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POVZETEK 

Diplomsko delo z naslovom Preverjanje razumevanja koncepta tiska/knjige v skupini 5–6 let 

starih otrok v Otroškem vrtcu Metlika sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela. 

Teoretični del obsega pet poglavij, v katerih sem opredelila pojme: pismenost, vrste 

pismenosti, razumevanje koncepta tiska, bralna pismenost, družinska pismenost, književna 

vzgoja v vrtcu. 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti razumevanje koncepta/tiska knjige v skupini otrok, 

starih od 5 do 6 let. To sem ugotavljala s pomočjo ček liste ter v empiričnem delu rezultate 

prikazala s tabelo in jih interpretirala.  

 

KLJUČNE BESEDE: pismenost, bralna pismenost, koncept tiska, otroci, branje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis entitled Assessing the understanding of the book/printing concept in a 

group of 5- to 6-year-old children in the Metlika Nursery School consists of a theoretical and 

empirical part. 

The theoretical part comprises five sections defining the following concepts: literacy, types of 

literacy, understanding the printing concept, reading literacy, family literacy, literary 

education in nursery school. 

The aim of the thesis is to assess the understanding of the book/printing concept in a group of 

5- to 6-year-old children, which is established by means of a checklist. The empirical part 

includes the interpretation of the results presented in a table.  

 

KEYWORDS: literacy, reading literacy, the concept of printing, children, reading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAZALO 

 
1 UVOD ..................................................................................................................................... 1 

I TEORETIČNI DEL ................................................................................................................. 2 

2 PISMENOST ........................................................................................................................... 2 

2.1 VRSTE PISMENOSTI ..................................................................................................... 4 

2.1.1 Porajajoča se pismenost ............................................................................................ 4 

2.1.2 Stopnja začetne pismenosti ....................................................................................... 5 

2.1.3 Stopnja prehodne pismenosti .................................................................................... 6 

2.1.4 Pismenost šolajoče se mladine .................................................................................. 6 

2.1.5 Pismenost odraslih ..................................................................................................... 6 

3 RAZUMEVANJE KONCEPTA TISKA/KNJIGE ................................................................. 7 

4 BRALNA  PISMENOST ........................................................................................................ 9 

4.1 DRUŽINSKA PISMENOST .......................................................................................... 10 

4.1.1 Družinsko branje ..................................................................................................... 10 

5 KNJIŽEVNA VZGOJA V VRTCU ...................................................................................... 12 

5.1 BRANJE V ZGODNJEM OTROŠTVU (od dojenčka do 6-letnika) ............................. 13 

5.1.1 Vloga branja in vloga staršev pri branju ................................................................. 14 

II EMPIRIČNI DEL ................................................................................................................. 16 

6 OPREDELITEV PROBLEMA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ............................... 16 

6.1 OPREDELITEV PROBLEMA ...................................................................................... 16 

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ................................................................................ 16 

6.3 HIPOTEZE ..................................................................................................................... 17 

6.4 RAZISKOVALNA METODA ...................................................................................... 17 

6.5 PREDSTAVITEV ČEK LISTE ..................................................................................... 17 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA .................................................................................. 19 

7.1 ORIENTACIJA KNJIGE ............................................................................................... 19 

7.2 RAZLIKOVANJE MED SLIKAMI IN BESEDILOM ................................................. 20 

7.3 SMER TISKA ................................................................................................................ 22 

7.4 POZNAVANJE ZAČETKA IN KONCA KNJIGE ....................................................... 24 

7.5 UPORABA KNJIŽNE TERMINOLOGIJE ................................................................... 27 

8 REZULTATI GLEDE NA ZASTAVLJENE HIPOTEZE ................................................... 31 



7 

 

9 SKLEPNE UGOTOVITVE .................................................................................................. 32 

10 VIRI IN LITERATURA ..................................................................................................... 33 

PRILOGA 1 .............................................................................................................................. 36 

PRILOGA 2 .............................................................................................................................. 37 

 

Kazalo tabel 

Tabela 1: Otrokova orientacija v knjigi. ................................................................................... 19 

Tabela 2: Otrokovo razlikovanje med slikami in besedilom. ................................................... 20 

Tabela 3: Otrokovo poznavanje smeri tiska v knjigi. ............................................................... 22 

Tabela 4: Otrokovo poznavanje začetka in konca knjige. ........................................................ 24 

Tabela 5: Otrokova uporaba knjižne terminologije. ................................................................. 27 

 

Kazalo grafov 

Graf 1: Otrok pokaže začetek in konec knjige. ........................................................................ 19 

Graf 2: Otrok pokaže naslov knjige. ........................................................................................ 20 

Graf 3: Otrok pokaže prvo sliko v knjigi. ................................................................................ 21 

Graf 4: Otrok pokaže napisano besedilo. ................................................................................. 21 

Graf 5: Otrok pokaže, kje začnemo brati. ................................................................................ 22 

Graf 6: Otrok pokaže, kako beremo v eni vrstici. .................................................................... 23 

Graf 7: Otrok pokaže, kako beremo besedilo na eni strani. ..................................................... 23 

Graf 8: Otrok pokaže začetek zgodbe v knjigi. ........................................................................ 24 

Graf 9: Otrok pokaže konec zgodbe v knjigi. .......................................................................... 25 

Graf 10: Otrok pokaže, kje na eni strani se začne besedilo. ..................................................... 25 

Graf 11: Otrok pokaže, kje na eni strani se besedilo konča. .................................................... 26 

Graf 12: Otrok na strani pokaže, kje je zgoraj in kje spodaj. ................................................... 27 

Graf 13: Otrok pokaže besedo. ................................................................................................. 28 

Graf 14: Otrok pokaže črko. ..................................................................................................... 28 

Graf 15: Otrok pokaže znak za piko. ........................................................................................ 29 

Graf 16: Otrok pokaže znak za vprašaj. ................................................................................... 29 

Graf 17: Otrok pokaže znak za klicaj. ...................................................................................... 30 

 

 

 

  



1 

 

1 UVOD 

 

Literatura navaja različne definicije pismenosti, skupno vsem pa je, da pismenost enačijo z 

branjem in pisanjem. M. Bešter Turk pravi, da je razumevanje pismenosti zgodovinsko in 

kulturno pogojeno (Bešter Turk, 2003: 58). 

Kurikulum za vrtce navaja, kako pomembno je zbliževanje otrok s knjigo kot pisnim 

prenosnikom ter zgodnjim navajanjem na rabo knjige (Kurikulum za vrtce, 1999: 31). Naše 

delo, delo vzgojiteljic je predvsem učenje otrok, kako pravilno uporabljamo knjige. To 

dosežemo s pripovedovanjem in branjem pravljic, zgodbic, ugank itn., ki so primerne 

otrokovi starosti (prav tam, 35).  

M. Grginič govori o tem, kako družinska pismenost vpliva na otroka ter kaj lahko dosežemo z 

družinskim branjem (Grginič, 2006: 12–16). 

Mnogi strokovnjaki že opozarjajo na spremembe, ki jih je prinesel razvoj in spreminjanje 

komunikacijskih možnosti pri mlajših generacijah. Da bi mladina porabila čas, ki ga nameni 

za gledanje televizije in sedenje pred računalnikom, za branje, bi preprosto razvila zadostno 

količino sposobnosti za ravnanje z zgolj besednim gradivom. Po nekaterih podatkih je danes 

več nadpovprečno nadarjenih mladih, ampak le-ti velikokrat ne zmorejo procesirati (prebrati 

in razumeti zgolj besednih sporočil), ki za prejšnje generacije na enaki razvojni stopnji niso 

predstavljale nobenih težav. Pomanjkanje bralne pismenosti pa ima še druge negativne 

učinke. Možgani, ki niso bili verbalno dovolj spodbujani in niso dobili potrebne izkušnje v 

zgodnjih razvojnih stopnjah, se ne razvijajo ustrezno (Grosman, 2006: 26). 

