let. Največ je 

odvisno od velikih založnikov in trgovcev. Do takrat pa bo elektronska knjiga učinkovito 

orodje za promocijo tiskanih knjig. Založnik lahko na spletni strani objavi odlomek iz knjige, 
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eseje ali podrobnosti o njegovem delu. Zagotovo elektronske knjige ne bodo izpodrinile 

tiskanih knjig, lahko pa bodo postale bolj luksuzno blago, medtem, ko bodo elektronske 

knjige dostopnejše ljudem s plitvejšimi žepi (prav tam). 

Darnton (2011, str. 63 in 64), ki se v svoji knjigi zavzema za obstoj knjig, navaja, da je knjiga 

izjemno vzdržljiva. Že v času Kristusovega rojstva je dokazala, da je sijajna stvar za spravilo 

podatkov, ugodna za listanje, ob kateri lahko poležavamo in odporna proti poškodbam, ki jo 

lahko shranimo, saj ne zasede veliko prostora. Ni je treba posodabljati ali celo prenesti s 

spleta, dostopati do nje, jo zagnati ali pa jo vtakniti v električno vtičnico. Zaradi njene oblike 

jo lahko udobno držimo v rokah in zaradi priročnosti je že tisočletja osnovno sredstvo za 

učenje. Kljub velikemu porastu tehnologije in izumu elektronske knjige še ne moremo 

govoriti o »smrti tiskane knjige«. Tudi Bill Gates (predsednik Microsofta) je priznal, da ima 

za daljše branje raje knjigo kot pa računalniški zaslon, saj je branje z zaslona veliko slabše kot 

pa s potiskanega papirja. Sodobna tehnologija težko premaga ovire, da bi dosegla nivo 

uporabnosti, saj je še vedno lažje besedilo natisniti, na katerega si lahko zapisujemo opombe 

in nosimo s seboj (prav tam). 

Pri knjigi lahko naenkrat gledamo samo eno stran oziroma v istem času ne moremo 

uporabljati podatkov z več kot ene strani, seveda če jih ne fotokopiramo ali z zapiski 

prenesemo v kakšen drug medij. Čisto drugače je pri digitalnih medijih, saj lahko uporabnik 

sam nadzira in vodi iskanje podatkov, prav tako si lahko v celoti prilagodi svojim željam in 

potrebam, za nameček pa je podatkovnih baz zelo veliko. Skratka, z razvojem računalnikov in 

digitaliziranih podatkovnih baz je knjiga postala precej okoren in izrazito linearen medij. 

Vendar pa to še ne pomeni, da bi lahko razmišljali o koncu knjige, saj ima knjiga tudi kot 

medij določene tehnološke prednosti. Za razliko od računalnikov je lahko prenosljiva in 

deluje brez elektrike, pri nekaterih žanrih, kot leposlovje, pa si zaradi načina njihovega branja 

težko predstavljamo, da bi jih nadomestili z računalniki. Knjiga kot medij bo preživela tudi 

zaradi tega, ker ima pomembno vlogo v informacijski družbi (Kovač, 2009, str. 24). 

S sedmim poglavjem, v katerem sem primerjala knjigo in tablični računalnik (e-knjigo), 

sklepam teoretični del. V nadaljevanju sledi empirični del mojega diplomskega dela. 
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II EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govornega razvoja, saj vključuje 

sodelovanje in komuniciranje z odraslimi in vrstniki. Poleg tega vključuje tudi seznanjanje 

otrok s pisnim jezikom ter doživljanje različne književnosti. V tem obdobju se otroci učijo 

izražati svoje izkušnje, emocije, svoje misli ter zamisli in razumeti sporočila drugih 

