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POVZETEK 

 

Pismenost se začne razvijati z rojstvom otroka. Največjo vlogo imajo otrokovi starši, ki s 

svojim zgledom in odnosom do knjige vzgajajo mladega bralca. Ob vstopu otroka v vrtec 

začne s starši sodelovati tudi vzgojitelj. Zavedati se moramo, da otrok vstopi v prvi razred 

devetletne osnovne šole z določenimi znanji, sposobnostmi in spretnostmi, ki bodo vplivale 

na njegov učni uspeh. Med njimi je zelo pomembna dosežena raven pismenosti.  

 

V magistrskem delu me zanima razumevanje koncepta tiska predšolskih otrok. V teoretičnem 

delu želim opredeliti pojem pismenosti, še posebej družinsko in zgodnjo pismenost. Pri 

razvoju koncepta tiska je pomembna vloga staršev in predšolske institucije, ki s svojimi 

dejavnostmi spodbuja otroke k razvijanju in razumevanju knjige kot vira informacij. V 

obdobju zgodnje pismenosti se med drugim otrok seznani s tiskom (knjiga, branje, pisanje). 

Razvija grafično in fonološko zavedanje, spoznava povezave med črkami in glasovi ter ne 

nazadnje začne »brati«. V teoriji je moč zaslediti številne instrumente za merjenje 

razumevanja koncepta tiska in ugotavljanje doseženih zmožnosti predšolskih otrok. Drugi del 

magistrskega dela vsebuje raziskavo, v kateri bom predstavila rezultate otrokovega 

razumevanja koncepta tiska, ki sem jih pridobila z opazovanjem in zapisovanjem s ček listo 

avtoric M. Barone, M. Mallette in S. Hong Xu (2005). V raziskavo sem vključila 140 otrok 

drugega starostnega obdobja (od 3 do 6 let), ki so vključeni v Vrtec Ciciban v Ljubljani. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da je bilo razumevanje koncepta tiska otrok pri drugem 

preverjanju bistveno boljše kot pri prvem preverjanju. Med otroki drugega starostnega 

obdobja se niso pojavile statistično pomembne razlike o razumevanju knjige in petletniki niso 

imeli statistično boljšega razumevanja v primerjavi z mlajšimi predšolskimi otroki. Rezultati 

kažejo, da se med dečki in deklicami ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 

razumevanju koncepta tiska. Primerjava rezultatov prvega in drugega preverjanja 

razumevanja koncepta tiska kaže, da je večmesečno načrtovano delo bistveno za razvijanje 

koncepta knjige pri otroku. Ugotovitve raziskave bodo pomembno vplivale na izboljšanje 

jezikovne prakse v vrtcu.  
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SUMMARY 

 
Literacy begins to develop with the birth of a child. Parents have the biggest role in 

educating the young reader through their example and attitude to books. When the child 

starts attending kindergarten parents begin also to collaborate with a kindergarten teacher. 

We have to be aware that the child enters the first grade of basic school with specific 

knowledge, abilities and skills, which will affect his learning success. Among them the 

achieved level of literacy is very important. 

 

In the Master's Thesis I am interested in understanding the concept of press in pre-school 

children. In the theoretical part, I want to define the concept of literacy, especially family 

and early literacy. The role of parents and pre-school institutions in the development of the 

concept of the press is important, as they offer certain activities to encourage children to 

develop and understand a book as a source of information. During the period of early 

literacy a child takes note with the press (books, reading and writing). He develops graphical 

and phonological awareness, learns about relations between the letters and the voices and 

finally begins to »read«. In theory we can come across a number of instruments to measure 

the understanding of the concept of the press and assess the achieved abilities of pre-school 

children. The second part of the Master's Thesis includes a survey, in which I will present 

the results of the child's understanding of the concept of the press that I have gained by 

observing and completing a check list, created by the authors M. Barone, M. Mallette, and 

S. Hong Xu (2005). The survey includes 140 children of the second age period (aged from 3 

to 6 years), who attend the Preschool Institution Ciciban in Ljubljana. 

 

The results of the survey showed that the understanding of the concept of the press in 

children was much better at the second than at the first testing. Among the children of the 

second age period there were no statistically significant differences about the understanding 

of the book; and the five-year-old children did not have statistically better understanding 

compared to younger pre-school children. The results show that no statistically significant 

differences in the understanding of the concept of the press appear among boys and girls. 

The comparison of the results of the first and second testing on understanding the concept of 

the press shows that several-month of a planned work is essential to develop the concept of 

the book in a child. The findings of the survey will significantly influence the improvement 

of language practice in preschool. 
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O UVOD 

 
Otrok se že od zgodnjega otroštva v svoji okolici srečuje s pisnim jezikom. Opazuje znake na 

cesti, zapise na embalaži čokolade, cene v trgovini, kjer kupujejo njegovi starši. Današnje 

življenje vsebuje mnogo zapisanega. Od vsakega posameznika se pričakuje, da je pismen, da 

zna pisati in brati. Posledično je pismenost ena najpomembnejših spretnosti današnjega 

življenja, ki vpliva na posameznikovo odzivanje v družinskem krogu, v toku izobraževanja, 

na delovnem mestu, v družbi ... Od naše pismenosti je odvisno, kako uspešni bomo v 

življenju. Pomen pismenosti v družbi sčasoma narašča, zato se je potrebno njenega pomena 

zavedati že v predšolskem obdobju, ko se začne predbralna in predpisalna stopnja. 

Sistematično poučevanje pismenosti se nadaljuje v prvem triletju osnovne šole in poteka celo 

življenje. 

 

Znanstveniki in raziskovalci se zavedajo pomena pismenosti, zato preučujejo dejavnike, 

vplive, spodbude v okolju, vse, kar  vpliva na stopnjo pismenosti pri posamezniku. V ospredje 

je postavljeno družinsko okolje. Otroci iz spodbudnega družinskega okolja so pri 

izobraževanju in učenju uspešnejši. Na družinsko pismenost vplivajo številni kulturni in 

socialni dejavniki, ki se razlikujejo med državami in znotraj same države. Mnogi starši se 

zavedo pomembnosti spodbudnega družinskega okolja že pred vstopom otroka v šolo. 

Navadno si starši želijo, da so otroci boljši kot oni sami. Vse to izhaja iz njihovih izkušenj iz 

otroštva in celega življenja. 

 

Za blaginjo družbe je pomembno v ospredje postaviti pismenost in se izobraževati, vendar se 

moramo zavedati tudi položaja nekaterih staršev, ki zaradi osebnih razlogov ne morejo otroku 

pripraviti spodbudnega okolja za razvoj pismenosti. Po celem svetu so se razvile strokovne in 

odgovorne službe, ki sodelujejo z družino in s postavljenimi cilji in oblikami dela pomagajo k 

razvoju pismenosti.  

 

L. Knaflič in N. Bucik (2009: 5–6) menita, da s sodelovanjem z ustanovami poudarjamo 

vlogo vrtcev, šol, kulturnih ustanov, knjižnic, ki s svojimi projekti ali programi vplivajo na 

dvig ravni pismenosti. Starši, katerih materni jezik ni slovenščina, lahko otroka odpeljejo v 

knjižnico na uro pravljic in mu omogočajo spoznavanje in razvijanje slovenskega jezika. 

Starši, ki ne vedo, kako bi spodbudili svoje otroke k razvoju pismenosti, se lahko v 

izobraževalni ustanovi, npr. v vrtcu ali v osnovni šoli, udeležijo šole za starše. 
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I. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

1 Pismenost 

 

Pismenost je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) definirana kot »znanje branja in 

pisanja. Pismen posameznik zna brati in pisati«. M. Cencič opredeljuje pismenost kot 

povezano, zapleteno in sestavljeno dejavnost in proces, ki obsega branje, pisanje, govorjenje 

in poslušanje (Cencič, 1999: 4). S. Pečjak (2010: 11) poveže pismenost z latinskim izrazom 

litteratus, »kar označuje človeka, ki se uči.« Avtorica poudari, da je bil v preteklosti pismen 

tisti človek, ki je znal brati latinsko.  

 

Vsekakor pa je pismenost del opismenjevanja, kjer se razvijajo naslednje komunikacijske ali 

sporazumevalne dejavnosti: govorjenje, poslušanje, pisanje in branje. V nadaljevanju bom 

razložila posamezne sporazumevalne dejavnosti. Sposobnost, ki se pri otroku najprej pojavi in 

začne razvijati, je poslušanje. Otroci razumejo veliko več, kot znajo povedati, kar pomeni, da 

je njihov pasivni besednjak bistveno večji od aktivnega. V vrtcu in osnovni šoli bi morali 

poslušanje razvijati postopoma, od razvijanja sposobnosti razločevalnega poslušanja, 

razumevanja govornih sporočil, do navajanja otrok na osnovna pravila uspešne 

govorno/poslušalske komunikacije. Sposobnost govora pri posamezniku je temeljno sredstvo 

za vzpostavljanje odnosov v družbi. Pri tem se deli proces na zaznavanje glasov in proces 

izgovarjave glasov. Poslušanje in govorjenje sta bistvenega pomena pri nadaljnjem razvoju 

branja in pisanja. Predbralne sposobnosti se začnejo razvijati s stopnjo avtomatizirane bralne 

tehnike, ki preide v stopnjo branja z razumevanjem, najvišja stopnja pa se imenuje fleksibilno 

branje. Ob tem pa se pri posamezniku razvijajo prepisalne sposobnosti, ki jih v predšolskem 

in v zgodnjem šolskem obdobju razvijamo s splošnimi vajami, pri katerih otroku pomagamo 

pravilno držati svinčnik, grafomotorične vaje ipd. (Pečjak, 2000: 21, 67, 93, 127). 

 

Poznamo več vrst pismenosti. M. Cotič in V. Medved Udovič (2011: 11–18) delita pismenost 

na: bralno, matematično, glasbeno, naravoslovno, informacijsko-digitalno in okoljsko 

pismenost. M. Bešter Turk (2003: 61) loči pojavljajočo se ali predšolsko pismenost, začetno 

pismenost, ki velja za zgodnje šolsko obdobje, pismenost šolajoče se mladine in pismenost 

odraslih. Obe delitvi se nanašata na enak pomen pismenosti, vendar sta delitvi popolnoma 

različni. Prva delitev se nanaša na področja, v katerih se pismenost nahaja, druga delitev pa se 

osredotoča na razvojna obdobja posameznika kot nosilca pismenosti. Oba teoretična izhodišča 

kažeta na to, da se strokovnjaki osredotočajo na pojem pismenost zelo ozko in natančno glede 

na področje, ki ga teoretično opredeljujejo ali raziskujejo.  

 

Strokovnjaki so predšolsko obdobje poimenovali obdobje predšolske pismenosti ali 

porajajoče se pismenosti, kjer imajo starši, vzgojitelji in ožje družbeno okolje pomembno 

vlogo pri oblikovanju spodbudnega okolja za soočanje z izkušnjami, povezanimi s 

pismenostjo. V predšolskem obdobju si otrok s področja glasovnega zavedanja, poslušanja 

povedi, pripovedovanja in branja knjig pridobi največ spoznanj in izkušenj za nadaljnje 

opismenjevanje. Glasovno zavedanje ali sposobnost zaznavanja in prepoznavanja glasov v 

besedah je eno temeljnih pridobljenih izkušenj. Otrok najprej zaznava zlog kot posamezni 

glas, kasneje sledi zaznavanje rim. Otroku je v izredno veselje sestavljanje rim zaradi same 

ritmičnosti in zvočnosti. »Alfabetsko načelo« pravi, da imajo glasovi v jeziku ustrezno črko 

oz. grafični znak. To je za otroka veliko spoznanje in prednost v slovenskem jeziku je ta, da 

se črke skoraj ne razlikujejo od izgovorjenega. Celoten otrokov jezikovni razvoj poteka 

avtomatsko. Otrok se ga skoraj ne zaveda, vendar je nadaljnji razvoj metakognicije, ko se 
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otrok zave glasov, zlogov in besed, bistveno težji. V tej fazi mora otrok doseči določeno raven 

spoznavne zmožnosti, da se lahko zave in razmišlja o jeziku. L. Knaflič (2009: 12) pravi: 

»Pomemben dosežek otroka je, da spozna in razume, kaj predstavlja besedilo, kako se ustni 

govor, ki je slušni dražljaj – nepretrgan zvočni tok, odraža v pisnem jeziku, ki je vidni 

dražljaj, sestavljen iz delov – zapisanih besed.« Kot drugo pomembno področje za razvoj 

opismenjevanja je pripovedovanje, poslušanje povedi in branje knjig otroku. Te dejavnosti 

otroku omogočajo zavedanje, da ločuje ustno od pisnega sporazumevanja. Odrasli se z 

otrokom pogovarja, si izmenjuje informacije in ga spodbuja k pripovedovanju dogodkov, ki 

so se mu že zgodili, se dogajajo ali se bodo še zgodili v naslednjih trenutkih. Ob 

pripovedovanju se otrok uči urejati misli, dogodke strne v obnovo, pazi na zaporedje 

dogodkov in spoznava različne načine pripovedovanja. Kot tretje področje izpostavi branje, ki 

je ena najpogostejših in najpomembnejših dejavnosti v predšolskem obdobju. Preko literature 

lahko odrasli otroku posreduje kulturo in vrednote današnje družbe, v kateri živi. Ob branju 

odraslega otrok razvija pozornost in radovednost. Po prebrani zgodbi se je potrebno z 

otrokom pogovoriti. S tem preverijo, ali je otrok besedilo razumel in ali mu je sledil. Pogovor 

odraslemu omogoča, da otroka seznani z različnimi besedili, slogi pisanja, oblikami tiska itn. 

(Knaflič in Bucik, 2009: 8–14).  

 

Pri tem je velik poudarek na različnem razvoju pismenosti in je ta odvisen od starosti, spola, 

izobrazbe in drugih dejavnikov posameznika. Zavedati se je potrebno, da je pojem pismenosti 

kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko determinirana beseda. Glavni element vseh 

pismenosti pa je bralna pismenost, na katero se bomo v naslednjih poglavjih natančneje 

osredotočili (Pečjak, 2010: 15).  

 

Vlada RS si je v letu 2006 postavila cilj, da želi do leta 2012 dvigniti pismenost slovenskega 

prebivalstva na raven najbolj razvitih evropskih držav. Nacionalna strategija razvoja 

pismenosti (2006: 5–11) zavezuje vsa ministrstva, vladne in nevladne organe RS k 

prevzemanju odgovornosti. Izvedba strategije se je začela z letom 2007 v obliki akcijskega 

načrta. Vzrok za nastanek strategije za dvig pismenosti v Sloveniji temelji na pridobljenih 

podatkih o osnovnošolski mladini. Raziskava je pokazala nespodbudno stopnjo pismenosti 

učencev. S strateškimi cilji Nacionalne strategije razvoja pismenosti v RS so si zadali, da 

bodo izboljšali pismenost pri posameznikih v različnih življenjskih obdobjih in poudaril 

pomen pismenosti, s katerim bi dosegli večjo socialno vključenost. Vlada RS se je v tistem 

letu s cilji natančno osredotočila tudi na razvoj pismenosti pri predšolskih otrocih (0–6 let). S 

specifičnimi cilji so zagotovili vsem predšolskim otrokom spodbudne predpisalne in 

predbralne dejavnosti z upoštevanjem individualnih posebnosti posameznika. Izpostavili so 

sklep, da želijo navajati otroke na uporabo knjižnih in neknjižnih gradiv, ob tem pa ozaveščati 

njihove starše in ostale pomembne odrasle o družinski pismenosti s poudarkom na 

družinskem branju. 

 

Poznamo več vrst pismenosti. V naslednjih dveh poglavjih želim oblikovati temeljna 

izhodišča za razumevanje družinske pismenosti in zgodnje pismenosti, ki zajema predšolsko 

obdobje. 

 

 

1.1 Družinska pismenost  

 

Pismenost se začne razvijati že z rojstvom otroka, kjer gre za začetek družinske pismenosti. 

Starši od otrokovega rojstva dalje vplivajo na razvoj njegove pismenosti. M. Grginič (2008: 

18–19) navaja, da družinske aktivnosti, kot so glasno branje in pogovor ob knjigi, napisi v 
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okolju, dejavnosti ob gledanju televizije, pomembno vplivajo na otrokov razvoj pismenosti in 

posledično na učni uspeh v osnovni šoli. M. Grginič našteva elemente, ki vplivajo na razvoj 

pismenosti v družinskem okolju: »stik s tiskano besedo, kompleksna raba jezika v družini, 

učenje povezave med zapisano in izgovorjeno besedo, glasno branje odraslih, vzor odraslih 

pri branju literature, nakup ali izposoja knjig za otroke ali odrasle, pogosti obiski knjižnice in 

knjigarne skupaj z otrokom, branje in pisanje ovrednotena kot pomembna aktivnost v 

družini«. Vse se začne znotraj družine, medgeneracijsko med otroki in odraslimi. Že pred 

vstopom v šolo v družini potekajo dejavnosti kot priprava na branje in pisanje. L. Knaflič (v 

Knaflič in Bucik, 2009: 7–8) poudarja pomen, pogostost in kakovost teh dejavnosti v 

spodbudnem družinskem okolju, kar se bo kasneje odražalo v procesu izobraževanja otroka. 

Vsebina teh dejavnosti se ne nanaša na učenje ali poučevanje, ampak prispevek k razvoju 

sposobnosti in spretnosti za opismenjevanje v šoli. Bralne in pisalne spretnosti so izjemno 

povezane in se jih otrok nauči sočasno in postopoma. K temu pripomore glasno branje 

odraslega in pogovor o prebranem, kjer otrok razvija izražanje, širi besednjak, oblikuje 

kompleksnejše besedne zveze in pripoveduje. Otrok posledično povečuje interes za 

poslušanje. 

 

W. H. Teale, L. D. Labbo, S. B. Neuman, K. A. Roskos in L. M. Morrow (nav. po Grginič, 

2006: 23) so raziskovali družinsko pismenost, in sicer »kakšne so izkušnje s pismenostjo v 

družinah otrok, ki so se naučili brati in pisati pred vstopom v šolo«. Ugotovitve raziskav so 

pokazale, da so imeli v povprečju dobri bralci veliko stikov s tiskano besedo, v njihovi okolici 

so sogovorci kompleksno rabili jezik, v zgodnjem otroštvu so spoznali povezavo med pisanim 

in govorjenim besedilom, pogosto so videli odrasle pri branju, starši so jim veliko in raznoliko 

brali, v družini so imeli veliko kupljenih ali izposojenih knjig, branje in pisanje v družini sta 

bila visoko vrednotena. 

 

Raziskava je potrdila hipotezo, da je vloga staršev pri razvoju pismenosti in kasneje v 

opismenjevalnem procesu izredno velika. V nadaljevanju želim natančneje predstaviti vlogo 

staršev pri spodbujanju branja.  

 

 

1.1.1 Vloga staršev pri spodbujanju branja  
 

Otrok mora biti deležen branja v družini. Pomembno je, da so starši otroku zgled, da jih otrok 

vidi, ko berejo. Otroku je to znamenje, da je branje pomembno in bo branje odraslega 

posnemal v simbolni igri. Starši si v vsakodnevnih pogovorih izmenjujejo mnenja o 

prebranem. Otrok to sprejme kot izkušnjo, da je branje za odrasle vir informacij, ki jih 

potrebujejo za življenje. S tem si pridobimo znanje, ki je vrednota današnjega časa. Še vedno 

pa se med otroki pojavljajo individualne razlike v interesu za poslušanje. Starši morajo znati 

prisluhniti otroku in mu književnost ponuditi takrat, ko bo pripravljen nanj in bo zgodbe 

sprejel kot nekaj prijetnega in zanimivega. V tem obdobju je potrebno paziti, da otroku branja 

ne vsiljujemo ali ga z njim obremenjujemo (Grosman in sodel., 2003: 35–37). Wander Woude 

in Barton (nav. po Nolimal in sodel., 2011: 22) sta v svoji raziskavi potrdila dejstvo, da je v 

družini pomembno pogosto in kakovostno skupno branje otroku in čas, kdaj začnemo brati 

otroku. Ti dejavniki vplivajo na porajajočo se pismenost in na razvoj govora otroka. 