V diplomskem delu želim raziskati, ali so otroci v predšolskem obdobju seznanjeni s 

konceptom tiska/knjige.  
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I TEORETIČNI DEL 

 

2 PISMENOST 

 

Sam pojem izvira iz latinske besede litteratus in označuje »človeka, ki se uči«. Pismenost kot 

pojem je zelo težko enoznačno opredeliti, nemogoče ga je opredeliti samo z eno definicijo 

(Pečjak, 2010: 11). 

Tako kot se je skozi zgodovino spreminjalo pojmovanje pismenosti, se je spreminjala tudi 

razširjenost pismenosti v družbi in vloga pismenosti v posameznikovem življenju (Knaflič, 

2001 nav. po Bešter Turk, 2003: 58). M. Bešter Turk (2003: 58) pravi, da je zato razumevanje 

pismenosti zgodovinsko in kulturno pogojeno.   

S. Pečjak (2010: 12) izpostavi definicije pismenosti, ki se med seboj razlikujejo v določenih 

vidikih: 

 nekatere pojmujejo pismenost kot kontinuum, katere skrajni točki sta nepismenost in 

pismenost z vsemi vmesnimi stopnjami bolj ali manj razvite pismenosti, 

 nekatere delijo pismenost na individualno in socialno/družbeno pismenost (pismenost 

posameznika v razmerju s pismenostjo določene socialne skupine/družbe), 

 nekatere pa poudarjajo zgodovinsko-geografski vidik pismenosti. 

Avtorica M. Grginič (2005: 8) opredeli pismenost kot kompleksen proces, ki so ga 

psiholingvisti definirali na več načinov, v ožjem pomenu pa je najpogosteje definirana kot 

človekova sposobnost branja in pisanja.  

Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo dogovorjene 

sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje ter uporabo besedil za življenje v 

družbi. Znanje, spretnosti in razvite sposobnosti, ki jih posameznik pridobi, mu omogočajo 

uspešno in ustvarjalno osebnostno rast in odgovorno delovanje tako v poklicnem kot v 

družbenem življenju. Temeljnim zmožnostim pismenosti, kot so branje, pisanje in računanje, 

danes pripisujejo tudi pomen drugih zmožnosti, npr. poslušanje. Poudarjajo tudi pomen novih 

pismenosti, kot so informacijska, medijska, digitalna pismenost in druge, pomembne za 

uspešno delovanje v družbi. Pismenost kot zmožnost in družbeno prakso razvijamo skozi celo 
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življenje v različnih okoliščinah in na različnih področjih 

(http://arhiv.acs.si/publikacije/NSRP.pdf). 

Avtorica L. Miller (1995, nav. po Zrimšek, 2003: 14) je natanko raziskala pojav in razvoj 

pismenosti. Uporabila je izraz pojavljajoča1 se pismenost (emergent literacy), ki zaznamuje 

izraz »bralna pismenost«, pri kateri gre za opredelitev tega, kar otroci v predšolski dobi že 

vedo o pismenosti ter kako do tega vedenja pridejo. V razvoju pismenosti ni neke prelomnice, 

ki bi določala, kdaj otrok bere in piše, saj se te spretnosti pojavijo postopno, tj. brez 

formalnega poučevanja otrok v predšolski dobi. Raziskave kažejo, da se otrok že zelo zgodaj 

v predšolski dobi uči in zaveda pismenosti, če živi v t. i. pismenem okolju. 

L. Miller nazorno prikaže pojavljajočo se pismenost z vrhom ledene gore. V samem vrhu so 

vidni znaki razvoja pismenosti: navidezno branje, branje tiska v okolici, poimenovanje črk 

abecede, prepoznavanje enakozvočnic, branje besed v knjigah, spontano branje, 

prepoznavanje in pisanje lastnega imena. Pod vrhom oz. v nevidnem delu ledene gore so 

umeščene usmerjene in neusmerjene dejavnosti v družini, vrtcu in okolju: otroške pesmi in 

izštevanke, abecedne igre, prebiranje knjig z odraslimi, igranje s črkami in oblikami črk, 

uganke, branje napisov v trgovinah, opazovanje odraslih pri pisanju nakupovalnih listkov, 

branju knjig, časopisov in revij (Miller, 1995; nav. po Zrimšek, 2003: 14). 

Pismenost, ki je pri posamezniku razvita, mu omogoča dostop do znanja, visoko stopnjo 

kulturne ozaveščenosti ter mu oblikuje etično zavest. V vzgojno-izobraževalnem procesu ima 

pomembno vlogo pri razumevanju, usvajanju in predstavljanju novih stališč ter znanj od vrtca 

do univerze (Medved Udovič, 2011: 24). 

Vsem opredelitvam pismenosti je skupno to, da pismenost vpliva na vse vidike sodobnega 

življenja (Skubic, 2012: 155). »Pismenost je vedno pogosteje razumljena kot nadaljevanje 

porajajoče se pismenosti, ki pa ima svoje začetke v zgodnjih socialnih interakcijah med 

dojenčkom/malčkom ter prvo pomembno osebo in v malčkovem/otrokovem govornem 

razvoju in je hkrati v veliki meri povezana z okoljem, bogatim s simboli« (Marjanovič Umek, 

2010: 29). 

 

                                                 
1 Pojavljajoča se pismenost je v diplomskem delu razumljena enako kot porajajoča se pismenost, obe sta del 

zgodnje pismenosti.  

http://arhiv.acs.si/publikacije/NSRP.pdf
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2.1 VRSTE PISMENOSTI 

 

Harris in Hodge (1995 nav. po Pečjak, 2010: 11) sta v slovarju pismenosti zbrala in navedla 

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

Navedla bom nekaj vrst pismenosti, ki sta jih zbrala: akademska pismenost, pismenost 

odraslih, bilingvistična pismenost, osnovna pismenost, računalniška pismenost, pismenost 

okolja, kritična pismenost, družinska pismenost, funkcionalna pismenost, medgeneracijska 

pismenost, medijska pismenost, poliglotska pismenost, pismenost delovnega mesta itn. V 

nadaljevanju bom opisala vrste pismenosti glede na starost nosilca.2  

Avtorica M. Bešter Turk (2003: 61) razdeli pismenost glede na življenjsko dobo nosilcev, in 

sicer ločimo pojavljajočo se ali predšolsko pismenost, začetno pismenost (pojavi se na 

začetku šolanja) ter pismenost šolajoče se mladine in pismenost odraslih. 

Bolj kompleksen model razvoja pismenosti pa predstavljajo avtorice D. Barone, M. Mallete in 

S. Xu (2005). To je model zgodnjega razvoja pismenosti. Avtorice v začetnem razvoju 

pismenosti govorijo o treh stopnjah: porajajoči se pismenosti, stopnji začetne pismenosti in 

stopnji prehodne pismenosti (Pečjak, 2010: 45, 46). 

 

2.1.1 Porajajoča se pismenost 

 

Vedenje otroka pri tej stopnji je zelo nazorno, pretvarja se, da bere in piše, ter pismenost 

spoznava na zelo globalen način. Otrok ima v naročju knjigo, se pretvarja, da bere, medtem pa 

je knjiga obrnjena na glavo. V tem obdobju torej spoznavajo knjige, tisk in ilustracije (Pečjak, 

2010: 47). Kot je zapisal Clay (1972 nav. po Pečjak, 2010: 47), otrok pri branju knjige najprej 

razvije zavest o tem, kaj je naslovna stran knjige, kaj so strani v knjigi, kako se listi v knjigi 

obračajo ipd. Lenahart in Roskos (2003 nav. po Pečjak, 2010: 47) dodata otrokovo 

spoznavanje pravil v zvezi s knjigo – da knjiga ni za trganje ter se vanjo ne riše, besedilo se iz 

strani v stran nadaljuje ter poveže v smiselno celoto, ilustracije pa olajšujejo razumevanje in 

sledenje knjigi. 