(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 31). Poudariti velja, da za razvoj govora pri otroku ni dovolj 

samo poslušanje pravilnega govora, temveč je pomembna tudi ustrezna lastna praksa (Horvat 

in Magajna, 1989, str. 161). Govorni razvoj je odvisen od otrokovega zorenja in od okolja, v 

katerem živi. Menim, da je zelo pomembno spodbujanje govora pri otroku, seveda pa je za to 

potrebno, da mu beremo različna besedila, mu pripovedujemo razne zgodbe, dogodke ter se z 

njim pogovarjamo o različnih temah. Kot navaja Bruce (1997, str. 126), je tudi zelo 

pomembno, da odrasli ne posegajo preveč v govor otroka in tudi za njim ne ponavljajo napake 

pri izgovarjavi, ampak mu na te napake odgovorijo pravilno. To mu pomaga, da spontano 

usvoji pravila. Dejstvo je, da živimo v obdobju, v katerem se tako odrasli kot tudi otroci 

srečujemo s tehnologijo v vsakdanjem življenju (Mohorčič, 2010, str. 26). V Kurikulumu za 

vrtce (1999, str. 31) je navedeno, da je zelo pomembno otroka seznaniti s knjigo kot s pisnim 

prenosnikom, prav tako tudi z zgodnjim navajanjem na ravnanje s knjigo. Marjanovič Umek 

(2006, str. 51) v svojem prispevku potrjuje, da je branje eden od pomembnih načinov 

spodbujanja govornega razvoja otrok v vrtcu in tudi v domačem okolju. Vendar lahko v 

današnjem času ob izbruhu sodobne tehnologije otrokom ponudimo informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo. Dejstvo je, da s primerno uporabo in kompetentno 

usposobljenim vzgojiteljem IKT ugodno vpliva na otrokov govorni razvoj. To potrjujejo tudi 

nekatere prakse vzgojiteljic, ki jo pri svojem delu redno uporabljajo in navajajo njene 

pozitivne učinke. Prav tako so otroci, še posebej v predšolskem obdobju, zelo vedoželjni za 

vsrkavanje novih izkušenj, če jih seveda posredujemo na njim ustrezen način (Mohorčič, 

2010, str. 31). Tako lahko danes otrokom namesto tiskane knjige ponudimo tablični 

računalnik (e-knjigo), s pomočjo katerega lahko z otroki prav tako beremo in mu posredujemo 

razna besedila. Upam si trditi, da danes večina predšolskih otrok pozna tablični računalnik in 

ga morda skupaj s starši uporabljajo za branje raznih zgodb in besedil namesto tiskane knjige. 

Na podlagi teh podatkov bom s pomočjo raziskave skušala ugotoviti, s katerim sredstvom bolj 

spodbudimo govor pri otrocih: s knjigo ali s tabličnim računalnikom. V teoriji lahko 
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zasledimo tako pozitivne učinke uporabe knjige kot tudi uporabe IKT oz. tabličnega 

računalnika. V empiričnem delu želim prikazati, katero sredstvo je učinkovitejše in katere so 

prednosti ter slabosti posameznega sredstva. 

 

1.1 CILJ  
 

V okviru diplomskega dela bom skupini otrok predstavila zgodbo najprej s knjigo in nato s 

pomočjo tabličnega računalnika. Moj glavni cilj je ugotoviti, s katerim sredstvom bolj 

spodbudimo govor pri otrocih: s knjigo ali s tabličnim računalnikom. Zanima me, kaj bo bolj 

pritegnilo otroke, s čim in zakaj si bodo bolje zapomnili besedilo zgodbe, s katerim sredstvom 

bom zaznala in opazila pridobivanje besedišča, napredovanje v izražanju, pripovedovanju, 

izmišljijam in domišljijski rabi jezika. 

 

1.2 HIPOTEZE 
 

H1: Otroci bodo pokazali več zanimanja pri predstavitvi besedila s pomočjo tabličnega 

računalnika.  

H2: Otroci si bodo besedilo zgodbe bolje zapomnili s pomočjo uporabe knjige. 

H3: Otroci bodo usvojili več besedišča in pokazali več domišljijske rabe jezika pri 

predstavitvi besedila s pomočjo tabličnega računalnika. 

 

2 METODOLOGIJA  
 

Pri tehniki zbiranje podatkov bom uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno 

metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

2.1 VZOREC 
 

Raziskavo bom izvedla v Vrtcu Velenje, Enoti Sonček, pri vzgojiteljici Gordani Kolarič. V 

vzorec bom zajela skupino, v kateri je 17 otrok (10 deklic in 7 dečkov), starih 2–5 let. 