Raziskava je potrdila dejstvo, da bodo otroci, katerim starši pred tretjim letom starosti pogosto 

berejo, prej izgovorili prvo besedo in imeli širši besednjak  

 

Družine se med seboj razlikujejo. Včasih je veljalo prepričanje, da starši z nižjo stopnjo 

izobrazbe, ki živijo v revščini, navadno otrokom manj ali nič berejo. Zavedati se moramo, da 



5 
 

to dejstvo ne drži. Čedalje več posameznikov ceni izobraževanje in jim to predstavlja pot iz 

revščine in boljšo prihodnost za otroka. Govorimo lahko le, kako oz. na kakšen način družine 

pripravijo svojega otroka na šolanje. Pri tem mislim na izkušnjo s tiskom in elektronskim 

medijem. Otroci si že v predšolskem obdobju pridobijo znanja in spretnosti opravljanja 

računalnika, obiskujejo knjižnice in listajo najrazličnejše knjige. Skoraj v vsaki družini otroci 

gledajo televizijo, imajo hišni nabiralnik, kamor poštar dostavi pošto in časopis, se 

udeležujejo družinskih praznovanj, sodelujejo v gospodinjskih delih in imajo svoje hobije. 

Otrok si pridobi izkušnjo, da je branje in pisanje pomembno, da to pospešuje povezovanje 

skupnosti, navezovanje stikov, opravljanje službenega dela in za zabavo. Še vedno pa je 

branje otroku posameznikom vrednota, nekaterim pa zapravljanje časa (Knaflič in Bucik, 

2009: 8–10). 

 

C. Snow in njeni sodelavci (nav. po Kropp, 2000: 21) so na univerzi v Harvardu s pomočjo 

raziskave potrdili dejavnike, ki spodbujajo branje pri otrocih v družini. Pod najpomembnejšo 

točko so navedli domače okolje in prisotnost različnih knjig, časopisov in odraslih, ki so 

naklonjeni branju. Naslednji dejavnik so materina pričakovanja glede izobraževanja otroka in 

njena izobrazba. Na spodbujanje branja v družini so navedli tudi interakcijo med starši in 

otrokom. Rezultati raziskave kažejo, da očetova pričakovanja in njegova izobrazba nima 

nikakršnega pomena pri spodbujanju branja pri otroku. 

 

H. P. Leichter (1984; nav. po Grginič, 2006: 12) je opisala tri načine, kako lahko starši otroka 

preko vsakodnevnih dejavnosti spodbujajo k razvoju pismenosti. Izpostavi naslednje načine: 

medsebojno sodelovanje, pomembno fizično okolje, čustvena in motivacijska klimo. 

Medsebojno sodelovanje otroka poteka med člani njegove družine, npr. oblikovanje seznama 

za nakup hrane v trgovini. Izredno pomembno je fizično okolje, kjer otrok uporablja vire za 

sporazumevanje, npr. telefon. Pozitivna spodbuda za razvoj pismenosti pri otroku so knjige, 

ki so dostopne otroku in primerne njegovi starosti. Avtorica poudarja pomen prisotnosti 

računalnika, ki bistveno spodbuja otroke k pismenosti. Zadnji način za spodbujanje branja 

otroka pa sta čustvena in motivacijska klima. Ta se nanaša na odnose med člani družine in 

odnosi članov do pismenosti.  

 

V magistrskem delu se želim osredotočiti na zgodnjo pismenost, kjer gre za razvoj pismenosti 

pri otroku v družini in vzporedno v predšolski instituciji.  

 

 

1.2 Zgodnja pismenost 

 

V otrokovem življenju je pismenost najpomembnejša sposobnost, ki jo potrebuje tekom 

celotnega življenja. Za obstoj in sam razvoj posameznika na začetku življenja je pomembna 

zgodnja pismenost, ki poteka v primarni družini in v vrtcu. Z razvojem zgodnje pismenosti se 

razvijajo vse štiri sporazumevalne dejavnosti: govorjenje, poslušanje, branje in pisanje 

(Skubic, 2012: 47–48). 

 

Zgodnja pismenost je širok pojem, ki vključuje naslednje faze: porajajoča se pismenost, 

začetna pismenost in stopnja prehodne pismenosti. Porajajoča se pismenost je prisotna med 

prvim in petim letom starosti otroka, ko otrok »bere in piše«. Otrok se ne zaveda tiska; čečka, 

uporablja naključno izbrane črke, le samostalnike ali številke. Ob poslušanju zgodbe vidno 

zaznava ilustracije v knjigi, postopoma povezuje slike in prebrano besedilo med seboj in 

pripoveduje zgodbo. Sledi začetna pismenost otroci razumejo abecedni princip, povezujejo 

glasove in črke med seboj. Otroci v tej fazi razvijejo zaznavanje posameznih besed v besedilu, 
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jih prepoznajo v besedilu in jih pokažejo. V fazi začetne pismenosti so otroci sposobni branja. 

Ob vstopu v osnovno šolo se začne prehodna pismenost, kjer otrok razvije bolj tekoče pisanje 

in branje (Skubic, 2013: 156).  

 

 

1.2.1 Razvojni vidik bralne pismenosti  

 

Pismenost je izredno kompleksna in preobsežna, zato jo raziskovalci pojasnjujejo v 

posameznih delih. V nadaljevanju bom opredelila celostna modela razvoja zgodnje pismenosti 

in modele razvoja bralnih sposobnosti.  

 

 

1.2.1.1 Model razvoja zgodnje pismenosti po Frith 

 

Avtorica U. Frith (nav. po Pečjak, 2000: 51) je model razvoja zgodnje pismenosti razvila leta 

1986 in spada med kognitivne razvojne modele branja in pisanja, ker upošteva otrokove 

kognitivne stopnje razvoja. Model je oblikovala s pomočjo analize napak učencev, ki so imeli 

bralne težave na posameznih stopnjah bralnega razvoja. Posledično zaradi težav niso 

napredovali na naslednjo stopnjo. Stopnje so naslednje: logografska ali slikovna stopnja, 

alfabetska ali črkovna stopnja in ortografska ali pravopisna stopnja. Med posameznimi 

stopnjami so kvalitativne razlike, na katere vplivajo različni dejavniki: biološka zrelost 

posameznika, kulturno in izobraževalno okolje ter jezik otroka. 

 

 

Tabela 1: Ček lista razvojnih faz (Frith, 1986; nav. po Pečjak, 2000: 52) 

 

Stopnja Ali učenec lahko ...  

 

Logografska stopnja 

Prepozna posamezne besede v stavku; 

napiše črke abecede; 

prepozna pogoste besede; 

prepozna rimane besede. 

 

Zgodnja ortografska stopnja 

Loči v besedi izgovorjene kratke in dolge vokale; 

jasno izboljša avtomatičnost prepoznavanja besed; 

bere preproste besede vsaj z dvema zlogoma; 

bere in glaskuje različne samoglasniške vzorce. 

 

Zgodnja alfabetska stopnja 

Ugotovi glasove v besedi; 

tvori besede, ki se rimajo; 

tvori samoglasniške glasove; 

razčleni besedo z dvema/tremi glasovi. 

 

 

Pozna ortografska stopnja 

Jasno kaže avtomatizirano branje; 

pokaže razumevanje zlogov; 

pravilno glaskuje besede v množini in konce besede; 

pokaže, da zna uporabljati dodane zloge; 

izkazuje napredek v branju/pisanju. 

 

Pozna alfabetsko stopnjo 

Razčleni besede s štirimi ali več glasovi; 

bere in glaskuje zloge in nosne glasove; 

bere in glaskuje samoglasnike v enozložni besedi. 
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Na prvi stopnji logografske ali slikovne stopnje otrok prepoznava besede celotno, ampak 

otrok še vedno ne zna besede napisati ali jo črkovati. Ob zapisu besede otrok pogosto naredi 

napake. Besede prepoznava celostno kot sliko na podlagi izstopajočih grafičnih potez 

zapisanega. Otrok zazna zapise v okolju, svoje ime in imena članov družine. Obseg besed, ki 

jih otrok prepozna, je majhen, zato strategija prepoznavanja besed postane hitro neučinkovita. 

V drugi stopnji alfabetske ali črkovne stopnje otrok vzpostavi zvezo med črko in glasom. 

Posledično lahko bere s tehniko dekodiranja. V tej stopnji mora bralec analizirati sestavo 

tiskane besede in strukturo izgovorjene besede. Pri tem lahko prepozna posamezno besedo 

tako, da prepozna vsak element, vendar je osredotočenost bralca usmerjena na prvo ali zadnjo 

črko v besedi. Pisanje je povezano z asociativno zvezo črka ˗ glas. Začetni bralci v tej stopnji 

uporabljajo vizualne strategije za branje in fonološke spretnosti za črkovanje. Otrok lahko 

izboljša strategijo in hitreje dekodira besede z urjenjem, s čimer preide na višjo stopnjo 

branja. Slednja stopnja branja se imenuje ortografska ali pravopisna stopnja, kjer otrok 

razume povezavo med črko in glasom, razume strukturo in pomen besede. Napredek v tej 

stopnji se pri otroku pokaže najprej pri branju in kasneje pri pisanju. Otrok bere dele besede 

ali celo besedo skupaj in ne posameznih črk. U. Frith poudarja, da se posamezna stopnja 

razvija ločeno od drugih zaradi ustvarjanja posameznih strategij branja in pisanja (Pečjak, 

2000: 49–51).  

 

 

1.2.1.2 Model zgodnjega razvoja bralne pismenosti po Marshu s sodelavci  

 

Marsh in njegovi sodelavci Friedman, Welchom in Desberg so leta 1981 (nav. po Pečjak, 

2000: 52–54) izdelali model zgodnjega razvoja bralne pismenosti na podlagi raziskovanja 

eksperimentov. Model so razdelili na štiri stopnje: jezikovno ugibanje, ugibanje s pomočjo 

diskriminacijske mreže, zaporedno dekodiranje in hierarhično dekodiranje. Na prvi stopnji 

jezikovnega ugibanja se otrok uči besed na pamet. Med vidnim dražljajem in ne analiziranimi 

besednimi odzivi se izpostavi mehanična povezava. Otrok med branjem prepozna celo 

besedo, bere celostno in si pomaga s sobesedilom. Če otrok naleti na neznano besedo, je ne 

»prebere«, ker ne najde smiselne povezave. Osnovna strategija otroka na tej stopnji je, da 

prepozna besedo in neznano besedo zamenja s tisto, ki je pomensko in skladenjsko ustrezna 

kontekstu. Otrok je omejen na uporabo prve črke. Stopnja ugibanja s pomočjo 

diskriminacijske mreže od otroka zahteva odzive na neznano besedo s pomočjo podobnosti 

vidnih znakov z znano besedo. Otrok v tej stopnji ni več omejen na uporabo prve črke, ampak 

doda še druge značilnosti besede, npr. dolžina besede, oblika besede in končna črka. Otrok 

predela grafeme tako, da razlikuje tiskane besede med seboj. V tretji stopnji zaporednega 

dekodiranja je značilna uporaba kombinacijskih pravil. V tej fazi odrasle osebe otroka 

podučijo ali on ugotovi sam, da se mnoge črke in besede izgovorijo na enak način kot se 

napišejo. Otrok ugotovi, da je veliko lažje brati besede s pomočjo glaskovanja. Kasneje začne 

uporabljati tudi abecedni princip. Tretja stopnja je stopnja analitičnega branja, ne moremo več 

govoriti o globalni stopnji. Otrok je sposoben miselno predelati več besed. V zadnjo stopnjo 

hierarhičnega dekodiranja otrok vstopi, ko si pridobi dovolj izkušenj in urjenja spretnosti 

dekodiranja. To je najvišja raven v razvoju zgodnje pismenosti. Otrok je sposoben upoštevati 

pravila v skladu s kontekstom, uporabo analogije kot alternative za dekodiranje. 

 

Modela U. Frith in Marsha s sodelavci sta si vsebinsko po stopnjah podobna. Ne glede na 

povečano število stopenj modela po Marshu se stopnje vsebinsko povezuje. Druga in tretja 

stopnja po U. Frith sta identični Marschevi tretji in četrti stopnji. 
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1.2.1.3 Model razvoja zgodnje pismenosti po Barone, Mallette in Xu 

 

Model razvoja zgodnje pismenosti avtoric M. Barone, M. Mallette in S. Hong Xu (2005; nav. 

po Pečjak, 2000: 45) je eden kompleksnejših modelov in je uporabljen kot merski instrument 

v empiričnem delu magisterija. Model izhaja iz ugotovitev, da je pismenost neposredno 

povezana z razvojem branja, pisanja in poznavanja besed. V zgodnjem razvoju pismenosti 

navedene avtorice opredelijo tri stopnje: stopnja razvijajoče se pismenosti, stopnja začetne 

pismenosti in stopnja prehodne pismenosti. Posameznik lahko stopnje prepozna s pomočjo 

opazovanja kazalcev razvitosti branja, prepoznavanja besed in pisanja otroka. 

 

 

Tabela 2: Kazalci razvoja zgodnje pismenosti 

  

Stopnja Branje Pisanje Poznavanje besed 

 

 

 

 

Porajajoča 

se 

pismenost 

Nima predstave o besedi. 

 

Pretvarja se, da bere. 

 

Zapomni si znana 

besedila. 

 

Ko ga vprašamo o tem, 

kaj je prebral, lahko 

navede sicer posamezne 

delčke, ne obnovi pa 

vsebine. 

Pretvarja se, da piše. 

 

Prepozna razliko med 

sliko in pisavo oz. 

zapisom. 

Čečkanje. 

 

Za pisanje besed uporablja 

slučajno izbrane črke ali 

številke ali le začetne 

soglasnike. 

 

 

 

 

Začetna 

pismenost 

Ima predstavo o besedi. 

 

Bere besedo za besedo. 

 

Tudi pri tihem branju 

vokalizira (bere 

polglasno, šepetaje ...). 

 

Če ga vprašamo, kaj je 

prebral, najbolj pogosto 

ponovi prebrano z istimi 

besedami. 

Piše črko za črko. 

 

Piše počasi, vendar 

druge osebe lahko 

preberejo, kaj je 

napisal. 

 

Ne piše veliko 

(besedila). 

Premakne se od uporabe 

začetnih in končnih 

soglasnikov in začne v 

enozložne besede 

vključevati tudi 

samoglasnike (npr. pek). 

 

 

 

 

 

Prehodna 

pismenost 

Bere tiho. 

 

Bere tekoče, pogosteje 

kot besedo za besedo 

bere skupine besed. 

 

Če ga vprašamo, kaj je 

prebral, lahko dobesedno 

ponovi, povzame vsebino 

s svojimi besedami ali 

pove lasten odnos do 

prebranega. 

Piše lahko besedo za 

besedo in posamezne 

skupine besed. Piše 

hitreje in napiše več 

oz. daljše besedilo. 

 

V procesu pisanja se 

lahko usmeri na 

pomen povedi in ne le 

na zapis posameznih 

besed. 

Ima predstavo o natančni 

izgovorjavi in zapisu 

večine besed. Težave ima 

lahko z zapisovanjem 

daljših, manj znanih 

besed. 

 

Prepoznava, da se 

določene besede zapišejo 

drugače kot se izgovorijo 

(npr. avto in ne auto, 

metulj in ne metul). 
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V Tabeli 2 so jasno oblikovane tri stopnje razvoja zgodnje pismenosti. Prva se imenuje 

stopnja porajajoče se pismenosti, za katero je značilno otrokovo pretvarjanje, da piše in bere. 

V tem obdobju otrok spozna pismenost na celoten način. Otrok v predšolskem obdobju gleda 

knjigo in ilustracije v njej prav ali narobe obrnjeno. Pri tem ga najbolj zanima sredina in 

konec knjige, manj njen začetek. Otroci na prvi stopnji spoznavajo in si pridobivajo izkušnje s 

knjigo, tiskom in ilustracijami. Otrok pri samem branju knjige najprej razvije zavest, kaj so 

strani v knjigi, kako se listi v knjigi obračajo in kje je naslovna stran knjige. S spodbudami 

odraslih se otrok zave, kako se s knjigo ravna, da se je ne trga ali riše v njej. Otrok spozna, da 

se besedilo nadaljuje skozi celotno knjigo in da ilustracije dodatno popestrijo dogajanje in 

sledenje zgodbi. Otrok ob poslušanju zgodbe zaznava celotno besedilo in ne posamezne 

besede. Otroci se še ne zavedajo in ne razumejo tiska. V tej stopnji otroci znajo obnoviti 

zgodbo ob ilustracijah. Otroci še ne znajo pisati, vendar so v tej vlogi zelo iznajdljivi. Ne 

poznajo še odnosa črka – glas, ampak na papir pišejo različne znake, za katere vedo, kaj 

pomenijo, vendar jih znajo prebrati le oni. Otrok je v obdobju porajajoče se pismenosti že 

sposoben, da preslika črko, besedo, vendar se pri tem pogosto pojavljajo napake. Otrok še ne 

razume posameznih črk in njihovega pomena. Druga stopnja je stopnja začetne pismenosti. 

Otroci razumejo abecedni princip, posledično znajo povezovati črke in glasove. Pri tem so 

otroci usmerjeni na dekodiranje oz. na pretvarjanje črk v glasove in obratno. Na tej stopnji se 

pojavijo trije različni načini branja. Otroci vedno berejo glasno, da slišijo besede in razumejo 

prebrano. Pri branju uporabljajo prst, da si kažejo, kje berejo. Berejo posamezno besedo za 

besedo. Njihova glavna miselna naloga je razvozlanje besed. Branje otrok v stopnji začetne 

pismenosti ni tekoče, posamezne besede morajo večkrat prebrati. Odrasli lahko otroka vpraša 

o vsebini in ta se bo po prebranem besedilu osredotočil na dogodke v zgodbi. Otroci znajo 

narediti povzetek zgodbe. Pri zapisovanju besed so otroci sposobni zapisati tudi samoglasnike 

in s tem zajamejo celotno fonetiko. Stopnja prehodnje pismenosti ima tri značilnosti: 

sposobnost tihega branja, tekočega branja in porast razumevanja prebranega. Otroci na tej 

stopnji že tekoče berejo in pišejo. V spominu imajo že veliko »vidnih« besed, posledično 

lahko berejo dve ali tri besede naenkrat. Njihova radovednost in motiviranost je osredotočena 

na različna literarna dela. Izberejo si najljubša dela in njihove avtorje. S tem razvijejo svojo 

bralno sposobnost tudi zahtevnejših besedil. Znajo obnoviti besedilo na način, ki ustreza njim 

samim, razumejo osebne odnose med liki in besedilo kritično analizirajo. Otroci na tej stopnji 

besedilo dekodirajo in ga razumejo. Pri pisanju niso usmerjeni več v tehniko in način pisanja, 

ampak zapisujejo celotne misli, njihovo besedilo je daljše (Pečjak, 2000: 47–49).  

 

Vsaka stopnja razvoja zgodnje pismenosti se pri posameznikih pojavi v različnih obdobjih. Ne 

smemo jih posploševati na starost ali razred v šoli, ampak je potrebno upoštevati individualne 

značilnosti in sposobnosti posameznika. Ožje lahko opredelimo, da so v stopnji porajajoče se 

pismenosti predšolski otroci in otroci prvih razredov osnovne šole. Na stopnji začetne 

pismenosti so predšolski otroci in otroci v drugem razredu osnovne šole. V zadnjo stopnjo 

sodijo šolski otroci med prvim in četrtim razredom osnovne šole (prav tam).  

 

 

1.2.1.4 Model L. Ehri 

 

Avtorica L. Ehri (1999; nav. po Pečjak, 2000: 54) je leta 1999 oblikovala model razvoja 

bralne pismenosti s štirimi stopnjami: predabecedna stopnja, delna abecedna stopnja, popolna 

abecedna stopnja in utrjena abecedna stopnja. Predabecedna stopnja je stopnja v obdobju 

porajajoče se pismenosti, natančneje v predšolskem obdobju. Naslednje stopnje si sledijo 

druga za drugo. 
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V spodnji tabeli bom uporabila pojem otrok za vse posameznike v predšolskem in šolskem 

obdobju, ki so vključeni v stopnje bralnih sposobnosti. 

 

 

Tabela 3: Razvoj bralnih sposobnosti po L. Ehri (Ehri, 1999; nav. po Pečjak, 2000: 55) 

 

Stopnja Značilnosti stopnje 

 

 

 

 

Predabecedna 

stopnja 

Otrok lahko bere besede, ki se pogosto pojavijo v njegovem okolju, v 

določenem kontekstu (npr. Pepsi). 

 

Otrok si težko zapomni besede zunaj konteksta v obliki slik ali logotipov 

(naučijo se sicer nekaj besed, ki jih po navadi hitro pozabijo). 