                                                 
2 M. Bešter Turk (2003, 61) govori o porajajoči se pismenosti, ki sodi v vrsto pismenosti in jo razvrstimo glede 

na življenjsko obdobje nosilca. Sem spadajo tako začetna pismenost (priprava na pisanje in branje), pismenost 

šolajoče se mladine (razvijanje oz. nadgrajevanje začetne pismenosti učencev) in pismenost odraslih.  
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Otroci radi »pišejo« številne zgodbe znanim osebam in prijateljem, ker pa ne poznajo še 

odnosa črka – glas, na papir slučajno postavljajo različne znake (črke, številke in druge 

znake). Ta zapis pa zna prebrati le otrok sam. V tem obdobju je otrok že sposoben 

preslikavanja določene besede iz tabele ali drugega lista, le da se pogosto pojavljajo napake, 

saj izpušča ali obrača črke. Posledica tega je, da otrok še ne razume natančno specifičnost 

posameznih črk in smeri pisanja, ima težave pri točnem umeščanju črk v določen prostor na 

listu. Razvoj poznavanja besed in razvoj pisanja sta si podobna, saj za predstavljanje besed 

otrok uporablja črke ali številke, izbrane po naključju (Pečjak, 2010: 47).     

 

2.1.2 Stopnja začetne pismenosti 

 

Začetni bralci in pisci so po besedah J. Chall (1983) otroci, ki so »zlomili« jezikovno kodo in 

so sposobni razumeti abecedni princip ter povezovati posamezne črke z glasovi (Pečjak, 2010: 

47).  

Poznamo tri značilnosti branja, kot jih opisuje S. Pečjak (2010: 47, 48). Prva značilnost je ta, 

da otrok bere glasno, četudi želi brati potiho. Druga je, da otroci za branje uporabijo prst in z 

njim kažejo besedo, ki jo berejo. Pri tretji značilnosti pa otrok bere besedo za besedo, a to 

branje ni izrazno, saj večino miselne energije porabi za dešifriranje prebranih besed. Kuhn 

(2003 nav. po Pečjak, 2010: 48) povzame značilnosti branja in ugotovi, da branje začetnih 

bralcev ni tekoče, saj preden jim uspe, skušajo posamezne besede prebrati večkrat. Ti otroci 

pa imajo že koncept oz. predstavo besede, saj lahko poiščejo točno določeno besedo v 

besedilu in so sposobni resničnega branja.  

Pri pisanju zasledimo na tej stopnji dve razliki v primerjavi s predhodno stopnjo (Pečjak, 

2010: 48): 

 Prva je, da na tej stopnji upoštevajo abecedni princip zapisa (iz glasu v črko), zato so 

njihovi zapisi po navadi krajši kot na stopnji pojavljajoče se pismenosti, saj jim energija, 

ki jo zahteva abecedni princip zapisa, omejuje dolžino njihovega besedila. 

 Druga razlika pa je ta, da lahko tudi drugi preberejo, kaj so zapisali, čeprav morda 

napisano ni najbolj pravilno.  
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Za razliko od prehodne stopnje pri spoznavanju besed otroci zapisujejo samoglasnike in tako 

zajamejo celostno fonemsko podobo besede (prav tam). 

 

2.1.3 Stopnja prehodne pismenosti 

 

Na tej stopnji je za učence značilno, da je njihovo branje in pisanje bolj tekoče kot pri 

začetnikih. Ločimo tudi tri prevladujoče značilnosti: sposobnost tihega branja (učenci več ne 

subvokalizirajo, ko berejo), tekoče branje (ne berejo več besedo za besedo) in porast 

razumevanja prebranega. Če jih vprašamo, kaj so prebrali, bodo sami izbirali, katere elemente 

besedila bodo najprej izpostavili. Prav tako so zmožni pripovedovanja o vsebini prebranega, 

znajo opisati osebni odnos do besedila ali ga kritično ovrednotiti. Bralci na tej stopnji lahko 

hkrati besedilo dekodirajo in globlje razumejo (Pečjak, 2010: 48). 

Pri pisanju besedil vključujejo več idej, niso več usmerjeni na tehniko zapisa (črko za črko), 

ampak zapisujejo celotne misli, njihovo besedilo pa je daljše. Prav tako lahko pri zapisu 

upoštevajo določena pravila, kot npr. velika začetnica na začetku stavka, ločilo na koncu, 

velika začetnica za imena itn. (prav tam). 

 

2.1.4 Pismenost šolajoče se mladine 

 

Izraz opredeljuje razvijanje oz. nadgrajevanje začetne pismenosti učencev. V osnovni šoli gre 

za t. i. nevtralno pismenost, tj. za vse enake rabe pismenosti, pri čemer upoštevamo tako 

starost učencev, kot tudi njihove potrebe, izkušnje, sporazumevalne zmožnosti itn. (Bešter 

Turk, 2003: 61). 

 

2.1.5 Pismenost odraslih 

 

Leta 1998 je Slovenija sodelovala v Mednarodni raziskavi pismenosti odraslih. Osredotočala 

se je na pismenost kot spretnost ter upoštevala rabo pismenosti v vsakdanjem življenju. 
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Opredeljena je bila kot sposobnost razumeti in uporabljati tiskane informacije iz vsakdanjega 

življenja v družini, pri delu in skupnosti za doseganje osebnih ciljev ter razvoj lastnega znanja 

in potencialov (http://arhiv.acs.si/InfO-mozaik/2009/17.pdf).  

V tem poglavju sem predstavila vrste pismenosti, še posebej sem se osredinila na vrste 

pismenosti glede na starost nosilca pismenosti, v nadaljevanju bom govorila o konceptu/tiska 

knjige.  

 

3 RAZUMEVANJE KONCEPTA TISKA/KNJIGE 

 

Otrok se v predšolskem obdobju pretvarja, da bere in piše, ter pismenost spoznava na 

globalen način, tako da gleda knjigo in ilustracije v njej, knjigo pa lahko drži obrnjeno narobe. 

Spoznava knjige, tisk ter prepoznava razliko med zapisanim besedilom ter sliko oz. 

ilustracijo. Spoznanja o tisku so tista, ki se v zgodnji pismenosti pojavijo najprej. Otroci 

spoznavajo povezavo med črkami, glasovi in branjem (Skubic, 2013: 49, 50). Pri branju 

knjige otrok najprej razvije védenje o tem, kaj je naslovna stran knjige, kaj so strani v knjigi, 

kako se listi obračajo itn. (Clay, 1972 nav. po Skubic, 2013: 50).  

Pečjak (2010: 106) je spoznanja v zvezi s tiskom razdelila v dve veliki skupini: poznavanje 

oblike in poznavanje funkcije tiska. K prvemu sodijo spoznanja o dogovorih v zvezi s tiskom, 

npr. zavedanje, da ima knjiga začetek in konec, da so črke razvrščene v določeni smeri, branje 

knjige poteka od zgoraj levo in se bere od leve proti desni od zgoraj navzdol. Besedilo je 

sestavljeno iz posameznih besed, ki sestojijo iz črk, med črkami v eni besedi ni razmika. 

Namen in uporaba tiska se nanaša na drugo skupino, poznavanje funkcije tiska. Gre za 

zavedanje tega, da besede s seboj nosijo sporočilo, saj lahko z njimi sporočamo nekaj drugim 

in sebi. Besede tako kot mi lahko uporabljajo drugi, tudi otrok sam, da se s pomočjo tiska 

lažje znajdemo v svojem okolju itn. 

Avtorji, ki opisujejo pomembnost vloge tiska in pisnega jezika v razvoju pismenosti, 

opozarjajo, da otroke ni potrebno že v predšolskem obdobju formalno opismenjevati, ampak 

bi bilo potrebno načrtno in sistematično ustvarjati pogoje, v katerih bi otroci npr. pri skupnem 

branju poslušali bolj pogosto otroška literarna besedila, sami rokovali s slikanico ter ob njej 

pripovedovali lastne zgodbe, risali, barvali, sami pisali v igri itn. Pomembno je pogosto 

srečevanje otrok s tiskom v realnih situacijah; za tiste, ki v tem razvojnem obdobju izkazujejo 

http://arhiv.acs.si/InfO-mozaik/2009/17.pdf
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poseben interes za branje in pisanje, je prav, da jim omogočimo učenje tudi v bolj formalnih 

oblikah poučevanja (Marjanovič Umek, 2007: 16). 