Pomemben podatek je tudi ta, da so štirje otroci v skupini v tem šolskem letu novinci. 
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3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Podatke sem zbrala tako, da sem prvi dan otrokom predstavila zgodbo z naslovom Zrcalce s 

pomočjo knjige. Ko sem jim zgodbo prebrala, sem otrokom najprej pokazala samo ilustracije 

iz knjige, da so lahko zgodbo bolje podoživeli in se je spomnili. Nato sem postopek ponovila, 

vendar sem jim ob ilustracijah postavljala razna vprašanja, ki so otroke spodbudila k 

obnavljanju zgodbe. Medtem sem opazovala odzivnost in govor otrok, pomočnica 

vzgojiteljice je vse skupaj snemala, vzgojiteljica pa mi je pomagala pri opazovanju. Doma 

sem posnetke še enkrat pregledala. Drugi dan sem otrokom predstavila isto zgodbo s pomočjo 

tabličnega računalnika. Ko sem jim zgodbo prebrala, sem otrokom najprej pokazala samo 

ilustracije zgodbe na tabličnem računalniku, da so lahko zgodbo bolje podoživeli in se je 

spomnili. Nato sem postopek ponovila, vendar sem jim ob ilustracijah postavljala razna 

vprašanja, ki so otroke spodbudila k obnavljanju zgodbe. Medtem sem opazovala odzivnost in 

govor otrok, pomočnica vzgojiteljice je vse skupaj snemala, vzgojiteljica pa mi je pomagala 

pri opazovanju. Doma sem posnetke še enkrat pregledala. 

Zaradi večje verodostojnosti podatkov sem tretji dan oblikovala dva kotička, in sicer: knjižni 

kotiček in tablični kotiček. Otroci so se razvrstili čisto po svojih željah. V skupini A so otroci 

z vzgojiteljico obnavljali zgodbo s pomočjo knjige. V skupini B so otroci z menoj obnavljali 

zgodbo s pomočjo tabličnega računalnika. Nato sta se skupini še zamenjali. Pomočnica 

vzgojiteljice je dogajanje snemala. Doma sem rezultate in posnetke primerjala.  

Četrti dan sem otroke spodbudila, da so vsi narisali tisto, kar jim je bilo v zgodbi najbolj všeč 

(žival, predmet …). Risali so na papir in z barvicami. Ko so risbo končali, so povedali, kaj so 

narisali. Nato pa sem med prosto igro vsakega posameznika povabila k sebi, da je še na 

tablični računalnik narisal tisto, kar jim je bilo v zgodbi najbolj všeč (žival, predmet …). 

Risali so v programu Ultimate Painter. Ko so risbo končali, so povedali, kaj so narisali. Doma 

sem risbe in pripovedovanje otrok primerjala. 

 

Snemala sem s pametnim telefonom, ki ima videokamero, kar mi je omogočilo lažje 

opazovanje in poslušanje otrok med samim obnavljanjem zgodbe. Snemanje je potekalo aprila 

2015. Pri snemanju sta mi pomagali pomočnica vzgojiteljice in vzgojiteljica, ki sta snemali 

vsako dejavnost posebej.  
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3.1 PODROBNEJŠI OPIS IN PRIMERJAVA POSAMEZNE DEJAVNOSTI 
 

3.1.1 PRIPOVEDOVANJE ZGODBE S POMOČJO KNJIGE IN OBNOVA 
  

V skupini je bilo 16 otrok. Otroci so aktivno poslušali moje branje zgodbe s pomočjo knjige. 

Zelo so jih zanimale ilustracije v knjigi, zato sem se ob branju trudila, da jih pokažem 

vsakemu posamezniku. Po prebrani zgodbi so si otroci zelo dobro pogledali še ilustracije v 

knjigi. Ko sem začela otrokom zastavljati vprašanja glede zgodbe, so bili malo zadržani. 