 

Otrok si lahko zapomni in prebere nekatere besede, ki si jih zapomni, 

zaradi njihovega videza (npr. ATA). 

 

Otrok si pogosto pomaga s strategijo ugibanja. 

 

 

 

 

 

Delna abecedna 

stopnja 

Otrok pozna nekaj črk in pozna imena zanje (po navadi za tiste, ki 

sestavljajo njegovo ime). 

 

Otrok uporablja strategijo uganjevanja, pri čemer si pomaga s črkami, ki 

jih pozna.  

 

Otrok pri branju besed, s katerimi se pogosto srečuje, povezuje prvo oz. 

zadnjo črko s prvim oz. zadnjim glasom, posledično vzpostavlja zvezo 

črka – glas.  

 

Otrok po slišani besedi, ne more glaskovati brez napake – izpušča 

posamezne samoglasnike.  

 

 

 

Popolna abecedna 

stopnja 

Otrok razume abecedni sistem. 

 

Otrok uporablja strategijo dekodiranja pri branju (na začetku bere 

počasi, ampak natančno).  

 

Otrok z branjem poveča obseg branja besed, ki jih pogosto srečuje.  

 

Otrok uporablja tudi strategijo branja po analogiji.  

 

 

 

 

Utrjena abecedna 

stopnja 

Otrok ima utrjeno zvezo črka/glas, zato lahko začne že z branjem daljših 

enot.  

 

Otrokov obseg besedišča narašča.  

 

Otrok uporablja poleg ostalih strategij tudi strategijo branja s pomočjo 

analogij.  

 

Otrok se pri novih besedah vrne na strategijo dekodiranja črka – glas.  
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Avtorica je z modelom razložila razvoj otrokovih bralnih sposobnosti s pomočjo različnih 

bralnih strategij: strategija dekodiranja, analogij, ugibanja in strategije znanih besed. L. Ehri 

meni, da učinkovit bralec uporablja vse štiri strategije. Strategija bralnega dekodiranja je 

strategija, kjer otrok vzpostavi asociativno povezavo med črko in glasom. Črke pretvori v 

glasove, glasove pa poveže v besedo. Pri strategiji analogij otrok primerja že znano besedo z 

novo besedo in jo poskuša prebrati tako, kot je prebral že znano besedo. Pri strategiji 

napovedovanja ali uganjevanja otrok poskuša na enostaven način uganiti, katero besedo je 

vidno zaznal (prva črka, slika, pike ...). Strategija znanih besed pa od otroka zahteva 

večkratno branje določene besede. Otrok si besedo zapomni in se je spomni pri ponovnem 

branju te besede (Pečjak, 2000: 55).  

 

 

1.2.1.5 Model razvoja bralnih sposobnosti po J. Chall  

 

J. Chall je v svojem delu Stopnje bralnega razvoja (1983; nav. po Pečjak, 2000: 59) objavila 

model bralnih stopenj. Njen model je izrednega pomena za načrtovanje sodobnega 

kurikuluma za vzgojo in izobraževanje, zato ga želim v svojem delu še natančneje predstaviti. 

Raziskovalka je izhajala iz teorije spoznavnega razvoja po Piagetu in je model opisala po 

stopnjah. V Tabeli 4 bo pojem otrok uporabljen za otroke v predšolskem obdobju do 6. leta, 

pojem učenec pa bo uporabljen za vse posameznike v obdobju šolanja od 6. leta dalje. 

Stopnje, ki potekajo po 9. letu starosti, želim le na kratko opredeliti, ker se vsebina mojega 

dela navezuje zgolj na predšolsko in zgodnje šolsko obdobje. J. Chall jasno opredeli, da si 

stopnje sledijo v hierarhičnem zaporedju in da mora otrok doseči cilj oz. obvladati določeno 

vsebino, da lahko preide na naslednjo stopnjo. Predbralno obdobje je obdobje pred šolo, ko se 

otrok pripravlja na branje in traja do 6. leta. Otroci v stopnji 0 spoznavajo različne vidike 

jezika – metajezikovno zavedanje. Spoznajo pomensko, skladenjsko uporabo jezika in si 

pridobijo znanje o besedi. Otrok si v predšolskem obdobju razvije vidno in slušno 

razločevanje, ki je eno temeljnih sposobnosti za nadaljnje uspešno opismenjevanje. V 

naslednji stopnji deluje obdobje začetnega branja ali dekodiranja in traja do 7. leta starosti. 

Otroci na tej stopnji spoznajo črke in glasove zanje, popolnoma razvijejo slušno in vidno 

razločevanje. Stopnja dve ali stopnja utrjevanja spretnosti branja traja nekje do 8. leta starosti. 

Na tej stopnji posameznik ponotranji spretnost dekodiranja in avtomatizira tehniko branja, 

bere hitro in izredno natančno. Do avtomatizacije pride z veliko vaje in utrjevanja. V tretji 

stopnji poteka branje za učenje, kjer si otrok z branjem pridobiva novo znanje in mu branje 

predstavlja sredstvo za učenje. V četrti stopnji učenec sprejme, presoja in primerja prebrano z 

različnih vidikov. V zadnji stopnji konstrukcije in rekonstrukcije si posameznik pridobi 

pogled na svet. Gre za zrelo stopnjo pri branju, kjer je glavna konstruktivnost – posameznik si 

sam izgrajuje lastni sistem znanja. 
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Tabela 4: Bralne zmožnosti pri povprečnemu bralcu 

 

Stopnja Bralne sposobnosti Znanje in uporaba branja 

0 

(6 let) 

Otrok zna napisati svoje ime. 

Otrok pozna nekatere črke abecede, 

nekatere zna napisati (tiskane črke).  

Otrok prepozna nekatere znake in napise.  

Otrok ve, da se beseda začenja z 

določeno črko ali glasom. 

Otrok prepozna slike v knjigi.  

Otrok ve, da so knjige namenjene 

branju in uživa pri poslušanju. 

Otrok se pretvarja, da bere, ko gleda 

knjigo.  

Otrok se poskuša v začetnem pisanju.  

1 

(7 let) 

Učenec hitro prepozna najbolj pogoste 

besede.  

Učenec zna črkovati ali zlogovati besedo.  

Učenec glasno bere besedila s pogosto 

rabljenimi besedami. 

Učenec bere tiho, vendar manj spretno 

kot glasno. 

Učenec pozna abecedo.  

Učenec pozna odnos med črko in 

glasom.  

Učenec samostojno bere besedila z 

omejenim številom znanih besed.  

2 

(9 let) 

Učenec glasno tekoče bere.  

Učenec uporablja besedilo kot pomoč pri 

branju besed, ki jih ne prepozna takoj.  

Učenec bere gradivo in ga razume.  

Učenec pozna temeljne glasovne 

elemente in jih zna uporabljati.  

Učenec tako v šoli kot doma bere 

besedila, kjer je manj slik.  

3 A 

(12 let) 

Učenec bere tiho in glasno z 

razumevanjem gradiva različnih vrst in 

stilov.  

Učenec bere nekatere prispevke 

časopisov in revij za odrasle. 

Učenec uporablja slovarje. 

Učenec bere raznovrstna besedila. 

Učenec učinkovito uporablja slovarje 

in enciklopedije.  

Učenec začne razvijati učinkovite 

učne navade.  

3 B 

(14 let) 

Učenec bere z razumevanjem in se uči iz 

različnih virov.  

Učenec ima obsežen besednjak. 

Učenec bere revije in časopise za odrasle. 

 

Učenec bere literaturo za mladostnike 

in odrasle.  

Učenec učinkovito uporablja 

učbenike, slovarje in enciklopedijo.  

Učenec uporablja knjižnico kot vir 

informacij.  

4 

(18 let) 

Učenec analitično in kritično bere vse 

vrste besedil.  

Učenec ima širok besednjak, splošen in 

specifičen hkrati.  

Učenec veliko bere za lastne potrebe 

in za zadovoljitev zahtev šolskega 

sistema.  

Učenec ima učinkovite učne 

strategije.  

5 

(nad 18 

let) 

Učenec bere vse vrste besedil.  

Učenec analizira in sintetizira 

informacije, pridobljene z branjem in 

gradi lasten sistem branja. 

Učenec bere hitro in učinkovito z 

namenom, da pridobiva znanje, in za 

lastne potrebe.  
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1.2.2 Predbralno in bralno obdobje  

 

Predbralno obdobje se začne na predšolski stopnji, kjer si otrok razvija bralne sposobnosti, ki 

bodo neposredno vplivale na njegovo uspešnost v šoli. M. Dolinšek Bubnič (1999: 16–17) se 

nagiba k dejstvu, da je okolje pomembnejše od bioloških dejavnikov pri razvoju bralnih 

sposobnosti. Še vseeno pa nekvalitetno branje odraslega otroku, kjer gre za pasivno 

poslušanje, ni enako učinkovito kot kvalitetno branje otroku, kjer sta bralec in poslušalec 

aktivna pri dejavnosti. Naloga staršev ali vzgojiteljev je, da izberejo primerno literaturo 

otrokovi starosti in se prilagodijo otrokovim govornim sposobnostim.  

 

Z zgornjim dejstvom se strinjata tudi L. Knaflič in N. Bucik (2009: 17–22), ki sta podobnega 

mnenja, da je za učinkovitega in zavzetega bralca potrebno motivacijo za branje razvijati že v 

predšolskem obdobju oz. v obdobju porajajoče se pismenosti. Otrok pred vstopom v šolo 

samostojno še ne zna brati, vendar ga v svet knjige lahko popeljejo odrasli. V vrtcu lahko 

strokovni delavci opazijo otroke, ki jih knjige izredno zanimajo, jih z navdušenjem poslušajo, 

nekateri prosijo, da jim berejo, nekateri želijo, da jim isto zgodbo preberemo še enkrat. Še 

hitreje pa strokovni delavci opazijo tiste otroke, ki jih branje zgodb ne spodbudi k aktivnemu 

poslušanju, ne posegajo po knjižni polici in jih besedilo ne zanima ali besedila ne razumejo. 

Zavedati se moramo, da je motivacija večdimenzionalen proces z več dejavniki, ki vključujejo 

otrokov interes in odnos do branja ter vrednotenje bralnih dejavnosti. Kot spodbuda za branje 

sta pri otroku lahko prisotna notranja in zunanja motivacija. Notranja motivacija izhaja iz 

otrokove lastne želje in potrebe po branju, zunanja motivacija pa predstavlja spodbude iz 

okolja, kot npr. pohvala in nagrada. Poleg motivacije, interesa za branje, avtonomnosti in 

svobode pri izbiri knjige je pomemben razvoj odnosa do samega branja. N. Bucik (Knaflič in 

Bucik, 2009: 21) opredeljuje pomen branja kot: »sistem občutkov, ki se nanašajo na branje in 

povzročijo, da se posameznik odloči za branje ali se branju izogne. Odnos do branja je 

čustveno obarvan, vendar vključuje tudi spoznavne dimenzije in sloni na posameznikovih 

izkušnjah.« Pozitiven odnos do knjige ali branja pomeni, da se otrok identificira z določenim 

knjižnim junakom tako močno, da si želi poslušati vse knjige s tem junakom. Pozitiven odnos 

pa ne poudarja dejstva, da morajo biti otroku všeč prav vse literarne zvrsti in vsi junaki zgodb. 

 

Pri vseh dejavnostih v vrtcu je potrebno spodbujati jezikovni razvoj otroka. Vzgojitelj mora 

biti otrokom govorni zgled. Pod jezikovne dejavnosti v vrtcu sodijo govorna vzgoja, knjižna 

in književna vzgoja v vrtcu ter predopismenjevanje. Vse štiri dejavnosti se povezujejo med 

seboj in z drugimi področji Kurikuluma za vrtce (1999). Strokovni delavec mora spodbujati 

otroke k branju različnih zvrsti literature. V ospredju je tudi predopismenjevanje, kjer se otrok 

seznani s konceptom tiska in spoznava standardne simbole (Grosman in sodel., 2003: 49–50).  

 

V raziskavi D. Skubic (2012: 164) se je 80 % vprašanih vzgojiteljev strinjalo s trditvijo, da je 

v zgodnjem obdobju pri otroku izredno pomembno razvijati predpisalno in predbralno 

zmožnost. Vzgojitelji menijo, da je zgodnje obdobje pomembno za otrokov govorni razvoj. 

Raziskovalka v ospredje postavlja dejavnosti, na katere morajo biti strokovni delavci v vrtcu 

še posebej pozorni: »branje knjig z otroki, jasnejša opredelitev dejavnosti predopismenjevanja 

v Kurikulumu za vrtce, ozaveščanje staršev o pomembnosti pogovarjanja z otroki, stalno 

izpopolnjevanje odraslih na področju pismenosti, zagotavljanje izobraževalnih možnosti 

otrokom, ki ne hodijo v vrtec in ne razvijajo predopismenjevalnih spretnosti, zagotavljanje 

pomoči neslovensko govorečim staršem pri učinkoviti komunikaciji z vzgojitelji, stalno 

izpopolnjevanje vzgojiteljev na jezikovnem področju, še posebej na področju zgodnje 

pismenosti, razvijanje izobraževalnih programov, ki bi pomagali staršem predšolskih otrok pri 

razvijanju otrokove zgodnje pismenosti in jezikovnih spretnosti in spodbujanje staršev 
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predšolskih otrok pri rabi medijske pismenosti za pospeševanje visokokakovostnega 

izkušenjskega učenja njihovih otrok«. Po zaključenem predbralnem obdobju sledi začetno 

bralno obdobje, ki traja do 7. leta starosti. Začetno bralno obdobje se deli na tri pod faze. V 

prvi fazi je otrok bolj pozoren na pomen besede in ne na grafično podobo. Posledično se lahko 

pri branju večkrat zmoti in prebere drugače kot je napisano. V naslednji fazi se otrokova 

pozornost preusmeri na obliko besede. V tretji fazi pa pride do skupka prve in druge faze, kjer 

otrok združi obliko in pomen besede. V tej fazi otrok bere gladko in natančno.  

 

 

1.2.3 Razvoj otrokovega odnosa do knjige 

 

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2003: 27–28) soglašata, da se mora branje ali 

pripovedovanje zgodb otrokom pojavljati vedno v isti obliki, spremembe niso dobrodošle. 

Otroci imajo radi, da jim preberemo isto zgodbo večkrat. Posledično otroci dobro vedo, če 

nenamerno izpustimo stavek in nas hitro dopolnijo. Pomembno je tudi, kako otroku beremo, 

npr. vedno nam sedi v naročju, uporabljamo isto intonacijo, glasnost branja ipd. Ob 

natančnem, dobesednem branju otrok pričakuje zaplete, razplete in konec zgodbe kot 

sprostitev. Ob tem se otrok čuti varnega, ker točno ve, kaj se bo zgodilo. Vsebino zgodbe 

otrok podoživlja preko simbolne igre. Vživlja se v vlogo drugega – literarnega junaka in 

razvija empatijo. V simbolni igri prevzema vlogo močnejšega in zadovoljuje svoje potrebe, 

želje in cilje, katerih v realnem življenju še ne zmore.  

 

S. E. Mol in A. G. Bus (2011; nav. po Marjanovič Umek, 2013: 59) sta v raziskovalnem delu 

ugotovili, da otrokova izpostavljenost glasnemu branju odraslega vpliva na bralne spretnosti 

in govorni jezik otroka. Sposobnosti sta v recipročnem odnosu, ker zgodnja izpostavljenost 

knjigam spodbuja govorni in bralni razvoj otrok, kasneje pa obratno spodbujata pogostost in 

količino izpostavljenosti knjižnim delom.  

 

Naslednja poglavja govorijo o konceptu knjige, natančneje o branju knjig predšolskim 

otrokom. 

 

 

2 Koncept tiska/knjige 

 

Koncept tiska je eno pomembnejših znanj predšolskega otroka, ki se začne razvijati v 

zgodnjem otroštvu. Sam pomen koncepta tiska se naslanja na znanje o oblikah in funkcijah 

knjižnega jezika, kjer gre za večdimenzionalni konstrukt in se pojavi pred formalnim branjem 

in pisanjem. Pridobljene izkušnje o tisku v predšolskem obdobju se neposredno povezujejo in 

vplivajo na kasnejše uspehe pri učenju (Justice, Kaderavek, Fajn, Sofka in Hunt, 2009: 68). 

Koncept tiska se veže na razumevanje otroka o tem, kaj je to knjiga, kakšen je njen namen 

uporabe, kako je knjiga sestavljena, kako zgleda tisk ipd. Pojem tiska vključuje ločevanje 

ilustracije od besedila, prepoznavanje začetka in konca knjige, zavedanje, kje je vrh in dno 

strani, in vedenje, da beremo od leve proti desni (Likierman in Muter, 2007: 199).  
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2.1 Razvoj koncepta tiska pri otroku 

 

V predšolskem obdobju se začne pismenost razvijati spontano, počasi, neenakomerno in 

nevidno. Otrok do tretjega leta spoznava različne oblike in funkcije tiska, seznanja se s 

različnimi vrstami knjig, s pomočjo glasnega branja odrasle osebe se seznani z smerjo branja, 

začetkom in koncem knjige, zaveda se simbolov za zapis besedila – črke, razlikuje med prvo 

in zadnjo stranjo v knjigi, ločuje ilustracije in besedilo ter prepoznava, kje na naslovnici je 

naslov knjige. Razvijanje koncepta tiska pri otroku poteka v odnosu z odraslim. V starosti od 

tretjega do šestega leta starosti otrok postopoma prihaja do spoznanja, da govorjeno lahko 

zapiše in posledično prebere. Ob lastni motivaciji se otrok uri v učenju abecede, razume, da 

posameznemu glasu pripada določena črka. Raziskovalni in teoretiki, ki se ukvarjajo z 

otrokovim razumevanjem pisnega jezika in bralnih procesov je to poimenovalo koncept tiska, 

grafično zavedanje, fonološko zavedanje, glasovno-črkovno zvezo in besedno branje 

(Grginič, 2008: 10–11). 

 

Razvoj koncepta tiska pri otroku je kompleksen in dolgotrajen proces, ki je izredno 

pomemben v zgodnjih fazah razvoja. Otrok se pred vstopom v šolo že zaveda branja in 

pisanja ter ima že pridobljene določene izkušnje. Posamezni predšolski otroci imajo že razvit 

koncept branja, ostali so na dobri poti, da ga v naslednjih letih usvojijo (Munn, 1995: 105–

107). Otrokovo razumevanje koncepta tiska lahko enačimo z otrokovim zavedanjem 

govorjenih in pisno-jezikovnih enot, kjer razume splošne zveze med enotami in njihovim 

pomenom, pozna pravila in razume procese branja. V ospredju koncepta tiska je otrokovo 

zavedanje, da imata tisk in branje tega velik pomen v vsakdanjem življenju. Otrok v 

predšolskem obdobju razvije grafično zavedanje, kjer se usmeri v razumevanje grafičnih 

značilnosti tiskanih črk in razločuje med podobnimi črkami. Otrok še pred poimenovanjem 

črk razvije sposobnost vidnega razločevanja znakov, kasneje razvije znanje abecede. V 

zgodnjem otroštvu otrok razvije tudi fonološko zavedanje, kjer razločuje med elementi v 

besedi in loči podobnosti in razlike med elementi, npr. rime, zlogi, glasovi na začetku besed. 

Otrok razume, da lahko govorjeno besedo primerja z njenimi glasovnimi komponentami. Vaje 

za slušno razločevanje morajo vključevati znanje glasovno-črkovne asociacijske zveze pred 

črkovnim poimenovanjem. Za razumevanje abecednega principa morajo otroci razviti 

fonološko zavedanje. Otrok pred začetkom formalnega pisanja uporablja spontane oblike, npr. 

čačke, risanje, posnemanje formalnega pisanja. Pri tem uporablja domiselne črke, ko 

glasovom prireja črke, jih pri tem izpušča in zamenjuje. Že v predšolskem obdobju lahko 

otroci v spodbudnem okolju razvijejo bralno sposobnost (Grginič, 2008: 10–11). 