Otrokovo predšolsko znanje pisnega jezika sta R. G. Lomax in L. M. McGee (1987, nav. po 

Grginič, 2005: 16) poimenovala »koncept o tisku«. V razvojnem modelu porajajoče se 

pismenosti sta sposobnosti in znanje razdelila na pet komponent: koncept o tisku, grafično 

zavedanje, fonemsko zavedanje, glasovno-črkovna zveza in besedno branje. 

 

Pet komponent sposobnosti in znanja v razvojnem modelu porajajoče se pismenosti (Grginič, 

2005: 16, 17): 

 V prvo komponento, ki sta jo avtorja poimenovala koncept tiska, sta vključila 

otrokovo zavedanje govorjenih in pisnih jezikovnih enot, razumevanje splošne zveze 

med temi enotami in njihovim pomenom (npr. prepoznavanje tiska v okolju). 

Vključila sta tudi znanje procesov in pravil branja (npr. smer branja od leve proti desni 

in od zgoraj navzdol) in pomensko znanje. Skupna značilnost te komponente je 

otrokovo zavedanje, da imata tisk in branje smisel in pomen v vsakdanjem življenju 

ter da tisk predstavlja predmete in govor, saj otrok razvija sposobnosti ločevanja tiska 

in slik, prav tako pa zna izraziti oz. opisati z besedami. 

 Druga komponenta je grafično zavedanje, zato je otrokova pozornost usmerjena h 

grafičnim značilnostim tiskanih črk in besed ter k razločevanju podobnih črk in besed 

ter njihovi orientaciji. Otrok razvije sposobnost vidnega razločevanja še pred 

poimenovanjem črk in znanjem abecede in pred komponento glasovnega zavedanja.  

 Tretja komponenta zajema glasovno zavedanje, saj je otrok sposoben razločevati 

glasovne elemente v besedah ter posebnosti in razlike med temi elementi. Izhodišče za 

otrokovo pridobivanje fonološke zavesti je zavedanje, da lahko govorjeno besedo 

primerjamo z njenimi glasovnimi komponentami. 

 Četrta komponenta se ujema z otrokovim znanjem o črkovno-glasovni skladnosti, tj. 

znanje o usklajevanju črk z glasovnimi enotami in sposobnost usmeriti to znanje 

usklajevanja v nove besede. Gre tudi za odkrivanje asociativnih zvez med glasovi in 

črkami v neznanih besedah. Mlajši otroci tako pri domiselnem črkovanju odkrivajo in 

primerjajo glasove v govorjenih besedah z znanimi črkami pri pisanju. Za slovenski 

pravopis je značilna fonetična pisava, kar pomeni, da posameznemu glasu večinoma 

pripišemo le eno črko.     
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 Besedno branje, ki je zajeto v peto komponento, obsega otrokovo sposobnost branja 

izoliranih besed. Avtorja sta jo v model vključila zaradi merjenja bralnih dosežkov v 

tradicionalnem pomenu. 

Vseh pet komponent predstavlja združeno celoto znanja o pisnem jeziku in bralnih procesih, 

ki jih otrok pridobiva v predšolski dobi od tretjega do šestega leta starosti (Grginič, 2005: 17).  

V poglavju sem podrobneje opisala koncept tiska/knjige, v nadaljevanju pa bom predstavila 

bralno ter družinsko pismenost in družinsko branje. 

 

4 BRALNA  PISMENOST 

 

Nacionalni center PISA je decembra 2007 objavil publikacijo z naslovom Izhodišča za 

merjenje bralne pismenosti v raziskavi PISA 2006 in opredelil bralno pismenost v smislu 

učenčeve sposobnosti razumevanja in uporabe pisnega besedila za doseganje določenih 

namenov. Ta opredelitev se je dobro uveljavila v raziskavi IALS, a je v raziskavi PISA 

dodatno poglobljena. Uvaja namreč aktivni element, ne le sposobnost razumevanja besedila, 

temveč tudi njegovo uporabo pri oblikovanju lastnega razmišljanja in izkušenj. 

(http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_21_ISBN_978-

961-270-138-3_PDF/DK_CC%202.5_Dissertationes_21_ISBN_978-961-270-138-3.pdf).  

Dokument z naslovom Key Competencies (Ključne zmožnosti), ki ga je leta 2002 izdala 

evropska informacijska služba o izobraževanju Eurydice, na 15. strani opredeljuje bralno 

pismenost kot zmožnosti razumeti, uporabljati in razmišljati o pisnih besedilih, da bi dosegli 

lastne cilje, razvili svoje znanje ter potenciale in učinkovito sodelovali v družbi (Grosman, 

2006: 9).  

Grosman (2006: 7) govori o spoznanjih ter pomenu bralne pismenosti za uspešno delovanje v 

21. stoletju. Vsem prebivalcem, predvsem pa šolskim oblastem je jasno, da bralno pismenost 

potrebujejo vsi, saj brez funkcionalne pismenosti posameznik ne more prispevati k 

družbenemu in gospodarskemu razvoju, lahko pa predstavlja oviro za uspešno gospodarstvo, 

zlasti takrat, kadar v funkcionalni pismenosti zaostaja večji del prebivalstva. 

 

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_21_ISBN_978-961-270-138-3_PDF/DK_CC%202.5_Dissertationes_21_ISBN_978-961-270-138-3.pdf
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_21_ISBN_978-961-270-138-3_PDF/DK_CC%202.5_Dissertationes_21_ISBN_978-961-270-138-3.pdf
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4.1 DRUŽINSKA PISMENOST 

 

Družinska pismenost je termin, ki se pojavlja v povezavi s pismenostjo in je definirana kot 

koncept, ki vključuje naravno nastajajoče izobraževalne dejavnosti v okviru doma in družine 

(Grginič, 2006: 12).  

Morrow (2001 nav. po Grginič, 2006: 13) pravi, da izkušnje otroka od rojstva vplivajo na 

približevanje k pismenosti in razvijanju zmožnosti branja in pisanja, saj so starši in člani 

družine njegovi prvi učitelji. Otrok se v njihovi bližini nauči hoditi, govoriti, v mnogih 

situacijah pa so otroku zgled.  

Družina ima odločilno vlogo pri razvoju otrokove pismenosti. Z ozaveščanjem o tem bi 

družine spodbudili k večjemu vključevanju pismenosti že v predšolskem obdobju. Prav tako 

ima pri razvoju otrokove pismenosti pomembno vlogo družinska pismenost, zato je ne 

moremo prepustiti naključju (Grginič, 2006: 14). 

V strokovni literaturi pri nas se družinski pismenosti pripisuje velik pomen, kajti rezultati 

raziskav so pokazali, da »šola povprečno razmeroma v majhni meri nadoknadi primanjkljaje 

družine na področju pismenosti« (Knaflič, 2001 nav. po Bešter Turk, 2003: 62). 

 

4.1.1 Družinsko branje 

 

Morrow (2001 nav. po Grginič, 2006: 14, 15) navaja, naj bi glasno branje pri otroku potekalo 

v družinah že od rojstva in trajalo nekje do osmega leta starosti, četudi otrok že nekaj let 

samostojno bere. Opozarja tudi, naj bi branje postalo obred, vsak dan ob istem času na istem 

mestu, najbolje pa zvečer. Skupaj z otrokom bi izbrali pravljico ter jo prebrali pred otrokovim 

odhodom v posteljo. Tako bi se starši in otroci umirili, z rednim branjem bi vzpostavili 

navado, ki bi dolgoročno vplivala na branje otrok, saj ob večerih kasneje samoiniciativno 

posežejo po knjigi. Pomembno je, da so tisk in slike v knjigi vidni, tako da otrok lahko 

spremlja branje z očmi. Naloga staršev pa je ta, da sprejmejo otroka kot aktivnega udeleženca 

v družinskem branju, da sprejemajo in spodbujajo komentarje in vprašanja, ki jih otrok 

povezuje z realnimi življenjskimi izkušnjami, ko je to možno. 
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Kropp (2000: 6, 7) navaja pomembnost vsakdanjega branja pri otroku. Starši naj si vzamejo 

čas, da bodo otrokom brali. Ta obveza naj postane navada, nekaj, kar otrok pričakuje od 

staršev, dejavnost, ki jo oba čakata z veseljem. 