Deček A je zagledal prvo ilustracijo in dejal: »Tam je velikan, ker ima pištolo za streljat«. Ta 

deček je na podlagi ilustracije povedal to, kar je videl. Predvidevam, da je pozabil, da je bil to 

lovec. Otroci so se začeli počasi opogumljati in odgovarjati na moja vprašanja. Najbolje je 

odgovarjala na moja vprašanja deklica A. Nekateri otroci so odgovarjali v daljših stavkih, 

nekateri otroci pa so odgovarjali v enobesednih stavkih. Opazila sem, da štirje otroci niso 

nikoli odgovorili na moja vprašanja. Ti otroci so mlajši in so bolj zadržani. Opazila sem tudi, 

da so deklice bolje odgovarjale na moja vprašanja kot dečki. Dejstvo je tudi, da je v skupini 

manj dečkov. Na posnetku sem videla, da če sem se jaz poigrala z besedami, so se tudi otroci 

oziroma so besede ponovili za menoj (npr. brunda, brunda). Na koncu sem otrokom dala 

pravo zrcalce v roke. Vsak se je pogledal vanj in povedal, koga vidi. Sedem otrok je 

odgovorilo, da vidijo sebe, štirje otroci so povedali svoje ime, dva otroka pa nista odgovorila 

na moje vprašanje.  

 

 

3.1.2 PRIPOVEDOVANJE ZGODBE S POMOČJO TABLIČNEGA RAČUNALNIKA 
IN OBNOVA 

 

V skupini je bilo 16 otrok. Otroci so z zanimanjem opazovali, kaj imam v rokah. Hitro so 

začeli sami ugotavljati, da imam tablico oziroma tablični računalnik. Ko sem jih povprašala, 

če imajo to doma, mi je večina odgovorila pritrdilno. Deček A mi je povedal, da na tabličnem 

računalniku igra igrice. Otroci so takoj prepoznali znano zgodbo, vendar so me kljub temu 

aktivno poslušali med branjem. Čez čas je nekaj otrok kar samo začelo zaključevati moje 

prebrane stavke. Da pa to ni motilo drugih pri poslušanju, sva jih z vzgojiteljico raje 

preusmerili k poslušanju. Po prebrani zgodbi so si otroci dobro ogledali še ilustracije. Na 

začetku so jih opazovali z velikim zanimanjem, proti koncu pa sem opazila, da so se nekateri 
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že malo dolgočasili. Sklepam lahko, da jih je pritegnil zgolj tablični računalnik. Ko sem 

začela postavljati vprašanja glede zgodbe, so otroci začeli takoj odgovarjati. Odgovarjati jih je 

začelo tudi več naenkrat in niso bili zadržani tako kot prejšnji dan. Ker so govorili že eden čez 

drugega, sem jih morala opozoriti, da naj malo počakajo. Veliko več otrok je odgovarjalo na 

moja vprašanja. Večina jih je odgovarjala v enobesednih stavkih, redki pa so uporabili 

večbesedne. Otroci tudi niso potrebovali toliko spodbud in dodatnih vprašanj, ampak so 

veliko sami odgovarjali. Zelo so sodelovali tudi potem v igri z zrcalcem. Ena deklica je 

odgovorila, da vidi v zrcalcu mene, dva otroka sta bila tiho, štirje otroci so povedali svoje 

ime, devet otrok pa je povedalo, da je videlo sebe. 

 

Če primerjam oba dneva, so bili otroci ob tabličnem računalniku nekoliko bolj zgovorni. Več 

so odgovarjali na moja vprašanja, bili so bolj pogumni, uporabljali so več besed in besedišča, 

nisem pa zaznala več domišljijske rabe jezika. Besedilo so si v obeh primerih enako 

zapomnili. Vsekakor pa jih je tablični računalnik zelo pritegnil in so zanj tudi pokazali več 

zanimanja. Ko sem jih vprašala, kaj jim je bilo bolj všeč, knjiga ali tablični računalnik, se je 

večina otrok odločila za tablični računalnik. Da so otroci uporabljali več besedišča ob uporabi 

tabličnega računalnika, je razlog tudi ta, da so otroci poznali besedilo iz prejšnjega dne. 

Zaznala pa sem tudi nekaj pomanjkljivosti tabličnega računalnika: 

̶ Zaslon tabličnega računalnika je nekoliko majhen, oddaljeni otroci so težje videli 

ilustracije. Morala sem vstati in se približati vsem otrokom. Tudi prostor in sedežni 

red sem morala temu primerno prilagoditi. 

̶ Otroci so naenkrat lahko gledali samo eno stran, niso mogli videti ilustracije prejšnje 

strani, ki se je npr. povezovala z naslednjo stranjo.  

̶ Ker je tablični računalnik občutljiv na dotik, lahko nevede pritisnemo kaj drugega in 

se tako npr. slika pomakne, zmanjša, poveča.  