 

Ključna sestavina pismenosti je tudi bralna motivacija. Dejavnike bralne motivacije lahko 

razdelimo na notranje in zunanje prvine. Pod notranje prvine motivacije sodijo naslednji 

elementi: kompetentnost (sposobnost in zaupanje vase, da lahko dosežeš bralni cilj), 

zatopljenost posameznika v branje (osredotočenost na branje s povečano miselno aktivnostjo), 

interes (usmerjena pozornost, povečano miselno delovanje, čustvena vključenost bralca v 

branje) in prepričanje bralca o pomembnosti branja za njegovo življenje. Pod zunanje 

motivacijske prvine pa sodijo naslednje sestavine: tekmovanje z drugimi, priznanje ali 

dosežki (posameznik bere zato, da dobi materialno priznanje, pohvalo ali oceno) in socialna 

motivacija (posameznik bere zato, da lahko sodeluje v aktivnostih z okolico) (Pečjak in 

sodel., 2006: 9–20). Vse to vodi v bralno vedenje posameznikov. Otroci, ki so motivirani za 

branje, se zanj bolj angažirajo in imajo do njega pozitiven odnos. Kaže se tudi povezanost 

med motivacijo za branje in bralno učinkovitostjo. Zavedati se moramo, da je motivacija za 

branje pomembna kot napovednik in kot posledica kasnejših bralnih dosežkov. Med 

motivacijske elemente sodijo različni dejavniki: interes za branje, odnos do branja, občutek o 
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bralni kompetentnosti in posameznikovo vrednotenje raznih bralnih dejavnosti. Posameznik 

ima notranje in zunanje cilje ter razloge, zakaj bere določeno besedišče. Pod notranje 

motivacijske dejavnike sodi radovednost ali želja posameznika po nečem novem, zatopnjenost 

in pomembnost branja, kjer gre za prepričanje, da je pomembno brati. Pod zunanje dejavnike 

bralne motiviranosti sodijo materialna priznanja, bralne ocene in tekmovalnost z drugimi v 

branju (Pečjak, 2010: 39–40).  
 

V razvoju koncepta tiska obstajajo tri ravni območja bližjega razvoja. V prvi fazi otrok 

predmete na ilustraciji dojema izolirano, kot posamezne dele v celoti. Poimenovan predmet 

poveže z določenim imenom in sliko. Predmeti dobijo začasen pomen približno v drugi 

polovici drugega leta. Po drugem letu starosti otrok razume že enostavnejše besedilo. V drugi 

fazi je otrokov že znan predmet postavljen v nov kontekst, v otrokov izkustven prostor, npr. 

kozo poveže z ogledom živalskega vrta. To otrok zmore približno pri treh letih. V tretji fazi 

otrok združuje kontekste med seboj. Otrok posamezne slike združi v celotno zgodbo. Na tej 

stopnji otrok med pripovedovanjem in branjem rad sprašuje. Otrok zgodbo celostno razume 

(Grosman in sodel., 2003: 25). Podobno razlaga tudi Labinowicz (2010: 32–33) v delu Izvirni 

Piaget, kjer nam otrokovo oblikovanje pojma razloži na primeru triletne Metke, ki živi v 

okolici, kjer je veliko mačk. Na podlagi podobnosti med mačkami si Metka oblikuje miselno 

kategorijo, ki si jo prikliče v spomin in jo uporabi, ko jo potrebuje. Nekoč sreča veverico in jo 

zaradi podobnosti z mačko uvrsti v isto kategorijo. Z opazovanjem pride do sklepa, da lahko 

stoji na zadnjih nogah in ima košat rep, poimenuje jo smešna muca. Tokrat ne more več 

uporabiti kategorije »mačka«. Razlike med veverico in mačko so deklico pripeljale do 

oblikovanja nove kategorije »smešna muca«. Metka je svoji materi povedala, da je videla 

smešno muco. Mati jo je popravila in ji povedala, da je to veverica. Deklica je oblikovala 

kategorijo »veverica«. 

 

V predšolskem obdobju se strokovni delavci zavedamo individualnih razlik med otroki. Za 

ugotavljanje razumevanja koncepta tiska pri otrocih bom opredelila nekaj instrumentov, ki 

bodo lahko v pomoč vzgojiteljem pri poznavanju otrok, načrtovanju in izvajanju programa 

predšolske vzgoje in pri sodelovanju s starši na formalnih srečanjih.  

 

 

2.2 Instrumenti za ugotavljanje otrokovega razumevanja koncepta tiska 

 

V tem poglavju predstavljam instrumente za ugotavljanje otrokovega razumevanja koncepta 

tiska. Instrumenti nam omogočajo vpogled v doseženo znanje in napredek otroka ter 

samoevalvacijo našega izvedenega dela. Informacije o otroku nam pripomorejo k novemu 

načrtovanju, s katerim poglobimo vedenje o otrocih in jim preko neposredne izkušnje 

omogočamo odkrivanje še neznanega.  

 

 

2.2.1 Ček lista za ocenjevanje razumevanja koncepta tiska po M. Barone, M. Mallette in S. 

Hong Xu 

 

Avtorice M. Barone, M. Mallette in S Hong Xu (2005) so leta 2005 objavile instrument – ček 

listo za ugotavljanje otrokovega vedenja o knjigi. S pomočjo instrumenta si strokovni delavec 

pridobi informacijo, ali se otrok orientira v slikanici, ali loči med besedilom in ilustracijami, 

pozna začetek in konec zgodbe ter smer pisanja ipd. Vzgojitelj potrebuje za izvedbo raziskave 

knjigo, ki je primerna otrokovi starosti in oblikovano ček listo. Pred začetkom izvedbe mora 

strokovni delavec otroku posredovati naslednje navodilo: »Pokazal/-a ti bom knjigo in ti 
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postavljal/-a različna vprašanja v zvezi z njo, ti pa mi odgovori, kar boš vedel/-a.« Strokovni 

delavec si sproti beleži pravilne ali nepravilne odgovore otroka z izbranimi znaki. Rezultati so 

opisna ocena otrokovega razumevanja koncepta tiska (Pečjak, 2010: 106–107).  

 

 

Tabela 5: Ček lista za ocenjevanje koncepta tiska (M. Barone, M. Mallette in S. Hong Xu, 

2005; nav. po Pečjak, 2010: 107) 

 

Področje Vprašanje za otroka +/x 

1. Orientacija knjige Pokaže začetek in konec knjige.  

Pokaže naslov knjige.  

Pove, zakaj ima knjiga naslov.  

2. Razlikovanje med slikami in besedilom Pokaže prvo sliko v knjigi.  

Pokaže napisano besedilo.  

Pokaže, kje začnemo brati.   

3. Smer tiska Pokaže, kako beremo v eni vrstici.   

Pokaže, kako beremo na eni strani.  

4. Poznavanje začetka in konca knjige Pokaže začetek zgodbe v knjigi.   

Pokaže konec zgodbe v knjigi.  

Pokaže, kje na eni strani se začne besedilo.   

Pokaže, kje na eni strani se konča besedilo.   

5. Uporaba knjižne terminologije Na strani pokaže, kjer je zgoraj in kje 

spodaj. 

 

Pokaže besedo.  

Pokaže določeno črko.  

Pokaže črko.  

Pokaže malo tiskano črko.  

Pokaže veliko tiskano črko.  

Pokaže znak za piko.   

Pokaže znak za vprašaj.   

Pokaže znak za klicaj.  

 

 

Ček listo za ocenjevanje razumevanja koncepta tiska (Barone, Mallette in Hong Xu, 2005) 

sem uporabila kot merski instrument v empiričnem delu magisterija. V drugem poglavju so 

predstavljeni rezultati, kjer sem v vzorec zajela 140 predšolskih otrok.  

 

 

2.2.2 Test glasovnega zavedanja po L. Magajna 

 

Avtorica L. Magajna (nav. po Pečjak, 2010: 108) je leta 1995 v Sloveniji objavila instrument 

za merjenje glasovnega zavedanja otrok. Instrument je oblikovala tako, da se v njem po 

težavnosti stopnjujejo naloge, ki od otroka zahtevajo, da jih razločuje med seboj. Test je 

primeren za otroke od 6. leta dalje. 
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Tabela 6: Test glasovnega zavedanja (L. Magajna, 1995; nav. po Pečjak, 2010: 109) 

 

Test glasovnega zavedanja Število nalog 1. razred 2. razred 3. razred 

1. Zlogovanje 15 X X  

2. Ugotavljanje prvega glasu v besedi 6 X X  

3. Ugotavljanje zadnjega glasu v besedi 6 X X  

4. Razlikovaje prvega glasu v besedi 10 X   

5. Slušna analiza 15 X X X 

6. Slušna sinteza 15 X X X 

7. Odstranjevanje glasu iz besede 12  X X 

8. Odstranjevanje zloga iz besede 9   X 

Skupaj točke  67 69 51 

 

 

Zgornja tabela nam prikazuje, da ima test glasovnega zavedanja za prvi in drugi razred 

oblikovanih 6 nalog, za tretji razred pa le 4 naloge.  

 

 

2.2.3 Test zgodnjih bralnih zmožnosti po B. Jurišić 

 

Avtorica B. Jurišić (nav. po Pečjak, 2010: 109) je leta 2001 oblikovala test za otroke, ki sodijo 

v skupino s tveganjem motnje branja. S pomočjo testa lahko preverimo, kakšne so otrokove 

bralne zmožnosti pred vstopom v šolo. Test je namenjen otrokom od 4. leta dalje in je 

sestavljen iz 20 nalog. Glavna področja testa so: branje z dekodiranjem, spoznavanje s 

črkami, poimenovanje tiska, tisk iz širšega okolja in tisk iz ožjega okolja. 

 

 

Tabela 7: Test zgodnjih bralnih zmožnosti (B. Jurišić, 2001; nav. po Pečjak, 2010: 110) 

 

Zap. 

št. 

Navodilo za otroka Pravilni odgovor 

1 Kaj je to? Lego kocke 

5 Povej, katere črke so to? Pokaže in poimenuje vse črke. 

8 Predstavljaj si, da je to knjiga. Natančno 

pokaži, kje začnemo brati. Kje je začetek? Kje 

je konec? 

Pokaže na začetek in konec besedila. 

Oboje za 1 točko.  

9 Pokaži, kje piše: 

banana, 

avto, 

hiša. 

Pokaže sliko in besedilo. Vse tri za 1 

točko. 

15 Kje piše telefon? Pokaže besedo TELEFON. 

16 Poimenuj črke. Pravilno poimenuje vse črke za 1 

točko. 

19 Preberi prvo poved in naredi, kar piše. Zdaj 

preberi drugo poved in naredi, kar piše. Zdaj 

preberi še tretjo poved in naredi, kar piše.  

Prebere in naredi (lahko prebere tudi 

tiho in preverjamo le izvedbo). 

20 Čim hitreje beri. Preberi te besede, kolikor 

hitro zmoreš.  

Število točk je enako številu 

prebranih besed v 10 sekundah. Če 

je besed več kot 4, dobi 4 točke. 
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2.2.4 Preizkus predopismenjevalnih spretnosti po M. Grginič 

 

Leta 2005 je M. Grginič (nav. po Pečjak, 2010: 110–111) objavila preizkus preverjanja 

predopismenjevalnih spretnosti, ki je namenjen otrokom od 5. leta dalje. Preizkus vključuje 

24 nalog s področja jezikovnega razumevanja, bralno pisalne spretnosti, glasovnega in 

grafičnega zavedanja ter koncept o tisku. 

 

 

Tabela 8: Preizkus predopismenjevalnih spretnosti (nav. po Pečjak, 2010: 111) 

 

Sklop Vrsta naloge 

Koncept o tisku Splošno znanje o knjigi (smer branja, začetek in konec knjige), 

prepoznavanje piktogramov (slikovnih sporočil), prepoznavanje tiska iz 

okolja (embalaža živil, prometni znaki).  

Grafično 

zavedanje 

Prepoznavanje črk (samostojen zapis z branjem in prepoznavanjem črk na 

kartončkih).  

Glasovno 

zavedanje 

Iskanje rim ob sličicah, poimenovanje prvih glasov, poimenovanje zadnjih 

glasov, glaskovanje. 

Bralno-pisalne 

spretnosti 

Branje besed in povezovanje s sličicami (velike tiskane), branje besed 

(male tiskane), pisanje po nareku. 

Jezikovno 

razumevanje 

Združevanje sličic glede na pomen, izločanje pomensko ustreznih sličic, 

izbiranje sličic glede na pomen, iskanje protipomenk, razlaga pomena 

besed.  

 

 

S predlaganimi instrumenti lahko strokovni delavec preveri otrokovo doseženo raven 

pismenosti. V današnjem času je pomembno, da je posameznik bralno pismen, tj. da zna brati 

in razume prebrano. Bralna pismenost mu omogoča, da lahko deluje v družni, npr. se 

izobražuje, opravlja delo v svojem poklicu itn. V naslednjem poglavju so predstavljena  

dejstva in ugotovitve raziskav bralne pismenosti. 

 

 

3 Bralna pismenost 

 

S. Pečjak (2010: 28–29) opredeli bralno pismenost s pomočjo (meta)kognitivnih elementov, 

med katere sodijo fonološko zavedanje, dekodiranje (tehnika branja) in prepoznavanje besed, 

besedišča ter strateško branje s poznavanjem in uporabo bralnih strategij. Kot rezultat bralne 

pismenosti se razvije bralno razumevanje. V nadaljevanju želim predstaviti (meta)kognitivne 

dejavnike in jih obrazložiti.  

 

Metakognitivno znanje (Pečjak, 2010: 31) o branju povezujemo s poznavanjem pravil in 

bralnih zakonitosti, strateškim branjem, poznavanjem strategij pri branju, načrtovanju in 

spremljanju procesa branja. Strateški bralec bi moral imeti pred seboj: jasen cilj, poznati mora 

bralne strategije in se usmeriti pri branju tako, da doseže bralni cilj oz. reši bralno nalogo. V 

procesu branja se aktivnost otroka deli v tri stopnje: faza predhodnjega razmišljanja, faza 

izvedbe in zavestne kontrole in faza samorefleksije. V fazi predhodnega razmišljanja gre za 

procese in prepričanja, ki so postavljena pred branjem posameznika. V fazi izvedbe in 

zavestne kontrole so vključeni procesi, ki potekajo med branjem in posledično delujejo na 

koncentracijo in končno izvedbo. Zavestna kontrola omogoča otroku, da se osredotoči na 
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bralni cilj in na samo optimalno izvedbo. V zadnji fazi samorefleksije se pojavijo procesi po 

samem branju, kjer posameznik samoovrednoti lastne bralne dosežke.  

 

Za razvoj bralnih sposobnosti posameznika je pomembno fonološko zavedanje. Razvijamo ga 

s pomočjo aktivnosti, s katerimi povečamo občutljivost posameznika za glasove in uporabo 

teh v besedah. V teorijah so opredeljene sposobnosti fonološkega procesiranja: fonološki 

spomin, fonološko poimenovanje in fonološka občutljivost. Slednja opredeljuje manipulacijo 

in odkrivanje glasov, ki se pojavijo v govoru. Obvladanje fonološke občutljivosti se kaže v 

tem, da otrok prepozna rimo, da združuje zloge med seboj, da odmisli določen zlog v besedi 

in izgovori ostali del besede, da prešteva glasove v besedi itn. Razvoj fonološke občutljivosti 

lahko poteka neposredno ob tiskani besedi ali brez nje ter vpliva na razvoj dekodiranja. Otrok 

je sposoben pretvoriti slišane besede v črke in obratno. Pomanjkljivost v razvoju fonološke 

občutljivosti se kaže v tem, da otrok ne zazna določenega glasu v besedi, posledično bo imel 

lahko težave pri določanju zveze glas – črka – glas. Naslednja sposobnost fonološkega 

procesiranja je fonološki spomin, ki se nanaša na glasovne informacije iz kratkotrajnega 

spomina in se ga ugotavlja s takojšno ponovitvijo slišanega gradiva, npr. otrok ponovi serijo 

številk, ki jih sliši. Zmožnost dekodiranja se v tej stopnji poveča tako, da je otrok sposoben 

zadržati asociativno zvezo med črkami, besede in glasovno podobo besede. Zadnja 

sposobnost fonološkega dekodiranja je fonološko poimenovanje, kjer je posameznik sposoben 

priklicati glasovne informacije iz dolgotrajnega spomina s pomočjo poimenovanja serije 

besed. To se kaže v otrokovem priklicu fonoloških informacij, ki so povezane s črkami in vse 

to vpliva na njegovo hitrost pri dekodiranju. Ugotovitve raziskav (Bradley in Bryant, 1983; 

Bryant, MacLean, Bradleyy in Crossland, 1990; Wagner, Torgesen in Rashotte, 1999, Wagner 

in Barker, 1994; nav. po Pečjak, 2010: 31–32) kažejo, da je fonološka občutljivost predšolskih 

otrok neposredno povezana z branjem. Predšolski otrok, ki kaže večjo fonološko občutljivost 

v vrtcu, se hitreje in veliko prej opismenjuje kot tisti otroci, ki imajo to občutljivost manj 

razvito, čeprav jih enačimo po inteligentnosti, spominskih sposobnostih, besedišču in 

socialno-ekonomskem statusu. V slovenskih raziskavah (Pečjak s sodel., 1999; Grginič, 2005) 

podobno kažejo opredelitve, da se s sistematičnim urjenjem pospeši razvoj fonološkega 

zavedanja pri otroku.  

 

 

3.1 Branje v predšolskem obdobju 

 

Dekodiranje ali tehnika branja (Pečjak, 2010: 29–33) je predstavljena »kot najpogostejši način 

branja neznanih besed in označuje prepoznavanje vidnega simbola (črke) in pretvarjanja le-te 

v slušni kod (v glas/fonem) ter povezovanje fonemov v besedo.« Posameznik, ki je izurjen v 

branju, ne dekodira več črk, ampak skupine teh ali cele besede. Poleg tega lahko učinkoviti 

bralci to povezujejo še z drugimi strategijami, npr. ugibanje znanih besed. Bralni besednjak 

ali besedišče (Pečjak, 2010: 31) je razumevanje besed, ki jih otrok prepozna in razume pri 

samem branju. Govorimo o besedišču, ki je pri posameznikih vedno bogatejše od besedišča, 

ki ga uporabljamo v govoru in pri pisanju.   

 

Branje je ena najpomembnejših dejavnosti predšolskega obdobja. Glasno branje naj bi 

potekalo od rojstva otroka pa nekje do osmega leta, ko že samostojno bere. Do treh mesecev 

otroku glasno beremo in če ne joka, potem sprejema branje. V obdobju med tremi meseci in 

pol leta starosti se otrok že usmerja k ilustracijam v slikanici, knjigo že prime in jo da v usta. 

Otroci do devetega meseca že obračajo strani v knjigi in se z glasovi odzivajo. Otroci znajo 

pri petnajstih mesecih pokazati prednjo in zadnjo stran knjige, začnejo pripovedovati v kratkih 

povedih, pokažejo in poimenujejo znane predmete (Grginič, 2006: 15). 
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Raziskave (Miller, 1996; Browne, 1998; Garda in Cullinan, 2000; nav. po Grginič, 2006: 15) 

so pokazale, da je najpomembnejša dejavnost v predšolskem obdobju glasno branje otroku, ki 

posledično vpliva na formalno opismenjevanje in razvoj govora otroka. Pri tem je nujno 

otroka vključiti v razmišljanje, pogovor po prebranem besedilu, analiziranju in podoživetju 

besedil. S pomočjo teh dejavnosti bo otrok pospešil razvoj pismenosti in govorne sposobnosti. 

 

 

3.1.1 Vloga branja za otrokov razvoj 

 

Branje je izrednega pomena za otrokov razvoj. Zavedati se moramo pomena, kdo, kako in na 

kakšen način bere otroku. Živo branje ob slikanici in očesni stik z otrokom sta dva ključna 

dejavnika v razvoju prijazne komunikacije. Pri branju lahko bralec in poslušalec prihajata v 

dialog: odrasla oseba se lahko odziva z odgovori na vprašanja otroka, opazuje njegovo 

neverbalno izražanje, prilagaja vsebino otrokovemu govornemu in miselnemu razvoju. 

Drugače je pri gledanju televizije ali poslušanju radia. Otroku ob slednjih dejavnostih ne 

moremo zagotoviti očesnega stika, neposredne komunikacije in prilagoditev (Dolinšek 

Bubnič, 1999: 49–50). M. Grosman (2003: 11) nam v prispevku Pomen branja za 

posameznika in širšo družbo predstavi, da je branje pomembno »zaradi dejavne bralčeve 

udeležbe, da je branje tudi nenadomestljiva vaja v rabi jezika in prispeva k razvoju in 

izboljšanju vseh drugih jezikovnih zmožnosti: k boljšemu pisanju, saj bralec ves čas branja 

opazuje pisano rabo jezika v vseh njenih posebnostih, k boljšemu poslušanju, ker se bralec 

ves čas uči pazljivo slediti besedilu, in k razvitejšemu govoru, ker bralec spoznava izrazne 

možnosti jezika in pridobiva nove besede«.  