Otroci, ki so pogosto v stiku s knjigami, razvijajo besedni zaklad in občutek za strukturo, kar 

zelo pripomore k učenju branja in k večjemu bralnemu razumevanju (Grginič, 2008: 19). 

Bralna zmožnost je nujno potrebna za človekovo smiselno preživetje v svetu, saj je tudi 

glavna pot do znanja in učinkovito orodje moči. Dobro razvita nam ne omogoča le prostega 

dostopa do različnih podatkov oz. vsega znanja, do raznih oblik leposlovja, ampak prispeva 

tudi k spoznavnemu razvoju in razvoju drugih jezikovnih zmožnosti, ki nam omogočajo 

uspešnejše delo in kakovostno življenje. Bralni sposobnosti bi morala zato veljati prav 

posebna skrb vse družbe, zlasti vseh pedagoških delavcev, v domačem okolju pa tudi staršev 

in cele družine (Grosman, 2006: 25). 

Kadar začne otrok samostojno brati, je pomembno, da starši ne prenehajo z družinskim 

branjem, kvečjemu naj zamenjajo vloge in so starši poslušalci ali pa se pri branju izmenjujejo, 

npr. vsak prebere eno poved ali dve. Starši ne smejo izgubiti interesa za knjige in branje otrok, 

ko prenehajo z družinskim branjem, otroku naj bi brali vsaj do osmega leta. Takrat večina 

otrok branje avtomatizira in pokaže interes za samostojno branje, kasneje naj bi starši 

pokazali zanimanje za knjige, ki jih otrok bere, in se o njih pogovarjali. Pomembno je, da ne 

prenehamo z družinskim branjem v času otrokovega vstopa v šolo, saj je to čas, ko potrebuje 

največ spodbud in opore pri premagovanju začetnih bralnih težav, ostaja sam in starši 

preverijo le njihovo branje (Grginič, 2006: 15). 

V tem poglavju sem opisala pomen družinskega branja ter kako je pomembno, da starši ne 

prenehajo z branjem, ko otrok že samostojno bere. V nadaljevanju bom predstavila književno 

vzgojo na splošno ter vlogo staršev in vzgojiteljev pri branju v predšolskem obdobju.  
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5 KNJIŽEVNA VZGOJA V VRTCU 

 

V prejšnjih poglavjih sem pisala tudi o družinskem branju ter pomenu odraslih pri književni 

vzgoji otroka. Po navajanju avtorice Tilke Jamnik v članku Književna vzgoja v vrtcu (2003: 

58) se književna vzgoja v vrtcu in družinsko branje močno prepletata in dopolnjujeta. Pri 

pripovedovanju oz. glasnem branju odraslih ne tej stopnji ne gre le za obravnavo 

književnovzgojnih ciljev, pač pa se utrjuje otrokova čustvena vez s starši in odraslimi, ki mu 

berejo, zato otroka spodbujamo od njegovih najzgodnejših let do zgodnje mladosti. Osnova, iz 

katere izhaja pozitivna naklonjenost do književnosti tudi v kasnejših letih samostojnega 

branja, je prepletenost fizičnega ugodja, občutka varnosti in estetske informacije v 

najzgodnejših letih (Jamnik, 2003: 58). 

Kurikulum za vrtce pri področju dejavnosti jezika navaja, da je pomembno otrokovo 

zbliževanje s knjigo kot pisnim prenosnikom ter zgodnje navajanje na rabo knjige. V širšem 

pomenu gre za vključevanje v pisno kulturo kot pomembno sestavino demokratizacije družbe 

(Kurikulum za vrtce, 1999: 31). 

Književna vzgoja v vrtcu temelji na komunikacijskem modelu poučevanja književnosti, ki je 

uveljavljen v slovenski književni didaktiki. Otrok se s književnostjo na način, kot se jo bo učil 

brati kasneje v osnovni šoli, srečuje že v predšolskem obdobju. Cilji književne vzgoje v vrtcu 

so: 

 vzgojni, kar pomeni, da so usmerjeni v razvijanje bralne kulture, tj. pozitivnega odnosa 

do besedila,  

 izobraževalni so usmerjeni k rezultatom branja, k znanju, ki je povezano s sprejemanjem 

besedila, ter 

 funkcionalni, ki se navezujejo na razvijanje strategij sprejemanja besedil oz. otrokove 

zmožnosti soustvarjanja besedilnih svetov. 

Vse tri skupine ciljev so v vrtcu prepletene in jih je v procesu težko razlikovati. Podobno je 

pri učenju spretnosti, saj se je ni mogoče naučiti, ne da bi vztrajno poskušali, tako se tudi 

razumevanja besedilnega pomena otrok ne more naučiti drugače, kot da mu damo priložnosti 

za vajo ter mu beremo kakovostna in raznolika književna dela (Jamnik, 2003: 58, 59). 

S knjigo in za knjigo vzgajati otroke pomeni, da pri delu z njimi uporabljamo knjige in jim 

beremo pravljice, pesmice ter drugo leposlovje, da skupaj z njimi iščemo v poučnih knjigah 
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odgovore na vprašanja, ki jih zanimajo, da v ustreznih priročnikih iščemo ideje za ročna dela, 

rajalne igre, športne igre, izlete, kuhanje itd. Pomembno je, da ob vsaki novi temi zamenjamo 

tudi knjigo, če pa so nekatere knjige priljubljene nekaterim otrokom ali celotni skupini, jih 

pustimo dlje časa. Pazimo tudi na to, da je v skupini in pri delu s knjigo v skupini toliko knjig, 

kolikor je otrok. Uporabo knjig pa povezujemo tudi z drugim knjižničnim gradivom (avdio- 

ali videokasetami, zgoščenkami, umetniškimi slikami itd.). Književna vzgoja bo uspešna 

takrat, ko bo v igralnici vsake skupine t. i. knjižni kotiček (Jamnik, 1994: 16, 17). 

 

5.1 BRANJE V ZGODNJEM OTROŠTVU (od dojenčka do 6-letnika)  

 

Majhen otrok, ki doživlja jezik in zgodbe skozi knjige, bo kasneje lažje bral sam, kot pa otrok, 

ki ne sliši našega jezika, pripovedovanja zgodb in nima priložnosti, da bi si v otroštvu 

ogledoval knjige. Tak otrok bo prikrajšan v vsem svojem prihodnjem življenju, zato je 

pomembno, da otroci »berejo« karseda zgodaj, še kot dojenčki. Čeprav takrat ne vemo, koliko 

vidijo, slišijo ali razumejo, lahko domnevamo, da razločno vidijo bližnje predmete in slišijo 

višje glasove bolje od nižjih (Kropp, 2000: 57, 58). 

Za vsakega bralca je že samo razbiranje grafičnega besedila naporno opravilo. Njihovi 

možgani opravijo nekaj tisoč operacij, da pretvorijo črke in pisave v celoto. Predvsem pri 

opismenjevanju otrok oz. pri njihovem srečanju s pisano besedo moramo biti posebej 

potrpežljivi. Da bi otrok razumel pripoved, mora prebrano besedilo ali poslušano pravljico 

pretvoriti v svoje mentalne predstave o osebah in dogajanju, pri tem pa morajo poleg 

prebranega/poslušanega besedila uporabiti svoje predhodno znanje ter predstave o pomenu 

besed (Grosman, 2006: 10).  

Za predšolske otroke so najprimernejše slikanice, saj otrok besedilo pravljice doživlja skupaj 

z ilustracijami. Sam si najde najljubše knjige, mi pa mu jih pomagamo izbrati. V nadaljevanju 

bom povzela smernice na temelju staršev, predšolskih vzgojiteljev in knjižničarjev, ki jih je 

zapisal Paul Kropp (Kropp, 2000: 63, 64, 65). 

 Ilustracije morajo biti v knjigi dovolj bogate in podrobne, da lahko pogovor ob njih teče 

tudi v drugo smer. Nekatere knjige imajo preveč ilustracij, nekatere pa vsebujejo 

kompleksne ilustracije. 
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 Izbrana knjiga naj bo primerna še za naslednjo leto ali dve in ne samo za trenutno 

otrokovo starost.  