 

 

3.1.3 KNJIŽNI IN TABLIČNI KOTIČEK IN OBNOVA ZGODBE 
 

V skupini je bilo 17 otrok. Pripravila sem dva kotička: knjižni kotiček in tablični kotiček, kjer 

smo z otroki obnavljali zgodbo. Otroci so se lahko razvrstili po svoji želji. V moj kotiček s 

tabličnim računalnikom se je pridružilo deset otrok, k vzgojiteljici v knjižni kotiček pa sedem. 

Zanimivo je bilo to, da so se vzgojiteljici pridružili predvsem mlajši otroci, meni pa starejši. 



35 

 

V moji skupini so bili otroci zelo zainteresirani. Zelo dobro so obnavljali zgodbo, ni mi bilo 

treba postavljati veliko vprašanj. Že ko sem jim pokazala prvo ilustracijo, so že sami začeli 

pripovedovati vsebino zgodbe. Otrokom sem omogočila, da so sami »listali« po tabličnem 

računalniku in premikali ilustracije naprej. To se jim je zdelo zelo zanimivo. Otroci so 

uporabljali veliko besed, nekateri so tvorili daljše stavke in vsi so odgovarjali na moja 

vprašanja. Ugotovila sem, da so si otroci zelo dobro zapomnili vsebino zgodbe. Nekateri so 

poznali povedi iz knjige. Proti koncu je šla ena deklica k vzgojiteljici v knjižni kotiček. Z 

obnovo zgodbe smo končali nekaj minut prej kot skupina pri vzgojiteljici. 

Pri vzgojiteljici so otroci tudi aktivno sodelovali. Zapomnili so si vsebino zgodbe, vendar pa 

so potrebovali več vprašanj. Odgovarjali so večinoma v enobesednih stavkih in posamezno. 

Nekateri niso odgovarjali na vprašanja, vendar pa so vse spremljali. Upoštevati moram 

dejstvo, da so bili to mlajši otroci. Čeprav so otroci sodelovali, so bili nekoliko manj aktivni 

kot pri meni.  

Nato sta se skupini še zamenjali. 

K meni je prišla skupina mlajših otrok. Takoj so se zanimali za tablični računalnik. Pri njih 

sem zaznala krajše stavke, večinoma enobesedne. Nekateri otroci niso odgovarjali na moja 

vprašanja, vendar pa sem zaznala, da vse spremljajo. Všeč jim je bilo to, da so lahko sami 

»listali« po tabličnem računalniku in premikali ilustracije naprej. Tokrat smo z obnovo 

končali malo kasneje kot skupina pri vzgojiteljici. 

Pri vzgojiteljici so se trije otroci hitro začeli dolgočasiti. Upoštevati moram dejstvo, da so že 

drugič obnavljali. Tudi pri njej so otroci sodelovali in odgovarjali na vprašanja. Večinoma jih 

je odgovarjalo več skupaj. Otroci so uporabljali kar nekaj besed, vendar pa so večinoma 

uporabljali krajše stavke. 

 

Če primerjam, lahko potrdim, da so bili otroci bolj aktivni in zainteresirani v kotičku s 

tabličnim računalnikom. Ta jih je tudi bolj spodbudil k obnavljanju in rabi besed, pokazali so 

tudi širši besednjak, vendar pa so si otroci tako s pomočjo knjige in tabličnega računalnika 

zapomnili približno enako količino besedila. 
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3.1.4 PRIMERJAVA RISB OTROK IN NJIHOVO PRIPOVEDOVANJE NA LISTU IN 
NA TABLIČNEM RAČUNALNIKU 

 

V skupini je bilo 17 otrok. Otrokom sem ponudila list papirja in barvice, na katerega so risali 

vsebine, elemente iz zgodbe Zrcalce po svojih željah. Ko so otroci risali na papir, so bili 

redkobesedni. Opazila sem, da se je večina otrok bolj posvetila risanju in preizkušanju barvic. 