 

L. Marjanovič Umek (nav. po Grosman in sodel., 2003: 22–24) poudarja, da je potrebno 

otroka poslušati, si vzeti čas zanj za pogovor, branje, pripovedovanje zgodb, gledanje otroških 

oddaj na televiziji ipd. Ob branju lahko odrasla oseba bistveno vpliva na razvoj otrokovega 

govora in mišljenja. Starši si morajo vzeti čas za branje otroku. Slikanica je predmet za 

medsebojno sodelovanje med otrokom in odraslimi, kjer se izvršujejo naslednje dejavnosti: 

usmerjanje pozornosti, spraševanje, poimenovanje in povratna informacija. Pri teh 

dejavnostih se kažejo individualne razlike med otroki. Od odraslega je odvisno, kako 

natančno in na kakšen način bo otroku razložil neznani pojem. 

 

S. E. Mol in A. G. Bus (2011, nav. po Marjanovič Umek, 2013: 21–28) sta opravili 

metaanalizo raziskav in izpeljali ugotovitve povezanosti med literaturo in otroki. V 

predšolskem obdobju sta opredelili branje kot spoznavni proces razumevanja zapisanega 

govora. V zgodnjem obdobju branje temelji na bralnih spretnostih, govorjenem jeziku in 

razvoju besednjaka. Analiza je pokazala, da otroci oblikujejo koncept povezanosti med pisano 

besedo in govorom. Otroci najprej razvijejo abecedni princip, kasneje fonološke procese in 

nazadnje pravopisne spretnosti. Zgodnja izpostavljenost literaturi spodbuja govorni in bralni 

razvoj otrok. Njune raziskave so pokazale tudi dejstvo, da je izpostavljenost knjigam 

spodbudni dejavnik na poti k razvoju pismenosti otrok. Otroci se preko knjig naučijo več 

novih besed in posledično lažje kasneje razvijajo bralne tehnike.  

 

Naloga odrasle osebe je približati knjigo otroku. Pri prvem srečanju otroka s tiskom moramo 

biti strpni in potrpežljivi. Razbiranje grafičnega besedila je izredno težavna naloga, otrok 

mora razvozlati vse krogce in črte, ki sestavljajo našo pisavo. Črke mora pretvoriti v besedo, 

besedo v poved in poved v besedilo. Prebrano besedilo mora otrok pretvoriti v mentalno 

predstavo o osebah iz zgodbe in samem dogajanju v njej. Pri poslušanju besedila mora otrok 

sproti priklicati pretekle izkušnje, znanje, vedenje, da lahko prebrano besedilo smiselno 
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povezuje v celoto, kar vodi v razvoj domišljije (Grosman in sodel., 2003: 10–11). Odrasle 

osebe morajo otroka navdušiti za branje, kar pomeni, da morajo poskrbeti za njegovo počutje 

med branjem. Posledično bo otroku branje ostalo v prijetnem spominu in si bo želel 

vnovičnega branja. Starši ali vzgojitelji v vrtcu se morajo vsebinsko in z načinom branja 

prilagoditi posameznikom in se zavedati individualnih razlik v razumevanju med otroki. 

Živahni otroci težje sedijo pri miru, nekateri raje poslušajo pravljice s srečnim koncem, drugi 

si želijo podatkov o življenju živali itn. Otroci so v predšolskem obdobju že empatični, zato 

hitro zaznajo počutje odraslega ob branju, npr. če je vzgojiteljica naveličana branja zgodbe, 

otrok to zazna in se vede podobno. Otrokom je dobro brati vedno ob istem času, na enak 

način. Govorim o rutini, ki jo je otrok navajen in mu ponovno nudi občutek varnosti, ker se 

zaveda, kaj sledi, npr. branje zgodbe pred počitkom (Grosman in sodel., 2003: 34–38).  

 

Do sedaj sem se osredotočila na razvoj bralne zmožnosti in pomen branja za predšolskega 

otroka. V nadaljevanju želim izpostaviti vlogo vrtca kot institucije za spodbujanje jezikovne 

zmožnosti otroka. 

 

 

4 Vrtec kot spodbuda za razvoj bralne pismenosti otrok  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je opredeljenih šest področij: gibanje, matematika, narava, 

družba, jezik in umetnost. Področje jezika vključuje komunikacijo otrok z otroki in otrok z 

odraslimi, seznanjanje s pisnim jezikom, spoznavanje književnih del lastne in tuje kulture. 

Otroci razvijajo govor, se učijo jezika in si širijo besednjak s pomočjo vsakodnevnih 

pogovorov, pripovedovanja odraslih, poslušanja glasnega branja, v domišljijskih igrah, 

dramatizacijah ipd. Kurikulum za vrtce (1999: 19) navaja »zbliževanje s knjigo kot pisnim 

prenosnikom ter zgodnje navajanje na rabo knjige. V širšem pomenu sodi sem vključevanje v 

pisno kulturo kot pomembno sestavino demokratizacije družbe.«  

 

 

4.1 Vloga vzgojitelja  

 

Vzgojitelji pri svojem delu sledijo Kurikulumu za vrtce (1999), ki predpostavlja nekaj 

osnovnih načel razvoja pismenosti v predšolskem obdobju. Strokovni delavec se mora 

zavedati, da je pismenost del vsakodnevnega otrokovega življenja. Njegova naloga je, da 

otroku pripravi spodbudno okolje za razvoj koncepta tiska. Upoštevati je potrebno tudi 

dejstvo, da morajo biti otroci aktivni v učnem procesu, kjer sami razvijajo in gradijo znanje 

glede na lastne sposobnosti. Vzgojitelj mora otrokom omogočiti sodelovanje oz. participacijo 

pri izgradnji njihovega znanja. Pomembna je tudi komunikacija v odnosu otrok – odrasel, kjer 

odrasla oseba otroka podpira, spodbuja, posreduje, mu omogoča možnost razvijanja njegovih 

potencialov in mu pri tem pomaga. Zmotno je dejstvo, da se bo otrok učil sam. To je moč 

opaziti v vrtcu, kjer so v skupino vključeni otroci iz različnih družin. Strokovni delavec lahko 

oceni, koliko in na kakšen način se starši ukvarjajo z otrokom. Prav za predšolsko obdobje je 

značilno, da so otroci na različnih stopnjah pismenosti, posledično zaradi lastne motivacije in 

spodbud iz domačega okolja. Naloga vzgojitelja pri tem je, da otrokom omogoči napredek na 

posameznih področjih, kjer so šibkejši ali zahtevajo več. Upoštevati moramo tudi to, da jezik 

pri otroku razvijamo preko ustrezno povezanih jezikovnih dejavnosti: govorjenje, poslušanje, 

branje in pisanje (Grginič, 2008: 13–14). Strokovni delavec z branjem knjig, zgodb in poezije 

prispeva k jezikovno bogatemu okolju. Otroci naj imajo knjige na dosegljivem mestu, da jih 

lahko vzamejo s police in listajo. Vzgojitelj z rednimi vključevanji različnimi dejavnostmi v 

predšolski program omogoča otrokom razvoj jezika. Poleg dejavnosti je izredno pomembno 
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otrokom v igralnici zagotoviti deske (iz plute, table za risanje s kredo, magnetne table in 

oglasne deske za pritrditev didaktičnega materiala in otroških izdelkov), didaktične igre, 

lutke, računalnik ali pisalni stroj itn. (Turner in Hamner, 1994: 212). 

 

L. Marjanovič Umek poudarja, da naj vzgojiteljice in vzgojitelji otroke pogosto spodbujajo k 

pripovedovanju, jim razlagajo besede, odgovarjajo na njihova vprašanja. Otroci, ki jim bodo 

pogosto glasno brali, bodo razvili bralno rutino. To jim bo omogočalo nadaljnje branje in 

večje uživanje ob tem (Nolimal, 2011: 23). S tem se strinja 80,3 % vzgojiteljev, ki menijo, da 

je v zgodnjem otroštvu izredno pomembno spodbujati otroke k razvoju predopismenjevalnih 

spretnosti. Strinjajo se z dejstvom, da je v predšolski instituciji potrebno otrokom zagotoviti 

tiskano gradivo, slikanice in otroške knjige, načrtovati dejavnosti s simbolnim izražanjem ipd. 

Zgornje trditve je v svoji raziskavi Stališča vzgojiteljev do zgodnje pismenosti v Sloveniji 

pridobila D. Skubic (2012: 162).  

 

Vrtec je institucija, ki mora ustvarjati ustvarjalno okolje za predšolske otroke, jih spodbujati 

in podpirati pri razvoju. Ob vstopu v vrtec imajo otroci že določene jezikovne sposobnosti in 

po njih se otroci med seboj tudi razlikujejo. Vzgojitelj mora v oddelku ustvariti dnevno rutino, 

kjer bo redno izvajal dejavnosti z bralnim gradivom. Dejavnosti mora oblikovati tako, da so 

povezane z otrokovim zanimanjem, življenjem in z izkušnjami, kar bo zanj le še dodatna 

motivacija za sodelovanje. Notranja motivacija ali notranja psihična moč spodbuja otroka, da 

poskusi sam, je vztrajen, osredotočen na reševanje določenega problema in mu je to v izziv. 

Na motivacijo otroka lahko vplivajo odrasli s povratno informacijo o otrokovi igri, uspehu pri 

delu in učenju. Ob pohvali je potrebno otroku razložiti, zakaj smo ga pohvalili, kaj je naredil 

dobro ipd. V nasprotnem primeru pohvala nima učinka, ker otrok izvaja dejavnost zaradi 

lastne motivacije. Ob konkretni utemeljitvi pohvale pa bomo otroku še povečali vztrajnost pri 

izvedbi (Grosman in sodel., 2003: 44–46). 

 

V nadaljevanju bi rada izpostavila nekaj dejavnosti, pri katerih strokovni delavec pri otroku 

razvija koncept tiska: dejavnosti povezane s knjigo, okolje povezano s pismenostjo, simbolno 

igro in abecedne igre.  

 

V okvir jezikovnih dejavnosti, ki so povezane s knjigo, otroci razvijajo predopismenjevalno 

zmožnost. Pomembno je otrokom večkrat ponuditi izkušnjo z glasnim branjem knjige, pri 

katerem ga usmerimo h grafičnim značilnostim besedila in k opazovanju in interpretiranju 

ilustracij. Ob branju odraslega otroci sledijo napisanemu besedilu. Ob tem razvijajo zaznavno 

zmožnost in razvijajo dolgotrajno pozornost. Otroku omogočimo tudi besedne igre z rimami, 

ugankami in pogosto ritmično spremljanje besed (zlogi, besede, ki se večkrat ponavljajo), kjer 

otrok razvije glasovno zavedanje. Pri oblikovanju spodbudnega okolja naj vzgojitelj pripravi 

napisano besedo, npr. posameznih kotičkov in jih skupaj z otroki črkuje. Otroci ugotovijo 

pomen napisa in njegovo vlogo v okolju. V nadaljevanju jih spodbujamo, da poiščejo določen 

napis, izgovorijo posamezno besedo, besedo prepišejo, povedo prvi glas itn. Zavedati se je 

potrebno, da je otrokom potrebno pripraviti učenje preko igre, ker ta poteka preko njegove 

notranje motivacije. Vzgojitelj naj v igralnici pripravi prostor, kjer se otroci pogovarjajo o 

knjigah, jih »berejo«, si izmišljujejo nove zgodbe, jih listajo, preigravajo z lutkami. Otrokom 

je potrebno omogočiti, da se vživijo v vlogo pripovedovalca in poslušalca. V predšolskem 

obdobju se začne razvijati tudi simbolna igra, preko katere se razvija tudi pismenost. Pri 

simbolni igri se druži več otrok, kjer poteka večsmerna komunikacija. Ena od predstavljenih 

dejavnosti so abecedne igre. Pri tem otroci raziskujejo govor, odkrivajo zveze med črkami in 

glasovi. Vse to lahko razvijamo s kartami z rimami, pesmi, prstne igre in izštevanke. Pri 

slednjih dejavnostih mora veliko vlogo prevzeti vzgojitelj s svojim vodenjem. Izbirati je 
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potrebno med dejavnostmi, ki so za otroke zanimive, igrive in so v skladu z interesi in 

starostjo otroka. V prvem starostnem obdobju vključimo v program igre poslušanja različnih 

zvokov, šumov, instrumentov, gibalno-govorne igre, kot so bibarije, uganke, prstne igre, igre 

z izštevankami in rajalne plese. V drugem starostnem obdobju se strokovni delavec 

osredotoča na razvoj grafomotoričnih spretnosti: prstne in ročne spretnosti, koordinacija gibov 

rok in oči in orientacija. Pri tem naj načrtuje striženje, pletenje, gnetenje, izdelovanje lastne 

knjige, pisanje pisma ipd. (Grginič, 2008: 15–18). 

 

L. Knaflič (2009: 14–16) poudarja mnogo dejavnosti, ki so pomembne za razvoj zgodnje 

pismenosti v predšolskem obdobju otroka. Avtorica navaja dejstvo, da moramo otroka uvajati 

v svet pismenosti vsakodnevno: med sprehodom, v čakalnici pri zdravniku, pri nakupu v 

trgovini. Ob tem mora odrasli poskrbeti, da je pismenost povezana z jezikom, da otrok loči 

med ustnim in pisnim sporazumevanjem. Otroku je potrebno pojasniti razliko med knjižnim 

jezikom, ki mu ga sporočamo s slikanico in narečjem, ki ga govorijo v domačem kraju. Ob 

pogovoru z otrokom je potrebno spodbujati njegovo pripovedovanje in poslušanje. Vse 

dejavnosti v predšolskem obdobju morajo potekati preko igre, za katero so otroci notranje 

motivirani. Otrok se pri tem zabava in uči hkrati. Otrok v tem obdobju še ne zna brati, vendar 

je pomembno, da ga seznanjamo z različnim tiskom: knjige, slikanice, otroške revije, katalogi, 

časopis itn. 

 

Ena od dejavnosti, ki je povezana z bralno pismenostjo in se izvaja v predšolskih programih, 

je bralna značka. V Sloveniji je bralna značka poimenovana različno: Bralni črviček, Bralni 

palček, Bralček Palček, Mralčki bralčki, Čenčin bralček, Malčkova bralna značka, Mavrična 

ribica, Palček bralček itn., vendar vsi projekti strmijo k istemu cilju. Želimo, da se otroci 

srečajo s pravljicami v knjigah, ki spodbujajo domišljijo, motivacijo za branje s poslušanjem 

... Z bralno značko strokovni delavci neposredno sodelujemo s starši otrok, kjer skupaj krepijo 

zavest o pomembnosti branja otroku in preživeti kvaliteten čas z otrokom (Mohar Pestotnik, 

2000: 206).  

 

V naši skupini imamo v letošnjem letu bralno značko pod imenom Malček pripovedovalček. 

Ime smo oblikovali skupaj z otroki. Starši otroku preberejo knjigo, ki je primerna njegovi 

starosti in si jo po možnosti izbere otrok sam. Skupaj z otroki v skupini sedemo v krog, 

Malček pripovedovalček sede na čarobni stol, prekrit z barvno tkanino, in celotni skupini 

pripoveduje zgodbo ob ilustracijah.  

 

V okviru programa predšolske vzgoje I. Mlakar (nav. po Knaflič in Bucik, 2009: 51–52) 

predlaga, da vzgojitelji starše otrok motivirajo za obisk knjižnice. Njihova naloga je presoditi, 

ali bodo starše povabili skupinsko ali individualno na motivacijski sestanek. Pomembno je, da 

strokovni delavec predstavi kvalitetno in raznoliko knjižnično ponudbo s pomočjo 

promocijskega gradiva in pomembnih dogodkov, ki potekajo v knjižnici, npr. pravljične ure, 

igralna igra s knjigo, ustvarjalne dejavnosti. 

 

Pomembno je glasno brati otroku in se po prebranem besedilu pogovoriti o njegovi vsebini. 

Otroku je potrebno posredovati izkušnjo s tiskom in mu razložiti koncept tiska glede na 

njegovo starost in interes. V naslednjem poglavju bom predstavila raziskavo, v kateri sem s 

pomočjo instrumenta za ugotavljanje razumevanja koncepta tiska preverjala znanja 

predšolskih otrok drugega starostnega obdobja 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 
1 Opredelitev raziskovalnega problema  

 

Predšolsko obdobje je za otroka eno najpomembnejših obdobij za razvoj koncepta tiska in 

knjige. Otrok si preko vsakodnevnih in načrtovanih dejavnosti pridobiva nova spoznanja, 

znanja, ki jih bo uporabljal in nadgrajeval kasneje v življenju. Eno izmed osrednjih področij je 

tudi razumevanje knjige, ki ga predšolski otroci razumejo v skladu s svojimi zmožnostmi. Na 

stopnjo razumevanja koncepta tiska otroka vplivajo različni dejavniki: družina, vrtec, šola, 

družba in mediji. Spoznanja otroka o tisku lahko delimo v dve skupini, in sicer na poznavanje 

oblike tiska in na poznavanje funkcije tiska. Spoznanja o obliki tiska so dogovori oz. 

zavedanja, npr. da ima knjiga naslovnico, začetek in konec zgodbe, smer pisanja itn. Funkcija 

tiska se nanaša na uporabo in namen tiska. Otrok se (ne) zaveda, da nosi tisk sporočilo, 

vsebino, da nam besede v knjigi sporočajo vsebinsko zgodbo.  

 

V Vrtcu Ciciban smo v šolskem letu 2013/2014 izvajali vseslovenski projekt Porajajoča se 

pismenost, kamor je bilo vključenih 57 oddelkov vrtca, tj. preko 1000 predšolskih otrok. 

Strokovni delavci so otrokom ustvarili spodbudno okolje za razvoj pismenosti, miselne izzive 

in dejavnosti, s pomočjo katerih so otroci reševali problemske naloge preko igre.  

 

V raziskovalnem delu sem se osredotočila na preverjanje razumevanja koncepta tiska in 

knjige predšolskega otroka v dveh fazah opazovanja s pomočjo ček liste avtoric Barone, 

Mallette, Hong Xu (2005). Pri prvem opazovanju sem ugotavljala, kakšno je bilo začetno 

razumevanje pojma knjige pri različno starih posameznikih. Pri drugem opazovanju sem 

preverjala napredek otrok po večmesečnem ciljno načrtovanem programu, usmerjenim v 

razumevanje koncepta knjige. Temeljni problem raziskave magistrskega dela je bilo 

ugotavljanje razumevanja koncepta tiska predšolskega otroka. Raziskovala sem, ali so otroci 

po namerno načrtovanih in izvedenih dejavnostih strokovnih delavcev na področju koncepta 

tiska in knjige dosegli boljše rezultate oz. ali so dvignili raven svojih jezikovnih zmožnosti.  

 

Na omenjenem raziskovalnem področju je bilo opravljenih že nekaj raziskav v slovenskih 

vrtcih, katere sem primerjala s svojo raziskavo: D. Janže, 2013: Porajajoča se pismenost v 

predšolskem obdobju; D. Skubic, 2013: Otrokovo poznavanje koncepta tiska (knjige) kot 

pomemben del zgodnje pismenosti in J. Škrbina Božič, 2013: Ugotavljanje razumevanja 

koncepta knjige in tiska v predšolskem obdobju. Razumevanje tiska je aktualna tematika 

današnjega časa, ki jo vrtci še dodatno vpeljujejo v svoj program preko projektov, npr. 

projekta Porajajoča se pismenost Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Bralna značka, 

Malček pripovedovalček, Ciciuhec v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana ipd.  

 

 

2 Raziskovalni cilj 

 

Cilj magistrskega dela je analizirati otrokovo razumevanje koncepta tiska na podlagi 

preverjanja njegovega znanja v dveh obdobjih. Bistvo raziskovalnega procesa je opazovanje 

otrokovega napredka, do katerega lahko pride preko načrtovanih, izvedenih in evalviranih 

dejavnosti, ki so ciljno usmerjene v otrokovo razumevanje koncepta tiska in knjige.  
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3 Raziskovalne hipoteze 

 

Postavila sem naslednje raziskovalne hipoteze:  

H 1: Pri drugem preverjanju razumevanja koncepta tiska bo opažen napredek otrok na vseh 

področjih ček liste kot posledica ciljno načrtovanih in izvedenih dejavnosti v oddelku. 