 Besedila mora biti malo – poved ali dve na stran, le toliko, da je mogoče strani preleteti 

brez pogovora. Ilustracije so pri slikanici prav tako pomembne kot besedilo. 

 Besedilo mora biti predvidljivo skozi rimo, logiko, ritem, tako da otroku olajša 

samostojno »branje«. Otrok si lahko zapomni rimane knjige ali knjige s ponavljajočimi 

vrsticami ter jih ponavlja, medtem ko beremo.  

 Zgodba mora pritegniti tako bralca kot poslušalca, torej nas in otroka.  

 Knjiga mora biti za otroke in o njih, saj si želijo brati o svojih vrstnikih ali malo starejših, 

ker se lahko poistovetijo z junaki zgodbe.  

 Zgodba mora vključevati eno izmed pomembnih tem, npr. rast, ljubezen, izguba, tako da 

bo knjiga koristna tudi med odraščanjem.  

 Knjiga mora biti dovolj trpežna, da lahko prenese tudi bolj grobo ravnanje.  

 

5.1.1 Vloga branja in vloga staršev pri branju 

 

Otrok se že od prvih tednov naprej odziva zaznavno, gibalno, miselno in govorno, zato je 

pomembno, ali se in kako se odrasli odzivajo na otrokovo vedenje in komuniciranje. Dobro je, 

da z otrokom komuniciramo, ga poslušamo, si vzamemo čas za pogovarjanje, velikokrat 

pripovedujemo zgodbice, pravljice, pesmice, beremo knjige, gledamo otroške oddaje na 

televiziji ter se ob tem zabavamo skupaj z otrokom. Ne glede na to, ali otroci pozorno 

poslušajo med našim pripovedovanjem ali pa so nemirni in jim pozornost bega z ene 

dejavnosti na drugo, je naša vloga ta, da pripovedujemo tako enim kot drugim (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2003: 22). 

S skupnim gledanjem slikanic, pripovedovanjem in branjem spodbujamo različna področja 

otrokovega razvoja: razvoj otrokovega govora, razvoj mišljenja, posredovanje psiholoških 

orodij, ki jih bo otrok uporabil za obvladovanje svojega vedenja, družbene oblike vedenja, 

uravnavanje čustev ter moralno presojanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003: 22).  

Priprava otrok na branje je ena izmed prednostnih nalog v vrtcu, saj morajo biti otroci ob 

vstopu v šolo seznanjeni z oblikami knjig ter drugimi tiskanimi oblikami virov, prav tako naj 

bi poznali že večino črk v abecedi (Snow Catherine idr., 1998: 179). 
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Da bi otrok postal bralec za vse življenje, potrebuje pomoč odraslih oz. svojih staršev. Že v 

predšolskem in šolskem obdobju, tj. med četrtim in devetim letom, mora usvojiti bralno 

tehniko. Spoznati mora črke, naučiti se povezovati črke in glasove v besede, v svojih 

možganih mora usvojiti povezovanje besed v podobe, ki mu nekaj pomenijo – v povedi. 

Vsega tega otrok ne zmore sam in potrebuje pomoč staršev. Prav oni so pomemben faktor pri 

otrokovem razvoju branja, saj je njihova naloga, da otrokom berejo; jih poslušajo, ko berejo, 

ko so še majhni; se z njimi pogovarjajo o branju, ko so starejši; jim omogočajo mirne 

trenutke, primerne za branje; kupujejo ali si izposojajo knjige in drugo gradivo; sodelujejo z 

njihovimi učitelji in so zgled odraslega bralca in zanimanja za knjige (Kropp, 2000: 1, 2). 

Vključevanje odraslih v otrokov razvoj in učenje ima zelo pomembno vlogo, saj se lahko 

otrok v interakciji z odraslim, starejšim otrokom pa tudi z razvitejšim vrstnikom nauči več, 

kot če neko dejavnost opravlja samostojno (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003: 22).  

Značilna interaktivna situacija med malčkom in odraslim je gledanje slikanice ali pa tudi že 

pripovedovanje in branje zgodbe. Vsa našteta dejanja slovenski psiholog Toličič pojmuje kot 

posebno vrsto igre, t. i. dojemalno igro, saj si otrok skupaj z odraslim ogleduje slikanico ali pa 

mu odrasli ob gledanju slikanice bere oz. pripoveduje zgodbo. Vsebina zgodbe in slika 

predstavljata temelj za medsebojno sodelovanje (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003: 24). 

Poslušanje kakovostnih besedil za otroke, ki jih bere odrasli, otroka sprosti. Da mu tudi 

občutek varnosti, kar pozitivno vpliva na njegovo čustveno doživljanje, vživljanje v 

posamezne junake, domišljijsko ustvarjanje, iskanje novih, nenavadnih povezav ter odnosov. 

Vse to je zelo pomembno za otrokovo kasnejše razumevanje bolj celovitih tekstov ter 

samostojno ustvarjanje besedil (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003: 29). 

S tem poglavjem sklenem teoretični del. Sledi empirični del. 
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II EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV PROBLEMA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

6.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Pismenost ni le učenje branja in pisanja, temveč gre za uvajanje otrok v svet pismenosti. Pod 

tem izrazom pa mislimo predvsem na zgodnjo ali porajajočo se pismenost. Otrok se v 

predšolskem obdobju srečuje z raznimi oblikami pisanih besedil, od časopisov, knjig, 

reklamnih napisov itn. in se vključuje v dejavnosti, ki so povezane s pismenostjo. Starši 

veliko prispevajo k porajajoči se pismenosti otroka z branjem in pripovedovanjem, nekateri pa 

se zavedajo, da je branje v predšolskem obdobju dobra popotnica v kasnejšem šolanju. Tisti, 

ki že nekaj vedo o branju in pisanju, imajo bogatejši besedni zaklad, imajo več znanja o svetu 

in okolju, v katerem živijo. Brez razlage in poučevanja, ki sta zunanja vpliva, otrok ne pridobi 

zadostnega znanja o svetu, ki ga obkroža, saj samostojno ne more razvozlati uganke pisave 

(Knaflič, 2009).  

Kot problem raziskave izpostavljam razumevanje koncepta tiska knjige pri otrocih, starih od 

pet do šest let. Želela sem preveriti, kako dobro otroci poznajo koncept tiska/knjige ter 

izpostaviti razliko med spoloma in starostjo otrok. 

 

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Na osnovi prebrane literature ter lastnega znanja sem si za raziskovanje postavila naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

 Ali se deklice in dečki znajo v knjigi orientirati? 

 Ali prepoznajo razliko med slikami in besedilom? 

 Ali poznajo smer tiska v knjigi? 

 Ali vedo, kje je začetek in konec knjige? 

 Ali poznajo knjižno terminologijo? 
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6.3 HIPOTEZE 

 

Glede na raziskovalna vprašanja sem postavila naslednje hipoteze: 

HIPOTEZA 1: Tako deklice kot dečki se v knjigi znajo orientirati. 

HIPOTEZA 2: Deklice in dečki prepoznajo razliko med slikami in besedilom. 

HIPOTEZA 3: Deklice in dečki poznajo smer tiska v knjigi. 

HIPOTEZA 4: Deklice in dečki imajo težave pri prepoznavanju začetka in konca knjige.  

HIPOTEZA 5: Deklice in dečki slabo poznajo knjižno terminologijo.  

 

6.4 RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskavo, v katero sem zajela 80 otrok, starih od 5 do 6 let (37 deklic in 43 dečkov), sem 

opravila v Otroškem vrtcu Metlika s pomočjo instrumenta, t. i. ček liste za ocenjevanje 

razumevanja koncepta knjige otrok. Ček listo, ki vsebuje 22 nalog, so sestavile avtorice M. 

Barone, M. Mallette in S. Hong Xu (2005), v slovenski jezik je ček listo prevedla S. Pečjak. 

Glede na to, da bodo v raziskavo zajeti predšolski otroci, sem ček listo prilagodila njihovi 

starosti in uporabila le 17 vprašanj. Uporabila sem deskriptivno raziskovalno metodo, vzorec 

je namenski. Za tehniko zbiranja podatkov sem izbrala strukturirano opazovanje (ček lista). 