Vsakega otroka sem vprašala, kaj riše. Dobila sem naslednje odgovore: 

Deklica A: »Veveričko, ki se krega.« 

Deklica K: »Narisala sem medveda.« 

Deček V: »Črte.« 

Deček Č: »Travo.« 

Deklica G: »Zajčka sem narisala. Zajček pa išče svoje zrcalce in je bilo tukaj.« 

Deklica J: »Okrogu Zrcalce, tako okroglo.« 

Deklica M: »Mucko.« 

Deklica LA: »To je Anamarija, to pa jaz.« 

Deček A: »Takole …« 

Deklica L: »Pujska.« 

Deklica Z: »Nisem še.« 

Deklica T: »Barvam še« 

 

Pet otrok ni odgovorilo na moje vprašanje. Otroci so večinoma odgovarjali v enobesednih 

stavkih. Njihov besednjak je bil skromen, nisem zaznala domišljijske rabe jezika. Nekaj otrok 

ni risalo vsebine, elemente iz zgodbe Zrcalce, ampak so risali čisto po svojih željah. Nekateri 

otroci so tudi hitro narisali in se nato dolgočasili. 

 

Naslednji dan sem otrokom ponudila tablični računalnik, na katerega so otroci risali vsebine, 

elemente iz zgodbe Zrcalce po svojih željah. V skupini je bilo 15 otrok. Tokrat so bili otroci 

veliko bolj govorno aktivni. Vsakega posameznika sem povabila k mizi s tabličnim 

računalnikom in ga spodbudila k risanju. Otroci so se z veseljem lotili naloge. Vsakega 

posameznika sem vprašala, kaj riše. Dobila sem naslednje odgovore: 

Deklica L: »Narisala sem šojo. Pa medvedka bom narisala.«  

Čez nekaj časa si je ta deklica ponovno zaželela risat: »Rišem pujska. Take očke ima pa tačke. 

Tooliko nog ima.« 

Deček V: »Čičkečačke!« 
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Deček Č: »Pikice, pikice. La, la la …« 

Deklica Z: »Rišem medvedka. Narisala sem še zajčka« 

Deklica J: »Medvedka bom narisala. Učke in še usta. Zraven je še želva. Moram jo pobarvat. 

Pa volk je zraven. Pa hišo rišem, tako malo.« 

Deklica G: »Rišem zajčka. Rišem še sončka in travo.« 

Deklica K: »Narisala bom medveda v zrcalcu. Medvedu bom črte naredila, to bo taka hiša.« 

Deklica M: »Narisala sem zajčka.« 

Deklica A: »Rišem zajčka, pa miško bi še. Pa dežek.« 

Deklica LA: »Medveda rišem. Ta zgodbica mi je zelo všeč. To je še pa en sonček, da bo sijal. 

Medveda bom pobarvala.« 

Deklica S: »Šojo bom naredila, pa ogledalo.« 

Deček J: »Rišem letalo.« 

 

Dva dečka nista odgovorila na moje vprašanje. En deček pa ni želel risati na tablični 

računalnik. Za razliko od prejšnjega dne so bili otroci veliko bolj zgovorni. Manj je bilo 

enobesednih odgovorov, zanimivo je tudi to, da so povzemali moje besede in odgovarjali v 

celih stavkih (npr. Narisala sem …). Njihov besednjak je bil širši, zaznati je bilo nekaj 

domišljijske rabe jezika. Presenetilo me je to, da so bili nekateri otroci veliko bolj zgovorni ob 

tabličnem računalniku kot ob listu papirja. Tisti, ki prejšnji dan niso nič odgovorili, so se 

nekoliko bolj razgovorili. Tablični računalnik je otroke tudi zelo pritegnil, otroci so pri risanju 

vztrajali dalj časa kot prejšnji dan. Nekateri so imeli željo, da bi še večkrat risali. Zanimivo je 

bilo tudi to, da so nekateri otroci po končanem risanju pogledali svoje prste, ali je na njih 

ostalo kaj barve. 

 

V hipotezi št. 1 sem predvidevala, da bodo otroci pokazali več zanimanja pri predstavitvi 

besedila s pomočjo tabličnega računalnika. Hipotezo št. 1 potrjujem. Skozi vse dejavnosti so 

otroci pokazali več zanimanja za tablični računalnik in bili zelo aktivni. Ob dejavnostih s 

pomočjo knjige so otroci prej izgubili interes.  