H 2: Med otroki različne starosti se bodo pojavile statistično pomembne razlike pri 

razumevanju koncepta knjige na vseh področjih ček liste. Predvidevam, da bodo starejši 

otroci uspešnejši od mlajših otrok.  

H 3: Med dečki in deklicami se bodo pojavile statistično pomembne razlike pri razumevanju 

koncepta tiska. Deklice bodo imele v odstotkih boljše rezultate kot dečki. 

H 4: Noben otrok ne bo rešil pravilno vseh nalog v ček listi za preverjanje otrokovega 

razumevanja koncepta tiska in knjige. 

 

 

4 Vzorec 

 

V raziskavo je zajet slučajnosten vzorec, ki vključuje 140 predšolskih otrok med 3. in 5. letom 

starosti, od tega 65 deklic in 75 dečkov, ki so vpisani v Vrtec Ciciban v Ljubljani, natančneje 

v naslednje enote: Pastirčki, Ajda, Mehurčki in Čebelica.  

 

V vzorec sem zajela otroke drugega starostnega obdobja, in sicer 45 3-letnikov, kar 

predstavlja 32,14 %, 54 4-letnikov ali 38,57 % in 41 5-letnikov ali 29,29 % otrok. 

Predstavljena je starost otrok pri prvem preverjanju razumevanja koncepta tiska. Pri drugem 

preverjanju so bili otroci pet mesecev starejši.  

 

 

5 Instrument za zbiranje podatkov 

 

Razumevanje koncepta tiska otrok sem preverjala s pomočjo ček liste avtoric Barone, 

Mallette, Hong Xu (2005) v dveh obdobjih, in sicer januarja v obdobju od 6. 1. 2014 do 10. 1. 

2014 in maja v obdobju od 26. 5. do 30. 5. 2014. Instrument je omogočil primerjavo 

rezultatov otrok in posledično možnost za vpogled v napredek otrok daljšega časovnega 

obdobja. V vmesnem obdobju, ki je trajal 5 mesecev ali 20 tednov smo izvajali ciljno 

načrtovane dejavnosti.  

 

Naloge v ček listi za ocenjevanje razumevanja otrokovega koncepta knjige (Priloga 1): 

 

1. Orientacija v knjigi  

Otrok pokaže začetek in konec knjige.  

Otrok pokaže naslov knjige.  

(Otrok pove, zakaj ima knjiga naslov.)
1
 

 

2. Razlikovanje med slikami in besedilom 

Otrok pokaže prvo sliko v knjigi.  

Otrok pokaže napisano besedilo.  

Otrok pokaže, kje začnemo brati. 

 

                                                           
1
 V obdelavi in interpretaciji rezultatov je bila naloga: »otrok pove, zakaj ima knjiga naslov«, 

izpuščena.  
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3. Smer tiska 

Otrok pokaže, kako beremo v eni vrstici. 

Otrok pokaže, kako beremo besedilo na eni strani.  

 

4. Poznavanje začetka in konca knjige 

Otrok pokaže začetek zgodbe v knjigi. 

Otrok pokaže konec zgodbe v knjigi.  

Otrok pokaže, kje na eni strani se začne besedilo.  

Otrok pokaže, kje na eni strani se besedilo konča. 

 

5. Uporaba knjižne terminologije 

Otrok na strani pokaže, kje je zgoraj in kje spodaj.  

Otrok pokaže besedo.  

Otrok pokaže določeno besedo.  

Otrok pokaže črko. 

Otrok pokaže določeno črko.  

Otrok pokaže malo tiskano črko. 

Otrok pokaže veliko tiskano črko.  

Otrok pokaže znak za piko. 

Otrok pokaže znak za vprašaj. 

Otrok pokaže znak za klicaj. 

 

S pomočjo opazovanja otroka ob slikanici in vzporedno s ček listo za preverjanje razumevanja 

si lahko strokovni delavec pridobi vpogled v otrokovo razumevanje koncepta tiska. Ček lista 

je lahko tudi odlično izhodišče za širjenje otrokovega znanja in vedenja o knjigi kot viru 

informacij za njegovo nadaljnje izobraževanje in splošno za življenje. S pomočjo 

opazovalnega instrumenta si lahko strokovni delavec pridobi vpogled v napredek otrok v 

oddelku in posledično reflektira svoje delo v oddelku. 

 

 

6 Zbiranje in obdelava podatkov 

 

Podatke sem si pridobila s pomočjo ček liste za preverjanje razumevanja koncepta tiska pri 

predšolskih otrocih avtoric Barone, Mallette, Hong Xu (2005). Ček lista vsebuje pet področij 

razumevanja knjige: orientacijo, razlikovanje med slikami in besedilom, smer tiska, 

poznavanje začetka in konca knjige ter uporaba knjižne terminologije.  

 

Pri zbiranju podatkov za raziskovalni del naloge so sodelovali strokovni delavci Vrtca 

Ciciban v Ljubljani. V samo zbiranje podatkov sem vključila 7 vzgojiteljic predšolskih otrok. 

V nadaljevanju bom uporabila termin vzgojitelj in strokovni delavec. 

 

Prvo preverjanje razumevanja koncepta tiska je potekalo v začetku januarja 2014, in sicer v 

sedmih oddelkih različnih enot Vrtca Ciciban. S strokovnimi delavci smo se dogovorili, da 

drugo opazovanje otrok izvedemo v maju 2014 z istimi otroki. Opazovanja otrok so potekala 

v oddelkih z matičnim vzgojiteljem, ki se je posvetil vsakemu posameznemu otroku in v obeh 

fazah izpeljal raziskovalni del. Opazovanja posledično niso potekala v vseh oddelkih hkrati in 

z vsemi otroki istočasno, ampak so se strokovni delavci prilagodili svojemu programu. 

Opazovanje in pogovor s posameznim otrokom je trajal približno 8 minut. Strokovni delavci 

so bili seznanjeni, da je potrebno otroku zagotoviti dovolj časa za razmislek in odgovor. 

Otroku je potrebno omogočiti tudi napačen odgovor, ki ga poskušamo z dodatnimi vprašanji 
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popraviti in otroku omogočiti, da pravilno odgovori. Vzgojitelj je otroku pred začetkom 

preverjanja ob izbrani slikanici primerni otrokovi starosti dal navodilo: »Pokazal/-a ti bom 

knjigo in ti postavljal/-a vprašanja/naloge v zvezi z njo, ti pa mi odgovori, kar boš vedel/-a.« 

(Barone, Mallette, Hong Xu, 2005). Strokovni delavec je otrokove rezultate zapisoval v tabelo 

(Priloga 2), in sicer pravilni odgovor je označil s znakom plus (+), nepravilen odgovor pa s 

črko x. 

 

V empiričnem delu sem zagotovila naslednje merske karakteristike ček liste, in sicer 

objektivnost izvedbe: strokovni delavci so otrokom podali enaka navodila in jim zagotovili 

dovolj časa za razmislek in odgovor. Vsebinski del ček liste je usklajen s cilji raziskave, zato 

lahko sklepam, da je instrument vsebinsko veljaven in zanesljiv.  

 

 

7 Rezultati in interpretacija 

 

Raziskovanje in izpeljava empiričnega dela sta potekali v skladu z opisno ali deskriptivno 

metodo. Pridobljeni podatki so postali predmet statistične obdelave. Podatke sem pregledala, 

preštela, oštevilčila in točkovala posamezne odgovore. Podatke sem obdelala s programom 

SPSS 20 in Microsoft Excel 2010. Za ugotavljanje hipotez sem izračunala srednje vrednosti in 

hi-kvadrat preizkus. Podatki so predstavljeni tabelarično. 

 

V nadaljevanju želim interpretirati rezultate, ki so jih vzgojitelji pridobili s pomočjo 

opazovanja otrok in vzporedno s ček listo v januarju 2014 in v maju 2014. Rezultate bom 

predstavila po posameznih področjih ček liste, s katerih bo razviden napredek otrok glede na 

starost in spol. S pomočjo interpretacije rezultatov bomo jasno videli, pri kateri starosti so 

otroci pri ponovnem preverjanju znanja napredovali in pri katerih vsebinah koncepta tiska so 

razvili svoje razumevanje. 

 

V vzorec sem zajela le predšolske otroke drugega starostnega obdobja, kar zajema otroke med 

tretjim in šestim letom. V nadaljevanju bom za to opazovano množico predšolskih otrok 

uporabila pojem otrok. 

 

Interpretacije podatkov v tabeli bom primerjala z domačimi in tujimi raziskavami, ki so bile 

izvedene z isto ček listo, vendar na drugačnih vzorcih predšolskih otrok. Pri tem bom 

upoštevala podatke prvega preverjanja znanja, kjer smo ugotovili dejansko znanje otrok, 

preden so strokovni delavci začeli s ciljno načrtovanimi dejavnostmi.  

 

 

7.1 Primerjava prvega in drugega opazovanja razumevanja koncepta tiska 

 
Zanima me, kakšno je bilo znanje otrok pri prvem preverjanju razumevanja koncepta tiska s 

pomočjo ček liste in kakšen je bil napredek istega otroka čez pet mesecev. V vmesnem 

obdobju so strokovni delavci v oddelkih načrtovali, izvajali in evalvirali ciljno naravnane 

dejavnosti, pri katerih so otroci razvijali pojem koncepta tiska, se orientirali v knjigi, 

spoznavali male in velike črke, se spraševali, zakaj ima knjiga naslov, listali slikanice, 

razlikovali med besedilom in ilustracijo, obiskali knjižnico in si izposodili različne vrste knjig 

... Dejavnosti so bile izredno raznolike.  

 

Rezultate bom predstavila po petih področjih: orientacija, razlikovanje med slikami in 

besedilom, smer tiska, poznavanje začetka in konca knjige in uporaba knjižne terminologije.  
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V tabelah so predstavljeni rezultati dečkov in deklic, in sicer 3-, 4- in 5-letnikov. O 1 je 

krajšava za prvo opazovanje oz. preverjanje razumevanja koncepta tiska in O 2 je krajšava za 

drugo preverjanje razumevanja koncepta tiska. Oznaka f predstavlja število pravilnih 

odgovorov, f % pa predstavlja pravilne odgovore otrok izražene v odstotkih.  

 

 

1. Orientacija v knjigi 

 

Tabela 9: Začetek in konec knjige 

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

 f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

3-letni 10 7,1 16 11,4 12 8,6 19 13,6 22 15,7 35 25 

4-letni 14 10 24 17,1 13 9,3 20 14,3 27 19,3 44 24,3 

5-letni 22 15,7 22 15,7 14 10 14 10 36 25,7 36 25,7 

Skupaj 46 32,8 62 44,2 39 27,9 53 37,9 85 60,7 115 75 

 

Pri orientaciji so morali otroci pokazati začetek in konec knjige. Pri prvem opazovanju je prvo 

nalogo pravilno rešilo 60,7 % ali tri petine otrok, medtem ko se je pri naslednjem preverjanju 

odstotek otrok s pravilno rešeno nalogo povečal na 75 %, kar pomeni, da so dejavnosti med 

vmesnim preverjanjem znanja vplivale na 30 otrok ali eno petino celotne množice. Pri prvem 

preverjanju razumevanja koncepta tiska je nalogo pravilno rešilo 15,7 % 3-letnih otrok, 19,3 

% 4-letnikov in 25,7 % 5-letnih otrok. Pri drugem preverjanju znanja so 3- in 4-letni otroci 

minimalno napredovali. Ob natančnem pregledu ček list sem ugotovila, da dejansko 5 5-

letnikov po obeh opazovanjih ni znalo pokazati začetka in konca knjige. Zanimale so me tudi 

morebitne razlike v spolu. Ugotavljam, da so bile pri prvem preverjanju deklice (27,9 %) v 

odstotkih slabše od dečkov (32,8 %), pri drugem preverjanju sta obe skupini napredovali, 

vendar so bili dečki (44,2 %) še vedno nekoliko boljši od deklic (35 %). 

 

Podobni rezultati o poznavanju začetka in konca knjige so predstavljeni tudi v raziskavi D. 

Skubic z naslovom Otrokovo poznavanje koncepta tiska (knjige) kot pomemben del zgodnje 

pismenosti (2013). Raziskava zajema vzorec 535 predšolskih otrok med 5. in 6. letom starosti. 

Prvo nalogo je pravilno rešilo 58,31 % otrok, v primerjavi z raziskavo magistrskega dela jih je 

pri prvem preverjanju pravilno rešilo 60,7 % otrok. Zavedati se moramo, da pričujoča 

raziskava zajema otroke med 3. in 5. letom. Iz primerjave podatkov lahko sklepam, da so bili 

v Vrtcu Ciciban otroci drugega starostnega obdobja izredno uspešni pri prvi nalogi. 
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Tabela 10: Naslov knjige                      

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 13 9,3 18 12,9 14 10 22 15,7 27 19,3 40 28,6 

4-letni 24 17,1 30 21,4 23 16,4 25 17,9 47 33,5 55 39,3 

5-letni 23 16,4 24 17,1 15 10,7 15 10,7 38 27,1 39 27,8 

Skupaj 60 42,8 72 51,4 52 37,1 62 44,3 112 79,9 134 95,7 

 

Večina otrok je znala pokazati, kje ima knjiga naslov. Rezultati kažejo napredek otrok med 

prvim (79,9 %) in drugim preverjanjem (95,7 %), kjer so že skoraj vsi poznali pravilen 

odgovor. Iz tabele je jasno razvidno, da so bili dečki (42,8 %, 51,4 %) pri prvem in drugem 

preverjanju razumevanja koncepta tiska bistveno boljši od deklic (37,1 %, 44,3 %), vendar se 

je pojavil napredek pri obeh skupinah.  

 

V primerjavi z raziskavo (Skubic, 2013) je naslov knjige uspešno pokazalo 75,88 % celotnega 

vzorca, kar je primerljivo z raziskavo magistrskega dela, kjer so otroci dosegli 79,9 % 

pravilnih odgovorov.  

 

 

2. Razlikovanje med slikami in besedilom 

 

 

Tabela 11: Prva slika v knjigi                    

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f  f % 

3-letni 11 7,9 16 11,4 13 9,3 16 11,4 24 17,2 32 22,8 

4-letni 20 14,9 26 18,6 21 15 26 18,6 41 29,9 52 37,2 

5-letni 24 17,1 24 17,1 15 10,7 24 17,1 39 27,8 48 34,2 

Skupaj 55 39,9 66 47,1 49 35 66 47,1 104 74,9 132 94,2 

 

Drugo področje ček liste se nanaša na razlikovanje med sliko in besedilom. Večina otrok ali 

94,2 % je pri drugem opazovanju znala pokazati prvo sliko v knjigi. Vse tri starostne skupine 

otrok so od prvega preverjanja napredovale in posamezno dosegle približno eno tretjino 

pravilnih odgovorov. Ob primerjavi spolov pri tretji nalogi ugotovitve kažejo, da so bili dečki 

(39,9 %) pri prvem preverjanju znanja boljši od deklic (35 %), vendar se je pri drugem 

preverjanju pokazal izjemen napredek deklic in dečkov. Skoraj polovica obeh starostnih 

skupin je po večmesečnem delu pravilno pokazala prvo sliko v knjigi. 

 
Pri prvem opazovanju je nalogo pravilno rešilo 74,9 % vseh otrok, v raziskavi (Skubic, 2013) 

so pet- do šestletni otroci dosegli slabše rezultate, in sicer 52,52 % pravilnih odgovorov. Iz 

tega lahko sklepamo, da so bili otroci med 3. in 6. letom, ki so vključeni v oddelke Vrtca 

Ciciban, ponovno uspešnejši. 
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Tabela 12: Napisano besedilo                             

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f  f % 

3-letni 17 12,1 22 15,7 19 13,6 21 15 36 25,7 43 30,7 

4-letni 14 10 31 22,1 22 15,7 24 17,1 36 25,7 55 39,2 

5-letni 24 17,1 24 17,1 14 10 15 10,7 38 27,1 39 27,8 

Skupaj 55 39,2 77 54,9 55 39,3 60 42,8 110 78,5 137 97,7 

 

Večina otrok ali 97,7 % celotne množice je pravilno rešilo četrto nalogo, kjer so morali 

pokazati na napisano besedilo in ga ločiti od slike. Pri drugem opazovanju je viden napredek 

3-letnih (30,7 %) in 4-letnih (39,2 %) otrok. Pri prvem opazovanju obeh spolov se je pokazalo 

enako izhodiščno znanje dečkov in deklic, kar predstavlja 39,2 %. Dejstvo je, da se je pri 

drugem preverjanju razlikovanja besedila in slike jasno pokazalo, da je napredovalo 77 ali 

54,9 % dečkov in le 60 ali 42,8 % deklic.  

 

V raziskavi D. Janže (2013) je med sliko in besedilom razlikovalo 69,4 % otrok, v moji 

raziskavi pa 76,7 % otrok pri prvem preverjanju in 96,0 % otrok pri drugem preverjanju. Iz 

tega lahko izpeljem sklep, da so bili otroci, vključeni v mojo raziskavo, uspešnejši od otrok, 

vključenih v raziskavo D. Janže.  

 

 

Tabela 13: Začetek branja                          

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 5 3,6 10 7,1 3 2,1 12 8,6 8 5,7 22 15,7 

4-letni 17 12,1 23 16,4 17 12,1 21 15 34 24,2 44 31,4 

5-letni 23 16,4 24 17,1 14 10 15 10,7 37 26,4 39 27,8 

Skupaj 45 32,1 57 40,6 34 24,2 48 34,3 79 56,3 105 74,9 

 

Pri peti nalogi so otroci pokazali, kje se začne brati zgodbo v knjigi. Pri tem se je pokazal 

velik napredek med prvim (56,3 %) in drugim (74,9 %) opazovanjem otrok ob slikanici. 

Največji napredek se kaže pri 3-letnikih, ki so pri prvem preverjanju dosegli 5,7 % pravilnih 

odgovorov, pri drugem preverjanju pa 15,7 %. Število se je povečalo za 14 otrok, kar ne 

predstavlja velike množice, vendar je v primerjavi z ostalimi starostnimi skupinami podatek 

pomemben. Ponovno se je v primerjavi rezultatov med spoloma pojavilo dejstvo, da so bili 

dečki (32,1 % in 40,6 %) pri prvem in drugem preverjanju znanja uspešnejši kot deklice (24,2 

% in 34,3 %).  
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3. Smer tiska 

 

 

Tabela 14: Branje v eni vrstici                     

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 8 5,7 10 7,1 8 5,7 12 8,6 16 11,4 22 15,7 

4-letni 18 12,9 28 20 15 10,7 20 14,3 33 23,6 48 34,3 

5-letni 21 15 24 17,1 14 10 15 10,7 35 25 39 27,8 

Skupaj 47 33,6 62 44,2 37 26,4 47 33,6 84 60 109 77,8 

 

Tretje področje razumevanja koncepta tiska se je nanašalo na smer tiska, kjer so morali med 

drugim otroci pokazati, kako se bere v eni vrstici. Po večmesečnem delu se je pokazalo, da 

štiri petine ali 77,8 % otrok pozna smer tiska. Najslabše so smer tiska poznali in razumeli 3-

letniki, in sicer pri drugem preverjanju le v 15,7 %, kar ne predstavlja niti ene petine vseh 

otrok. Pri primerjavi rezultatov med spoloma se pojavlja razlika med dečki in deklicami. Pri 

prvem preverjanju je bila uspešna ena tretjina ali 33,6 % dečkov in 26,4 % deklic, pri drugem 

opazovanju pa se je odstotek nekoliko povečal pri dečkih (44,2 %) in pri deklicah (33,6 %).  
 