Raziskovanje je potekalo anonimno. Pridobljene podatke sem statistično obdelala, jih v 

nadaljevanju prikazala s tabelami in grafi ter interpretirala. 

 

6.5 PREDSTAVITEV ČEK LISTE 

 

Za izvedbo preizkusa sem potrebovala primerno slikanico, ki je vsebovala tako pisni kot 

slikovni del.  Pred preizkusom sem otrokom podala navodilo: »Pokazala ti bom knjigo in ti 

postavljala različna vprašanja/naloge v zvezi z njo, ti pa mi odgovori, kar boš vedel/-a.« 

Točnost otrokovih odgovorov sem v tabelo vpisala s +, netočnost pa z -. 

Navedite spol otroka: 

Deklica.  Deček. 
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Navedite starost otroka: _____ 

Orientacija 

 Pokaži začetek in konec knjige. 

 Pokaži naslov knjige. 

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 črko. 

 Pokaži znak za piko. 

 Pokaži znak za vprašaj. 

 Pokaži znak za klicaj. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Od 80 otrok, ki so bili zajeti v raziskavo, je bilo 37 deklic in 43 dečkov. 

 

7.1 ORIENTACIJA KNJIGE 

  

DA NE DEKLICE DEČKI 

Pokaži začetek in konec knjige. 26 32 

  
11 11 

Pokaži naslov knjige. 31 33 

  
6 10 

Tabela 1: Otrokova orientacija v knjigi. 

 

 

Graf 1: Otrok pokaže začetek in konec knjige. 

Graf prikazuje, ali otrok pozna, kje v knjigi je začetek in kje konec. Razberemo lahko, da je 

kar 70,27 % deklic in 74,42 % dečkov to vedelo, 29,73 % deklic oz. 25,58 % dečkov pa tega 

ni znalo pokazati. 

70,27 74,42

29,73 25,58

deklice [%] dečki [%]

DA NE
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Graf 2: Otrok pokaže naslov knjige. 

Iz grafa je razvidno, da je naslov knjige pravilno pokazalo 83,78 % deklic in 76,74 % dečkov, 

16,22 % deklic in 23,26 % dečkov pa tega ni vedelo.  

Če rezultate primerjam z raziskavo, ki jo je opravila D. Skubic (2013: 52, 53), ugotovim, da je 

pri prvi nalogi (Pokaži začetek in konec knjige.) pravilno pokazalo 58,31 % otrok, pri 

drugem, pokaži naslov knjige, pa kar 75,88 % otrok. Raziskava, ki jo je opravila D. Janže 

(2013: 26) v diplomskem delu, prikazuje večji odstotni delež pravilnih odgovorov pri prvih 

dveh nalogah. In sicer je pri prvi nalogi pravilno pokazalo 93 % dečkov in 94,6 % deklic iz 

Ljubljane, 88,2 % dečkov in 100 % deklic iz Braslovč ter 94,7 % dečkov in 95,2 % deklic iz 

Krškega. Pri drugem vprašanju pa so bili rezultati v Ljubljani enaki kot pri prvem vprašanju  

(93 % dečkov in 94,6 % deklic), v Braslovčah in Krškem so to vedeli vsi dečki (100 %) in vse 

deklice (100 %). 

7.2 RAZLIKOVANJE MED SLIKAMI IN BESEDILOM 

 

DA NE DEKLICE DEČKI 

Pokaže prvo sliko v knjigi. 35 39 

  
2 4 

Pokaže napisano besedilo 30 38 

  
7 5 

Pokaže, kje začnemo brati. 33 37 

  
4 6 

Tabela 2: Otrokovo razlikovanje med slikami in besedilom. 

83,78
76,74

16,22
23,26

deklice [%] dečki [%]

DA NE
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Graf 3: Otrok pokaže prvo sliko v knjigi. 

Graf prikazuje, da je večina deklic (94,59 %) in dečkov (90,70 %) pravilno pokazala prvo 

sliko v knjigi, le 5,41 % deklic in 9,40 % dečkov tega ni vedelo. 

 

 

Graf 4: Otrok pokaže napisano besedilo. 

Pri tem grafu sem preverjala, ali otrok pravilno pokaže napisano besedilo. To je pravilno 

pokazalo 81,08 % deklic in nekaj več odstotkov dečkov (88,37 %). Otrok, ki tega niso vedeli, 

je bilo 30,55 %, 18,92 % deklic in 11,63 % dečkov. 

94,59 90,70

5,41 9,30

deklice [%] dečki [%]

DA NE

81,08
88,37

18,92
11,63

deklice [%] dečki [%]

DA NE



22 

 

 

Graf 5: Otrok pokaže, kje začnemo brati. 

Iz grafa zgoraj je razvidno, da je 89,19 % deklic in 86,05 % dečkov pravilno pokazalo, kje 

začnemo brati. Deklic, ki tega niso vedele, je 10,81 %, dečkov pa 13,95 %.  

Glede na raziskavo D. Janže se pri nalogi »pokaži prvo sliko v knjigi« kažejo manjša 

odstopanja glede na rezultate pri moji  raziskavi, in sicer je to vedelo 81,4 % dečkov in 73 % 

deklic iz Ljubljane, 94,1 % dečkov in 82,6 % deklic iz Braslovč ter 89,5 % dečkov in 66,7 % 

deklic iz Krškega. Raziskava je pokazala, da otroci vedo v večjem odstotnem deležu pokazati 

napisano besedilo. To je vedelo 97,7 % dečkov in 100 % deklic iz Ljubljane, 100 % dečkov in 

deklic iz Braslovč ter 100 % dečkov in 90,5 % deklic iz Krškega. Kje začnemo brati, je 

pravilno pokazalo 88,4 % dečkov in 86,5 % deklic iz Ljubljane, 88,2 % dečkov in 95,7 % iz 

Braslovč in 73,7 % dečkov in 85,7 % deklic iz Krškega (Janže, 2013: 26). 

 

7.3 SMER TISKA 

 

DA NE DEKLICE DEČKI 

Pokaže, kako beremo v eni vrstici. 33 36 

  
4 7 

Pokaže, kako beremo besedilo na eni strani. 34 38 

  
3 5 

Tabela 3: Otrokovo poznavanje smeri tiska v knjigi. 

 

89,19 86,05

10,81 13,95

deklice [%] dečki [%]

DA NE
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Graf 6: Otrok pokaže, kako beremo v eni vrstici. 

Graf prikazuje otrokovo znanje, kako beremo v eni vrstici. 89,19 % deklic in 83,72 % dečkov 

je pravilno pokazalo, da v vrstici beremo od leve proti desni, 10,81 % deklic in 16,28 % 

dečkov pa tega ni vedelo. 

 

 

Graf 7: Otrok pokaže, kako beremo besedilo na eni strani. 

Ta graf prikazuje, ali znajo otroci pokazati, da besedilo na eni strani beremo od zgoraj 

navzdol. To je pravilno pokazalo kar 91,89 % deklic in 88,37 % dečkov, tistih, ki tega niso 

vedeli, je le 19,74 %, 8,11 % deklic in 11,63 % dečkov. 

89,19 83,72

10,81 16,28

deklice [%] dečki [%]

DA NE

91,89 88,37

8,11 11,63

deklice [%] dečki [%]

DA NE
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Pri raziskavi, ki jo je leta 2013 opravila D. Skubic v 25 naključno izbranih vrtcih v Sloveniji, 

je prikazala, da otroci razumejo smer tiska. In sicer je 77,19 % otrok pravilno pokazalo, kako 

beremo v eni vrstici, ter več kot polovica otrok, 66,91 %, je vedelo, kako beremo besedilo na 

eni strani (Skubic, 2013: 53). 

 

7.4 POZNAVANJE ZAČETKA IN KONCA KNJIGE 

 

DA NE DEKLICE DEČKI 

Pokaže začetek zgodbe v knjigi. 33 34 

  
4 9 

Pokaže konec zgodbe v knjigi. 33 34 

  
4 9 

Pokaže, kje na eni strani se začne besedilo. 34 34 

  
3 9 

Pokaže, kje na eni strani se konča besedilo. 34 35 

  
3 8 

Tabela 4: Otrokovo poznavanje začetka in konca knjige. 