  

V hipotezi št. 2 sem predvidevala, da si bodo otroci besedilo zgodbe bolje zapomnili s 

pomočjo knjige. Hipotezo št. 2 zavračam. Otroci so si besedilo zgodbe zapomnili pri obeh 

sredstvih približno enako. Lahko bi trdila, da sem zaznala nekoliko več zapomnjenega 

besedila s pomočjo tabličnega računalnika. Ta je otroke zelo pritegnil, kar pa lahko sklepam, 

da jih je posredno bolj spodbudil k obnavljanju besedila. 
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 V hipotezi št. 3 sem predvidevala, da bodo otroci usvojili več besedišča in pokazali več 

domišljijske rabe jezika pri predstavitvi besedila s pomočjo tabličnega računalnika. Hipotezo 

št. 3 delno potrjujem. Če bi upoštevala samo zadnjo dejavnost, v kateri so otroci risali 

vsebine, elemente zgodbe na tablični računalnik, bi lahko hipotezo popolnoma potrdila, saj so 

otroci pokazali veliko več besedišča in domišljijske rabe jezika. V dejavnosti, v kateri smo 

obnavljali zgodbo s pomočjo knjige in nato s pomočjo tabličnega računalnika, sem zaznala 

približno enako uporabljenega besedišča. Upoštevati moram to, da ko smo obnavljali zgodbo 

s pomočjo tabličnega računalnika, so otroci zgodbo že poznali iz prejšnjega dne. V dejavnosti, 

ki je potekala v dveh kotičkih (knjižni in tablični), so bili otroci v kotičku s tabličnim 

računalnikom nekoliko bolj aktivni. Uporabljali so tudi več besed in uporabljali širši 

besednjak. Če povzamem, so otroci usvojili nekoliko več besedišča in pokazali več 

domišljijske rabe jezika s pomočjo tabličnega računalnika.  
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

Razvoj govora poteka zelo hitro v prvih letih otrokovega življenja. Na otrokov govorni razvoj 

vpliva mnogo dejavnikov, med katerimi se najpogosteje izpostavlja kakovost družinskega 

okolja (spodbude, izobrazba staršev), njihov socialno-ekonomski status in kakovost vrtca, ki 

ga otrok obiskuje. Zelo učinkovita metoda za spodbujanje govornega razvoja predšolskih 

otrok je tudi namerno branje. Posežemo lahko po primerni otroški literaturi oziroma knjigi ali 

pa otrokom ponudimo e-knjigo. 

 

Na osnovi svojega empiričnega dela lahko potrdim, da sta tako knjiga kot tudi tablični 

računalnik (e-knjiga) učinkovito sredstvo za spodbujanje govornega razvoja. Na podlagi 

dobljenih rezultatov sem ugotovila, da so si otroci besedilo zgodbe zapomnili s pomočjo obeh 

sredstev približno enako. Nekoliko več besedišča pa otroci usvojili in pokazali pri predstavitvi 

besedila s pomočjo tabličnega računalnika, a so razlike majhne. 

 

Menim, da bi bilo v prihodnosti smiselno takšno raziskavo izvesti pri starejših otrocih, starih 

od 4 do 6 let in uporabiti dve različni zgodbi. Sklepam, da bi bili rezultati nekoliko drugačni. 

Na podlagi svoje raziskave in dobljenih rezultatov tudi sklepam, da če bi otrokom ponudili 

tablični računalnik v vsakodnevnih dejavnostih (kot jim sedaj ponujamo knjigo), najverjetneje 

ne bi zasledili opaznih razlik v razvoju otrokovega govora. Kot sem že pojasnila, sodobna 

tehnologija je otroke pritegnila zgolj vizualno.  

 

Sem velika zagovornica branja primerne otroške literature otrokom, saj lahko s pogostim 

glasnim branjem spodbujamo razvoj njihovega govora. V življenju lahko kasneje 

pripomoremo k razvoju njihovih bralnih spretnosti, ki odločilno vplivajo na razvoj pismenosti 

pri otrocih, ta pa je v današnjem času še kako pomembna. Vsekakor se mi zdi pomembno, da 

na primeren način otroke seznanimo s sodobno tehnologijo in pokažemo njihove možnosti 

uporabe. Menim pa, da mora biti uporaba sodobne tehnologije omejena, saj nas lahko hitro 

ponese v nevarni svet, kjer pozabimo na naravo, družbo in pomembnosti resničnega sveta. 
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