 

Tabela 15: Branje na eni strani 

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 2 1,4 4 2,9 4 2,9 6 4,3 6 4,3 10 7,2 

4-letni 11 7,9 21 20 12 8,6 17 14,3 23 16,5 38 34,3 

5-letni 19 13,6 23 16,4 11 7,9 15 10,7 30 21,5 38 27,1 

Skupaj 32 22,9 48 39,3 27 19,4 38 29,3 59 42,3 86 68,6 

          

V Tabeli 7 so predstavljeni rezultati razumevanja otrok, kako beremo na eni strani. Glede na 

celotno množico otrok se je pojavil med prvim in drugim preverjanjem znanja velik napredek, 

in sicer iz 42,3 % uspešnosti otrok je po večmesečnem učenju uspešnost prešla na 68,6 %. Pri 

tem so napredovale vse tri starostne skupine, največ 4-letniki, ki so bili pri drugem 

preverjanju znanja 34,3-odstotno uspešni. Znanje, kako beremo na eni strani, je po drugem 

preverjanju doseglo le 10 otrok ali 7,2 %. Ponovno se kaže dejstvo, da so bili dečki pri prvem 

22,9 % uspešni in pri drugem opazovanju 39,3 % uspešnejši od deklic, ki so pri prvem 

opazovanju dosegle le 19,4 %, pri drugem pa 29,3 % pravilnih rezultatov. 
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4. Poznavanje začetka in konca knjige 

 

 

Tabela 16: Začetek zgodbe v knjigi                  

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 6 4,3 7 5 2 1,4 10 7,1 8 5,7 17 12,1 

4-letni 13 9,3 21 15 17 12,1 18 12,9 30 21,4 39 27,9 

5-letni 24 17,1 24 17,1 12 8,6 13 9,3 36 25,7 37 26,4 

Skupaj 43 30,7 52 37,1 31 22,1 41 29,3 74 52,8 93 66,4 

 

Četrta točka ček liste je od otrok zahtevala poznavanje začetka in konca knjige. Pri prvem 

preverjanju je bila uspešna polovica otrok, pri drugem preverjanju se je pokazal napredek 

otrok (66,4 %), od tega napredek dečkov (37,1 %) in napredek deklic (29,3 %). Ponovno so 

bili dečki uspešnejši od deklic,tako pri prvem kot pri drugem preverjanju.  
 

 

Tabela 17: Konec zgodbe v knjigi                  

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 6 4,3 9 6,4 5 3,6 11 7,9 11 7,9 20 14,3 

4-letni 12 8,6 14 10 12 8,6 17 12,1 24 17,2 31 22,1 

5-letni 23 16,4 24 17,1 12 8,6 14 10 35 25 38 27,1 

Skupaj 41 29,3 47 33,5 29 20,8 42 30 70 50,1 89 63,5 

 

Pri deveti nalogi so morali otroci pokazati na konec zgodbe. Najuspešnejši so bili 5-letniki, in 

sicer je pri prvem preverjanju znala pokazati konec ena četrtina otrok ali 25 %, pri drugem 

preverjanju pa 27,1 %. Najmanj uspešni so bili 3-letniki, in sicer pri prvem preverjanju le 7,9 

%, pri drugem za skoraj polovico boljši, natančneje 14,3 %. Rezultati kažejo, da je konec 

knjige znala pokazati polovica otrok, pri drugem preverjanju nekaj več (63,5 %). Med 

spoloma so se pojavile razlike pri razumevanju devete naloge. Dečki so bili pri prvem 

preverjanju s 29,3 % uspešnejši od deklic, ki so navedle le 20,8 % pravilnih odgovorov. Pri 

drugem individualnem delu z otrokom so se rezultati med spoloma nekoliko izenačili, in sicer 

je 47 ali 33,5 % dečkov in 42 ali 30 % deklic pravilno odgovorilo na vprašanje. 
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Tabela 18: Začetek besedila na eni strani  

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 3 2,1 5 3,6 6 4,3 10 7,1 9 6,4 15 10,7 

4-letni 9 6,3 19 13,6 12 8,6 12 8,6 21 14,9 31 22,1 

5-letni 22 15,7 24 17,1 11 7,9 14 10 33 23,6 38 27,1 

Skupaj 34 24,1 48 34,3 29 20,8 36 25,7 63 44,9 84 59,9 

 

Strokovni delavec je otroka ob slikanici vprašal, kje se začne besedilo na strani. Otroci so po 

daljšem časovnem obdobju spoznavanja knjige nalogo znali rešiti v 59,9 %, kar predstavlja 

več kot polovico otrok. Pri tem so bili najbolj uspešni 4- in 5-letniki. Dečki so bili pri 

reševanju desete naloge uspešnejši kot deklice, in sicer pri prvem in drugem preverjanju.  

 

 

Tabela 19: Konec besedila na eni strani             

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 1 0,7 3 2,1 8 5,7 8 5,7 9 6,4 11 7,8 

4-letni 4 2,9 17 12,1 11 7,9 10 7,1 15 10,8 27 19,2 

5-letni 22 15,7 21 15 12 8,6 15 10,7 34 24,3 36 25,7 

Skupaj 27 19,3 41 29,2 31 22,2 33 23,5 58 41,5 74 52,7 

 

Polovica otrok ali 52,7 % celotne množice je pravilno pokazala, kje na eni strani je konec 

besedila. Pri tem so bili pri prvem in drugem preverjanju najuspešnejši 5-letniki, in sicer s 

25,7 %. V primerjavi rezultatov med spoloma so bile tokrat pri prvem preverjanju uspešnejše 

deklice, in sicer z 22,2 % kot dečki (19,3 %). Pri drugem preverjanju je skoraj ena tretjina 

dečkov ali 29,2 % poznala, kje se konča besedilo na eni strani, medtem ko deklice so pri tem 

vprašanju minimalno napredovale, natančneje s 23,5 %.  

 
 

5. Uporaba knjižne terminologije 

 

Knjižna terminologija je bila ena težjih področij razumevanja koncepta tiska, kjer so otroci 

morali pokazati, kje v knjigi je zgoraj in spodaj, pokazati so morali katerokoli besedo in 

določeno besedo, ki jo je imenoval vzgojitelj, pokazati črko in določeno črko, pokazati malo 

in veliko tiskano črko, znak za piko, klicaj in vprašaj.  
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Tabela 20: Zgoraj in spodaj na strani  

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 17 12,1 18 12,9 15 10,7 20 14,3 32 22,8 38 27,2 

4-letni 19 13,6 28 20 17 12,1 23 16,4 36 25,7 51 36,4 

5-letni 23 16,4 23 16,4 15 10,7 15 10,7 38 27,1 38 27,1 

Skupaj 59 42,1 69 49,3 47 33,5 58 41,4 106 75,6 127 90,7 

 

Pri dvanajsti nalogi je strokovni delavec otroka vprašal, kje na strani je zgoraj in spodaj. Od 

vseh 140 otrok je na vprašanje pri prvem preverjanju pravilno odgovorilo 75,6 % otrok, pri 

drugem preverjanju pa večina otrok oz. 90,7 %. Pri tem so bili najuspešnejši v napredovanju 

4-letniki, ki so pri drugem preverjanju pravilno odgovorili v 36,4 %, kar predstavlja eno 

tretjino vseh otrok. 5-letni otroci niso napredovali, ampak so pri prvem in drugem preverjanju 

dosegli le 27,1 %. Pri primerjavi spolov se jasno kažejo razlike med dečki, ki so dosegli pri 

drugem preverjanju skoraj polovico pravilnih odgovorov (49,3 %) in bili uspešnejši od deklic, 

ki so dosegle le 41,4 % pravilnih odgovorov.  

 

Otroci so dosegli 75,6 % pravilnih odgovorov, kar je v primerjavi z raziskavo (Skubic, 2013) 

manj uspešno. V slednji raziskavi so skoraj vsi otroci poznali pravilni odgovor, natančneje 

96,82 % otrok. Slabše rezultate v pričujoči raziskavi glede na primerljivo raziskavo (Skubic, 

2013) je pripisati nižji starosti otrok, vključenih v pričujočo raziskavo. 

 

 

Tabela 21: Beseda                                   

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 12 8,6 10 7,1 9 6,4 9 6,4 21 15 19 13,5 

4-letni 19 13,6 17 12,1 20 14,9 12 8,6 39 28,5 29 20,7 

5-letni 21 15 24 17,1 11 7,9 15 10,7 32 22,9 39 27,8 

Skupaj 52 37,2 51 36,3 40 29,2 36 25,7 92 66,4 87 62 

 

V sklopu prepoznavanja besede so bili otroci pri prvem opazovanju 66,4-odstotno uspešni, 

medtem ko so bili pri drugem opazovanju le 62-odstotno uspešni. Iz tega lahko sklepamo, da 

ni prišlo do napredovanja po skrbno načrtovanih dejavnostih, ampak do slabših rezultatov. Na 

to lahko vplivajo različni dejavniki, vendar so neznani in nepreverljivi. Podatki v tabeli 

kažejo, da so bili pri tej nalogi najuspešnejši 5-letniki, izmed katerih je skoraj tretjina 

razumela, kaj je beseda. Pri sami obdelavi podatkov se je pokazalo, da so slabši rezultati pri 

drugem preverjanju nastali pri 4-letnikih, ki so pri prvem preverjanju dosegli 28,5 % pravilnih 

odgovorov, medtem ko pri drugem preverjanju le 20,7 %. V primerjavi med spoloma se 

ponovno kažejo boljši rezultati dečkov, ki so doseli pri prvem opazovanju 37,2 % in pri 

drugem opazovanju 36,3 % pravilnih odgovorov, deklice pa nekoliko manj, pri prvem 29,2 % 
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in pri drugem le 25,7 %. Pri obeh spolih se jasno vidi, da so otroci pri drugem preverjanju 

dosegli slabše rezultate.  

 

V raziskavi D. Janže je pravilno pokazalo besedo 80 % otrok. V pričujoči raziskavi je bilo 

uspešnih pri prvem preverjanju 66,4 % in pri drugem preverjanju 62 % otrok, kar 

predpostavlja manjši delež otrok v primerjavi z raziskavo D. Janže.  

 

 
Tabela 22: Določena beseda                         

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 4 2,9 4 2,9 5 3,6 7 5 9 6,5 11 7,9 

4-letni 8 5,7 17 12,1 15 10,7 14 10 23 16,4 31 22,1 

5-letni 18 12,9 23 16,4 11 7,9 15 10,7 29 20,8 38 27,1 

Skupaj 30 21,5 44 31,4 31 22,2 36 25,7 61 43,7 80 57,1 

 

Otroci so morali pri prejšnji nalogi pokazati katerokoli besedo, pri 14 nalogi pa določeno 

besedo, ki jo je povedal vzgojitelj. Rezultati kažejo, da je pri prvem spraševanju pravilno 

odgovorilo 61 otrok, kar predstavlja 43,7 % celotnega vzorca. Pri drugem spraševanju pa je 

pravilno odgovorila več kot polovica otrok oz. 57,1 %. Najuspešnejši so bili 5-letniki, ki so 

pri drugem preverjanju poznavanja posamezne besede dosegli skoraj tretjino vseh pravilnih 

odgovorov. Najmanj uspešni so bili 3-letniki, izmed katerih je pravilno besedo pri drugem 

preverjanju našlo le 7,9 % oz. 11 otrok. Pri prvem preverjanju so bile deklice za en pravilni 

odgovor boljše od dečkov, vendar se je pri drugem preverjanju pokazal večji napredek 

dečkov, ki so dosegli skoraj eno tretjino oz. 31,4 % pravilnih odgovorov, deklice pa le  

25,7 %. 

 

 

Tabela 23: Črka                                              

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 10 7,1 12 8,6 10 7,1 16 11,4 20 14,2 28 20 

4-letni 17 12,1 28 20 14 10 23 16,4 31 22,1 51 36,4 

5-letni 23 16,4 24 17,1 12 8,6 15 10,7 35 25 39 27,8 

Skupaj 50 35,6 64 45,7 36 25,7 54 38,5 86 61,3 118 84,2 

 

Otroci so morali pokazati katerokoli črko. Pri tem je na vprašanje strokovnega delavca prvega 

preverjanja pravilno odgovorilo 61,3 % otrok. Po večmesečnem načrtovanem delu pa se je 

odstotek povečal na 84,2 % pravilnih odgovorov otrok. Pomembno je, da izpostavimo 4-

letnike, ki so pri tem vprašanju najbolj napredovali, in sicer z 22,1 % pravilnih odgovorov na 

36,4 % pravilnih odgovorov, kar predstavlja več kot eno tretjino vseh otrok. Med dečki in 

deklicami se je pri prvem in drugem spraševanju spet pojavila velika razlika v doseganju 
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znanja. Pri prvem in drugem preverjanju znanja so bili bistveno uspešnejši dečki, in sicer so 

dosegli 45,7 %, kar predstavlja skoraj polovico celotnega vzorca, medtem ko so deklice so pri 

drugem preverjanju znanja dosegle le 38,5 % vseh pravilnih odgovorov.  

 
Raziskava (Skubic, 2013) kaže uspešnost 5- in 6-letnikov, in sicer je pravilno je pokazalo 

črko 93,27 % otrok, v primarni raziskavi pa le 61,3 % otrok. Razlog za boljše rezultate gre 

ponovno iskati v starosti otrok. 

 

 
Tabela 24: Določena črka                         

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 7 5 5 3,6 9 6,4 3 2,1 16 11,4 8 5,7 

4-letni 13 9,3 17 12,1 17 12,1 8 5,7 30 21,4 25 17,8 

5-letni 21 15 21 15 12 8,6 12 8,6 33 23,6 33 23,6 

Skupaj 41 29,3 43 30,7 38 27,1 23 16,4 79 56,4 66 47,1 

 

V naslednji nalogi se je od otrok zahtevalo, da pokažejo določeno črko, npr. A. Rezultati v 

tabeli kažejo, da otroci pri drugem preverjanju niso napredovali ali pa so celo dosegli nižje 

rezultate kot pri prvem preverjanju. 3- in 4-letniki so dosegli pri drugem preverjanju nižje 

rezultate, natančneje 3-letniki so najprej dosegli 11,4 % kasneje pa le 5,7 %, kar predstavlja 

polovico manjšo uspešnost. 4-letniki pa so najprej dosegli 21,4 % pravilnih odgovorov, pri 

naslednjem spraševanju pa le še 17,8 %. V primerjavi med spoloma se ponovno kaže 

uspešnost dečkov od deklic. Dečki so pri drugem preverjanju dosegli tretjino vseh pravilnih 

odgovorov, kar predstavlja 30,7 %, deklice pa so pri prvem preverjanju dosegle 27,1 %, pri 

drugem preverjanju pa so dosegle slabše rezultate, in sicer le 16,4 % pravilnih odgovorov.  

 

V pričujoči raziskavi je določeno črko pokazalo 56,4 % otrok, v primerjavi z raziskavo 

(Skubic, 2013), ker so bili vključeni 5- in 6-letniki, pa so dosegli 82,80 % pravilnih 

odgovorov. Ponovno se razlika v rezultatih kaže zaradi starosti otrok. 

 

 

Tabela 25: Mala tiskana črka                         

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 2 1,4 1 0,7 7 5 7 5 9 6,4 8 5,7 

4-letni 13 9,3 16 11,4 15 10,7 17 12,1 28 20 33 23,6 

5-letni 19 13,6 21 15 11 7,9 12 8,6 30 21,5 33 23,6 

Skupaj 34 24,3 38 27,1 33 23,6 36 25,7 67 47,9 74 52,8 

 
Pri naslednji nalogi so morali otroci pokazati malo tiskano črko. Najmanj uspešni so bili 3-

letniki, ki so pri prvem in drugem preverjanju dosegli nekaj več kot 5 % pravilnih odgovorov. 
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Bolj uspešni so bili 4- in 5-letniki, ki so dosegli 23,6 % pravilnih odgovorov. Bistven podatek 

v tabeli kaže, da pozna malo tiskano črko 52,8 % vseh otrok, kar predstavlja skoraj polovico. 

Tabela razkriva podatek, da so bili pri 17 vprašanju dečki in deklice skoraj enotni pri prvem in 

drugem reševanju.  

 

V raziskavi magistrskega dela so otroci dosegli 47,9 % pravilnih odgovorov. Podobno so v 

raziskavi D. Janže (2013) dosegli 51,2 % pravilnih odgovorov, medtem ko so v raziskavi 

Skubic (2013) dosegli le 25,04 % pravilnih odgovorov, kar je za polovico manj kot v naši 

raziskavi.  

 

 

Tabela 26: Velika tiskana črka                      

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 2 1,4 7 5 3 2,1 3 2,1 5 3,5 10 12,9 

4-letni 16 11,4 9 6,4 13 9,3 13 9,3 29 20,7 22 21,4 

5-letni 17 12,1 22 15,7 11 7,9 11 7,9 28 20 33 26,4 

Skupaj 35 24,9 38 27,1 27 19,3 27 19,3 62 44,2 65 60,7 

 

Strokovni delavec je otroku dal navodilo, da naj pokaže veliko tiskano črko v izbrani 

slikanici. Pri tem se je pokazalo dejstvo, da so bili pri velikih tiskanih črkah otroci uspešnejši 

kot pri vprašanju, ki je od njih zahteval prepoznavanje male tiskane črke. Pri drugem 

preverjanju so bili najuspešnejši 5-letniki, ki so pokazali pravo veliko tiskano črko. Izmed 

vseh otrok je to nalogo pravilno rešilo 60,7 % otrok. Spet se kaže bistvena razlika med dečki 

in deklicami. Dečki so pri prvem preverjanju dosegli 24,9 % pravilnih odgovorov, pri drugem 

preverjanju pa 27,1 %. Deklice so bile glede na starost pri prvem in drugem preverjanju 

enotne, in sicer so dosegle le 19,3 % pravilnih odgovorov.  

 

V raziskavi Otrokovo poznavanje koncepta tiska (knjige) kot pomemben del zgodnje 

pismenosti (Skubic, 2013) je bilo 70,1 % vseh otrok uspešnih pri poznavanju velike tiskane 

črke, medtem ko se pri temeljni raziskavi kaže slabši rezultat poznavanja določene vrste črke. 

Pri tem so otroci dosegli le 44,2 % pravilnih odgovorov glede na vzorec.  

 
 

Tabela 27: Znak za piko                                  

 

  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 4 2,9 4 2,9 5 3,6 11 7,9 9 6,5 15 10,8 

4-letni 14 10 26 18,6 16 11,4 21 15 30 21,4 47 33,6 

5-letni 14 10 17 12,1 11 7,9 15 10,7 25 17,9 32 22,8 

Skupaj 32 22,9 47 33,6 32 22,9 47 33,6 64 45,8 94 67,2 
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Pri 19 nalogi so morali otroci pokazati znak za piko. Ta znak je poznalo pri prvem preverjanju 

45,8 % otrok, pri drugem preverjanju pa 67,2 % vseh otrok. Najuspešnejši so bili 4-letniki, ki 

so pri prvem preverjanju dosegli 21,4 % pravilnih odgovorov, pri drugem pa 33,6 % pravilnih 

odgovorov. Najslabše so na to vprašanje odgovorili 3-letniki, ki so pri prvem preverjanju 

dosegli 6,5 % pravilnih odgovorov, pri drugem preverjanju pa 10,8 % pravilnih odgovorov. 

Med dečki in deklicami pri prvem in drugem preverjanju znanja ni razlik. 

 

 
Tabela 28: Znak za vprašaj                             

 
  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 0 0 1 0,7 1 0,7 5 3,5 1 0,7 6 4,2 

4-letni 0 0 3 2,1 3 2,1 12 8,6 3 2,1 15 10,7 

5-letni 11 7,9 10 7,1 3 2,1 10 7,1 14 10 20 14,2 

Skupaj 11 7,9 14 9,9 7 4,9 27 19,2 18 12,8 41 29,1 

 

20. naloga je od otroka zahtevala, da pokaže znak za vprašaj. Pri tem je  to nalogo pravilno 

rešilo le 29,1 % vseh otrok, kar predstavlja eno tretjino celotnega vzorca. Najuspešnejši so bili 

5-letniki, ki so pri drugem preverjanju dosegli 14,2 % pravilnih odgovorov. V primerjavi 

dečkov in deklic se kažejo razlike. Dečki so pri prvem preverjanju dosegli 7,9 % pravilnih 

odgovorov, kar predstavlja boljše rezultate od deklic, ki so dosegle le 4,9 % pravilnih 

odgovorov. Pri drugem preverjanju so bile deklice uspešnejše od dečkov, dosegle so 19,2 % 

pravilnih odgovorov, dečki pa le 9,9 %.  

 

 

Tabela 29: Znak za klicaj                          

 
  Dečki Deklice Skupaj 

O 1 O 2 O 1 O 2 O 1 O 2 

  f f % f f % f  f % f f % f f % f f % 

3-letni 0 0 4 2,9 0 0 5 3,5 0 0 9 6,4 

4-letni 2 1,4 6 4,3 1 0,7 13 9,3 3 2,1 19 13,6 

5-letni 5 3,6 10 7,1 4 2,9 6 4,3 9 6,5 16 11,4 

Skupaj 7 5 20 14,3 5 3,6 24 17,1 12 8,6 44 31,4 

 
Pri zadnji nalogi so otroci v izbrani slikanici poskušali pokazati znak za klicaj. To nalogo je 

pri prvem preverjanju pravilno rešilo 8,6 % otrok, po nekajmesečnem delu pa je odstotek 

narasel na 31,4 %, kar predstavlja eno tretjino. Ponovno se je uspešnost pokazala pri 4- in 5-

letnikih, ki so dosegli bistveno boljše rezultate od 3-letnikov. Med dečki in deklicami se je 

pojavilo manjše odstopanje. Dečki so pri prvem spraševanju dosegli 5 %, deklice le 3,6 %. Po 

nekajmesečnem delu pa se je odstotek deklic povišal na 17,1 %, dečki pa so dosegli le 14,3 % 

pravilnih odgovorov.  
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V interpretacijah sem zajela podatke in odstotke rezultatov, ki sem jih pridobila. Podatki 

kažejo na razlike med posamezniki glede na spol, starost in glede na obdobje preverjanja 

znanja. V nadaljevanju želim primerjati posamezne rezultate z obstoječimi raziskavami.  

 

V raziskavi D. Janže Porajajoča se pismenost v predšolskem obdobju (2013) je avtorica v 

vzorec zajela 5- in 6-letne predšolske otroke. Njene ugotovitve kažejo, da je v povprečju več 

kot polovica oz. 73,9 % otrok pravilno odgovorila na vprašanja ček liste (Barone, Mallette, 

Hong Xu, 2005). V raziskavi D. Skubic (2013) je vse naloge ček liste uspešno rešilo 64,8 % 

vseh 5-letnikov, kar predstavlja nekaj manj odstotkov kot v raziskavi D. Janže. V moji 

raziskavi je na vsa vprašanja pri prvem preverjanju pravilno odgovorilo le 24,2 % otrok, pri 

drugem preverjanju pa 26,8 % 5-letnikov. Iz tega lahko sklepam, da so 5-letni otroci, ki so bili 

vključeni v mojo raziskavo, dosegli nižje rezultate od njihovih sovrstnikov, ki so bili 

vključeni v raziskavi D. Janže in D. Skubic, vendar je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da 

sem zajela otroke drugega starostnega obdobja in ne zgolj otrok v razponu enega leta. 

 

Rezultati kažejo na manjše odstotkovne razlike v pridobljenih podatkih med dečki in 

deklicami. Pri prvem opazovanju so bili dečki 30,8 % uspešni, deklice pa 26,2 % uspešne. Pri 

drugem preverjanju znanja so dečki dosegli 40,2 % pravilnih odgovorov, deklice pa 33,5 % 

pravih odgovorov. Podobno je bilo v raziskavi D. Janže (2013) ugotovljeno, da se med dečki 

in deklicami ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju koncepta tiska in 

knjige.  

 

Raziskava D. Janže (2013) kaže, da je 5 % otrok pravilno rešilo vseh 21 nalog iz ček liste. 

Podobno kažejo tudi podatki v moji raziskavi, v kateri je pravilno na vsa vprašanja ček liste 

odgovorilo 5,6 % otrok. 
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7.2 Preveritev postavljenih hipotez 

 

V nadaljevanju želim preveriti še predpostavljene hipoteze.  

 

 

HIPOTEZA 1:  

Pri drugem preverjanju razumevanja koncepta tiska bo opažen napredek otrok na vseh 

področjih ček liste kot posledica ciljno načrtovanih in izvedenih dejavnosti v oddelku. 

 

Za potrditev ali ovržbo hipoteze je potrebno primerjati uspešnost vseh otrok na vseh področjih 

ček liste (Barone, Mallette, Hong Xu, 2005). Pri prvem preverjanju se je 70,3 % otrok znalo 

orientirati v knjigi, 69,9 % otrok je znalo razlikovati med slikami in besedilom, 51,2 % otrok 

je razumelo smer tiska, 47,3 % otrok je poznalo začetek in konec knjige in 46,27 % vseh 

otrok je poznalo pojme knjižne terminologije. Rezultati raziskave drugega preverjanja znanja 

kažejo napredek otrok na vseh področjih, in sicer 85,4 % se je znalo orientirati v knjigi, 88,9 

% vseh otrok je razlikovalo med slikami in besedilom, 73,2 % otrok je razumelo smer tiska, 

60,7 % otrok je poznalo začetek in konec knjige in 59,23 % celotne množice je poznalo pojme 

knjižne terminologije. Posledično lahko prvo hipotezo potrdim, ker je pri drugem preverjanju 

razumevanja koncepta tiska in knjige jasno viden napredek otrok. 

 

 

HIPOTEZA 2: 

Med otroki različne starosti se bodo pojavile statistično pomembne razlike pri razumevanju 

koncepta knjige na vseh področjih ček liste. Predvidevam, da bodo starejši otroci uspešnejši 

od mlajših otrok. 

 

 

Hi-kvadrat preizkus 

 Vrednost  

χ
2
 

Prostostne 

stopnje [g] 

Stopnja 

tveganja 

Pearsonov koeficient korelacije 188,023
a
 44 ,000 

Kullbackov 2Ȋ. preizkus 208,294 44 ,000 

Linearna povezanost 124,157 1 ,000 

Število veljavnih vrednosti 280   

A–46 celic (66,7%) ima pričakovano teoretično frekvenco manj kot 5. Najmanjša 

teoretična frekvenca je  ,29. 

 

Vrednost x² preizkusa je statistično pomembna. Hipotezo moramo posledično potrditi, ker se 

med različno starimi otroki pojavljajo statistično pomembne razlike. Pri analizi podatkov sem 

ugotovila, da so bili pri prvem preverjanju znanja 5-letniki uspešnejši, vendar se je pri drugem 

preverjanju znanja pokazalo, da so bili uspešnejši 4-letniki, ker so dosegli 29,7 % uspešnost, 

5-letniki pa manj, in sicer 26,8 % uspešnost.  
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HIPOTEZA 3:  

Med dečki in deklicami se bodo pojavile statistično pomembne razlike pri razumevanju 

koncepta tiska. Deklice bodo imele v odstotkih boljše rezultate kot dečki. 

 

 

Hi-kvadrat preizkus 

 Vrednost 

χ
2
 

Prostostne 

stopnje [g]  

Stopnja 

tveganja 

Pearsonov koeficient korelacije 20,901
a
 22 ,527 

Kullbackov 2Ȋ. preizkus 22,327 22 ,441 

Linearna povezanost ,181 1 ,671 

Število veljavnih vrednosti 280   

A–13 celic (28,3%) ima pričakovano teoretično frekvenco manj kot 5. Najmanjša 

teoretična frekvenca je  ,47. 

 

 

Na osnovi raziskave lahko predpostavim boljšo uspešnost deklic od dečkov. Pri prvem 

preverjanju orientacije v knjigi so bile deklice uspešne v 32,5 %, dečki pa 37,8 % uspešni. Pri 

razlikovanju med slikami in besedilom so bili dečki 37,1 % uspešni, deklice pa 32,8 % 

uspešne. Področje smeri tiska je pokazalo še večjo razliko med dečki in deklicami. 28,3 % 

dečkov je pravilno znalo odgovoriti na vprašanji glede smeri tiska in na isti vprašanji le 22,9 

% deklic. Pri četrtem področju je pravilno odgovorilo 25,9 % dečkov in 21,5 % deklic, kjer so 

bile deklice ponovno manj uspešne. Pri zadnjem področju so dečki dosegli 25,07 % 

uspešnost, deklice pa le 21,18 % pravilnih odgovorov. Pri drugem preverjanju so se razlike 

med dečki in deklicami ponovile. Ponovno so bili uspešnejši dečki. Pri prvem področju so 

dečki dosegli 47,8 % uspešnost, deklice le 41,1 % pravilnih odgovorov. Pri področju 

razlikovanja med sliko in besedilom so dečki dosegli 47,5 % pravilnih odgovorov, deklice pa 

le 41,4 % uspešnost. V smeri tiska so bili spet uspešnejši dečki, in sicer z 41,8 % pravilnih 

odgovorov, deklice pa le 31,5 % odgovorov, kar je več kot ena desetina. Otroci so dobro 

poznali začetek in konec tiska, natančneje dečki so dosegli 33,5 % pravilnih odgovorov, 

deklice pa so bile pri tem vprašanju le 27,1 % uspešne. Pri zadnjem vprašanju so dečki 

dosegli 30,5 % pravilnih odgovorov, deklice pa 26,3 % pravilnih odgovorov. Rada bi 

opredelila še celotno uspešnost prvega in drugega preverjanja znanja dečkov in deklic. Pri 

prvem opazovanju so bili dečki 30,8 % uspešni, deklice pa 26,2 % uspešne. Pri drugem 

preverjanju znanja so dečki dosegli 40,2 % pravilnih odgovorov, deklice pa 33,5 % pravih 

odgovorov. Vrednost x² preizkusa ni statistično pomembna. Ničelno hipotezo lahko obdržim 

in s tem trdim, da se med spoloma ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri 

razumevanju koncepta tiska. Podatkov ne moremo posploševati na osnovno množico. Iz tega 

lahko sklepamo, da so bili dečki pri prvem in drugem preverjanju razumevanja koncepta tiska 

na vseh področjih ček liste odstotkovno uspešnejši od deklic. Hipotezo moramo posledično 

zavrniti, ker se med dečki in deklicami niso pojavile statistično pomembne razlike, in ker 

deklice niso imele boljših rezultatov kot dečki.  
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HIPOTEZA 4: 

Noben otrok ne bo rešil pravilno vseh nalog v ček listi za preverjanje otrokovega razumevanja 

koncepta tiska in knjige. 

 

Tabela 30: Pravilno rešeni vsi odgovori                          

 

  O 1 O 2 Skupaj 

f f % f  f % f f % 

Dečki 2 1,4 2 1,4 4 2,8 

Deklice 1 0,7 3 2,1 4 2,8 

Skupaj 3 2,1 5 3,5 8 5,6 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je popolno pravilno rešilo vseh 21 nalog 5,6 % celotne 

množice oz. le 8 od 140 otrok. Pri prvem preverjanju znanja je vse naloge v ček listi pravilno 

rešilo 1,4 % dečkov in 0,7 % deklic. Pri drugem opazovanju je popolnoma pravilno rešilo 

naloge 1,4 % dečkov in 2,1 % deklic. Zadnjo hipotezo moram posledično zavrniti, ker je 

nekaj otrok uspešno rešilo vse naloge v ček listi.  
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III. SKLEP 

 
Ob vstopu v šolo nekateri otroci že izpolnjujejo šolske zahteve. Ti otroci so imeli v 

predšolskem obdobju dovolj izkustvenih dejavnosti, ki so pripomogle k obvladanju jezika, 

širokem besednjaku, poznavanju črk ... Z vstopom v šolo imajo te otroci večji začetni kulturni 

kapital kot njihovi vrstniki. V šoli bodo svoje znanje le nadgrajevali. Na drugi strani pa 

imamo otroke, ki v svojem ožjem okolišu niso imeli dovolj ali skoraj nič možnosti za razvoj 

pismenosti in zaradi svojega manj ugodnega položaja niso imeli pri vstopu v šolo enakega 

kulturnega kapitala kot njihovi vrstniki.  

 

Po zgornjih dejstvih se lahko osredotočimo na poudarek razvijanja pismenosti že od 

otrokovega rojstva dalje. Starši in vzgojitelji v predšolski instituciji imajo veliko vlogo pri 

tem. S svojim zgledom, odnosom do knjižnega gradiva in s sodelovanjem z otrokom bodo 

vplivali na njegovo razumevanje koncepta tiska.  

 

Koncept tiska je eno pomembnejših znanj predšolskega otroka, ki se začne razvijati v 

zgodnjem otroštvu. Sam pomen koncepta tiska se naslanja na znanje o oblikah in funkcijah 

knjižnega jezika, kjer gre za večdimenzionalni konstrukt in se pojavi pred formalnim branjem 

in pisanjem. Pridobljene izkušnje o tisku v predšolskem obdobju se neposredno povezujejo in 

vplivajo na kasnejše uspehe pri učenju.  

 

V slovenski in tuji literaturi je bilo opravljenih že kar nekaj raziskav, ki so se osredotočile na 

razumevanje koncepta tiska predšolskega otroka. Avtorice L. M. Justice, N. M. Kaderavek, X. 

Fajn, A. Sofka in A. Hunt (2009: 67–68) so ugotovile, da so otroci, katerih vzgojitelji so 

poudarjali ozaveščanje tiska, dosegli boljše rezultate na področju zavedanja koncepta tiska, 

poznavanju abecede in zapisu imen v primerjavi s tistimi otroki, katerih vzgojitelji v program 

predšolske vzgoje niso vključevali ozaveščanje tiska. Podobno so avtorice (Miller, 1996; 

Browne, 1998; Garda in Cullinan, 2000; nav. po Grginič, 2006: 15) pokazale, da je 

najpomembnejša dejavnost v predšolskem obdobju glasno branje otroku, ki posledično vpliva 

na formalno opismenjevanje in razvoj govora. Pri tem je nujno otroka vključiti v razmišljanje, 

pogovor po prebranem besedilu, analiziranju in podoživetju besedil. S pomočjo teh dejavnosti 

bo otrok pospešil razvoj pismenosti in govorne sposobnosti. Še natančneje sta S. E. Mol in A. 

G. Bus (2011; nav. po Marjanovič Umek, 2013: 18–23) opravili metaanalizo raziskav in 

izpeljali ugotovitve povezanosti med literaturo in otroki. V predšolskem obdobju sta 

opredelili branje kot spoznavni proces razumevanja zapisanega govora. V zgodnjem obdobju 

branje temelji na bralnih spretnostih, govorjenem jeziku in razvoju besednjaka. Analiza je 

pokazala, da otroci oblikujejo koncept povezanosti med pisano besedo in govorom. Otroci 

najprej razvijejo abecedni princip, kasneje fonološke procese in nazadnje pravopisne 

spretnosti. Zgodnja izpostavljenost literaturi spodbuja govorni in bralni razvoj otrok. Njune 

raziskave so pokazale tudi dejstvo, da je izpostavljenost knjigam spodbudni dejavnik na poti k 

razvoju otrokove pismenosti. Otroci se preko knjig naučijo več novih besed in posledično 

lažje kasneje razvijajo bralne tehnike.  

 

S podobnim namenom sem tudi v magistrskem delu oblikovala raziskavo, da bi ugotovila 

dejansko razumevanje koncepta tiska predšolskih otrok in njihov napredek po načrtovanih 

dejavnostih v skupini s ponovnim merjenjem razumevanja koncepta tiska. Dejavnosti so 

vzgojitelji v oddelkih načrtovali skladno z razvojnimi zmožnostmi otrok in njihovim 

predhodnim znanjem. Pri prvem preverjanju sem pričakovala bistveno slabše rezultate, kot 

sem jih pridobila z merjenjem. V raziskavi, ki je trajala pol leta, so bili vključeni vzgojitelji in 

otroci iz Vrtca Ciciban v Ljubljani. Na področju razvijanja koncepta tiska so otroci pri 
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drugem preverjanju napredovali, dosegli so večji razvoj bralne pismenosti in dodatno razvili 

koncept tiska. Končni rezultati raziskave kažejo na več znanja pri otrocih o tiskani besedi, 

fonološkem in grafičnem zavedanju. Ob tem ne smem prezreti dejstva, da so bili otroci že pri 

prvem preverjanju znanja izredno uspešni, in sicer 70,3 % otrok se je znalo orientirati v 

knjigi, 69,9 % otrok je znalo razlikovati med slikami in besedilom, 51,2 % otrok je razumelo 

smer tiska, 47,3 % otrok je poznalo začetek in konec knjige in 46,27 % vseh otrok je poznalo 

pojme knjižne terminologije. Pri drugem preverjanju znanja se je 85,4 % otrok znalo 

orientirati v knjigi, 88,9 % vseh otrok je razlikovalo med slikami in besedilom, 73,2 % otrok 

je razumelo smer tiska, 60,7 % otrok je poznalo začetek in konec knjige in 59,23 % celotne 

množice je poznalo pojme knjižne terminologije. 

 

Pri obdelavi podatkov sem ugotovila, da je otrokom najtežje razumeti knjižno terminologijo, 

kjer je od celotne množice pravilni odgovor poznalo 58,23 % otrok. Razumljivejše jim je bilo 

področje ločevanja med ilustracijo in besedilom, kjer je pravilni odgovor poznalo 88,9 % 

otrok zajete množice. Iz tega sklepam, da se otroci v knjigi orientirajo, poznajo razliko med 

sliko in besedilom, vendar jim je prepoznavanje črke in določene črke ter ločil nepoznano.  

 

V primerjavi med spoloma sem bila pred izvedbo hipotetičnega mnenja, da bodo deklice 

uspešnejše kot dečki. Z obdelavo podatkov sem lahko zavrnila hipotezo in trdim, da se ni 

pojavila statistična razlika v spolu, zato podatkov ne morem posplošiti na osnovno množico. 

Iz tega izpeljem tudi ugotovitev, da se razumevanje o tisku razvija pri otroku ne glede na spol, 

sklepam tudi, da je prisotna motivacija za ozaveščanje tiska, ker se je pri obeh spolih pojavil 

napredek pri drugem preverjanju.  

 

Z opravljeno daljšo raziskavo na velikem vzorcu lahko podam mnenje, da je pogosto glasno 

branje otrokom, načrtovanje jezikovnih dejavnosti v vrtcu in sodelovanje s starši na področju 

knjižne vzgoje bistveno pri razvoju porajajoče se pismenosti, ki je pogoj za lažji vstop v 

opismenjevanje v osnovni šoli. Otrokom mora strokovni delavec v predšolski instituciji 

zagotoviti spodbudno okolje, kjer otrok zaznava in razvija piktograme in napise. Skupaj z 

otroki lahko strokovni delavec oblikuje plakat idej, kaj jih zanima, kaj jim je všeč. Zapišejo 

vsebino, ki je za otroke privlačna in jo lahko vzgojitelj načrtuje pri svojih jezikovnih 

dejavnostih. Posledično bodo otroci še dodatno motivirani za učenje in razvijanje pismenosti. 

Menim, da je Kurikulum za vrtce (1999) izredno širok in odprt ter vzgojitelju daje svobodo 

pri načrtovanju. Z raziskavo sem želela potrditi dejstvo, da je razumevanje in zavedanje tiska 

izredno pomembno za nadaljnji učni uspeh vsakega posameznika. Poudarjam, da so jasno 

predstavljeni rezultati prvega preverjanja otrokovega razumevanja tiska pokazali, da je bilo 

otrokovo razumevanje tiska slabše kot pri drugem preverjanju. Zavedati se moramo, da so 

otroci to znanje v vmesnem obdobju pridobili s pomočjo načrtovanih dejavnosti. Upam in si 

želim, da sem z obdelavo podatkov pokazala pomembnost opredeljenih dejavnosti v oddelku. 

Pri tem pa še dodajam, da je pozornost potrebno posvečati vsem področjem otrokovega 

razvoja. 
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V. PRILOGI  

 

5.1 Priloga 1: Ček lista za ocenjevanje razumevanja koncepta knjige (Barone, Mallette, Hong 

Xu, 2005) 

 

Navodilo: »Pokazal/-a ti bom knjigo in ti postavljal/-a različna vprašanja/naloge v zvezi z njo, 

ti pa mi odgovori, kar boš vedel/-a.« 

 

Orientacija 

- Pokaži začetek in konec knjige.  

- Pokaži naslov knjige. 

- Povej, zakaj misliš, da ima knjiga naslov.  

 

Razlikovanje med slikami in besedilom 

- Pokaži prvo sliko v knjigi. 

- Pokaži napisano besedilo. 

- Pokaži, kje začnemo brati. 

 

Smer tiska 

- Pokaži, kako beremo v eni vrstici.  

- Pokaži, kako beremo besedilo na eni strani. 

 

Poznavanje začetka in konca knjige 

- Pokaži začetek zgodbe v knjigi.  

- Pokaži konec zgodbe v knjigi.  

- Pokaži, kje na eni strani se začne besedilo.  

- Pokaži, kje na eni strani se besedilo konča.  

 

Uporaba knjižne terminologije 

- Na strani pokaži, kje je zgoraj in kje spodaj.  

- Pokaži besedo.  

- Pokaži določeno besedo.  

- Pokaži črko.  

- Pokaži določeno črko.  

- Pokaži malo tiskano črko.  

- Pokaži veliko tiskano črko.  

- Pokaži znak za piko.  

- Pokaži znak za vprašaj.  

- Pokaži znak za klicaj.  
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