 

 

Graf 8: Otrok pokaže začetek zgodbe v knjigi. 

Zanimalo me je tudi, ali otroci vedo, kje je začetek zgodbe v knjigi. Kar 89,19 % deklic in 

79,07 % dečkov je to vedelo, le 10,81 % deklic in 20,93 % dečkov pa ni vedelo, kje je začetek 

zgodbe v knjigi. 

 

89,19
79,07

10,81
20,93

deklice [%] dečki [%]

DA NE
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Graf 9: Otrok pokaže konec zgodbe v knjigi. 

Deklice in dečki so v enakem odstotnem deležu kot pri preteklem grafu pravilno pokazali 

konec zgodbe v knjigi (89,19 % deklic in 79,07 % dečkov), 10,81 % deklic in 20,93 % 

dečkov pa tako kot pri preteklem grafu tega ni vedelo. 

 

 

Graf 10: Otrok pokaže, kje na eni strani se začne besedilo. 

Graf prikazuje, da je 94,59 % deklic in 90,70 % dečkov pravilno pokazalo, kje na eni strani se 

začne besedilo, 5,41 % deklic in 9,30 % dečkov ni vedelo. 

 

89,19
79,07

10,81
20,93

deklice [%] dečki [%]

DA NE

94,59 90,70

5,41 9,30

deklice [%] dečki [%]

DA NE
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Graf 11: Otrok pokaže, kje na eni strani se besedilo konča. 

Iz grafa je razvidno, da je 91,89 % deklic in 81,40 % dečkov pravilno pokazalo, kje na eni 

strani se konča besedilo, 8,11 % deklic in 18,60 % dečkov pa ne. 

Če primerjam rezultate D. Skubic (2013: 53), opazim odstopanja glede na pridobljene 

rezultate v moji raziskavi. Manjši odstotni delež otrok je pravilno odgovoril na dane naloge, a 

še vedno otroci poznajo koncept začetka in konca knjige, saj je 62,99 % otrok vedelo, kje je 

začetek zgodbe v knjigi, 50,09 % otrok pravilno pokaže konec zgodbe, 68,59 % otrok pokaže, 

kje na eni strani se besedilo začne, in 54,76 % otrok ve, kje na eni strani se besedilo konča.  

Nekoliko višji odstotni delež otrok je na naloge pravilno odgovorilo v raziskavi D. Janže 

(2013: 26, 27). Začetek zgodbe v knjigi je pravilno pokazalo 93 % dečkov in 97,3 % deklic iz 

Ljubljane, 100 % dečkov in deklic iz Braslovč ter 73,7 % dečkov in 81 % deklic iz Krškega, 

konec zgodbe pa je pravilno pokazalo 90,7 % dečkov in 94,6 % deklic iz Ljubljane, 94,1 % 

dečkov in 95,7 % deklic iz Braslovč ter 73,7 % dečkov in 81 % deklic iz Krškega. Zelo dobro 

otroci poznajo, kje na eni strani se besedilo začne in kje konča. Kar 90,7 % dečkov in 94,6 % 

deklic iz Ljubljane, 94,1 % dečkov in 95,7 % deklic iz Braslovč ter 73,7 % dečkov in 71,4 % 

deklic iz Krškega pravilno pokaže, kje na eni strani se besedilo začne, 93  % dečkov in 94,6 % 

deklic iz Ljubljane, 82,4 % dečkov in 95,7 % deklic iz Braslovč ter 89,5 % dečkov in 76,2 % 

deklic iz Krškega pa ve, kje na eni strani se besedilo konča.  

 

91,89
81,40

8,11
18,60

deklice [%] dečki [%]

DA NE
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7.5 UPORABA KNJIŽNE TERMINOLOGIJE 

 

DA NE DEKLICE DEČKI 

Na strani pokaže, kje je zgoraj in kje spodaj. 34 40 

  
3 3 

Pokaže besedo. 33 32 

  
4 11 

Pokaže črko. 36 36 

  
1 7 

Pokaže znak za piko. 31 32 

  
6 11 

Pokaže znak za vprašaj. 22 19 

  
15 24 

Pokaže znak za klicaj. 10 13 

  
27 30 

Tabela 5: Otrokova uporaba knjižne terminologije. 

 

  

Graf 12: Otrok na strani pokaže, kje je zgoraj in kje spodaj. 

Naslednji grafi prikazujejo, ali otroci znajo uporabljati knjižno terminologijo. Najprej me je 

zanimalo, kje je na eni strani zgoraj in kje spodaj. Kar 91,89 % deklic in 93,02 % dečkov je to 

pravilno pokazalo. Majhen odstotek otrok pa tega ni vedelo, in sicer 8,11 % deklic in 6,98 % 

dečkov. 

 

91,89 93,02

8,11 6,98

deklice [%] dečki [%]

DA NE
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Graf 13: Otrok pokaže besedo. 

Otroci so morali tudi pokazati katerokoli besedo. Besedo je pokazalo 89,19 % deklic in 

74,42 % dečkov. Besede ni pravilno pokazalo 10,81 % deklic in 25,58 % dečkov.  

 

 

Graf 14: Otrok pokaže črko. 

Iz grafa je razvidno, da deklice nekoliko bolje poznajo črke kot dečki, saj jih je črko »A« 

pravilno pokazalo 97,30 %, dečkov pa nekoliko manj (83,72 %). Tistih, ki tega niso vedeli, je 

bilo 2,70 % deklic in 16,28 % dečkov. 

 

89,19
74,42

10,81
25,58

deklice [%] dečki [%]

DA NE

97,30
83,72

2,70
16,28

deklice [%] dečki [%]

DA NE
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Graf 15: Otrok pokaže znak za piko. 

Zanimalo me je tudi, ali otroci poznajo ločila. Piko je pravilno pokazalo 94,59 % deklic in 

90,70 % dečkov. Le 5,41 % deklic in 9,30 % tega ni vedelo. 

 

 

Graf 16: Otrok pokaže znak za vprašaj. 

Malo več kot polovica deklic (59,46 %) in manj kot polovica dečkov (44,19 %) je znalo 

pokazati ločilo vprašaj. Znaka za vprašaj ni pokazalo 40,54 % deklic in 55,81 % dečkov. 

 

94,59 90,70

5,41 9,30

deklice [%] dečki [%]

DA NE

59,46
44,19

40,54
55,81

deklice [%] dečki [%]

DA NE
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Graf 17: Otrok pokaže znak za klicaj. 

Iz grafa je razvidno, da otroci komaj poznajo ločilo klicaj. V knjigi ga je pokazalo le 27,03 % 

deklic in 30,23 % dečkov. Kar 72,97 % deklic in 69,77 % dečkov ne pozna znaka za klicaj. 

Rezultati raziskav D. Skubic (2013) ter D. Janže (2013) kažejo na podobne rezultate, a so le-ti 

odvisni od samih nalog. Pri prvi nalogi, kjer so otroci morali pokazati, kje je zgoraj in kje 

spodaj, nisem opazila razlik, saj je v raziskavi D. Skubic (2013: 54) 96,82 % otrok to pravilno 

pokazalo. Pri drugi nalogi opazim manjše odstopanje pravilnih odgovorov, saj je besedo 

pokazalo le 68,78 % otrok (prav tam). V raziskavi D. Janže (2013: 27) so bili za nekaj 

odstotkov rezultati boljši pri tretji nalogi, kjer so otroci morali pokazati črko. V Ljubljani je 

pravilno pokazalo 93 % dečkov in 97,3 % deklic, v Braslovčah 76,5 % dečkov in 100 % 

deklic ter v Krškem vsi dečki in vse deklice (100 %). D. Skubic (2013: 54) ugotavlja, da je 

55,14 % otrok pravilno pokazalo znak za piko, kar je v primerjavi s pridobljenimi rezultati 

moje raziskave malo. Prav tako je malo otrok pravilno pokazalo znak za vprašaj, le 20 %, 

znak za klicaj pa je pokazalo 12,71 % anketiranih otrok. 

 

 

 

 

 

27,03 30,23

72,97 69,77

deklice [%] dečki [%]

DA NE
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8 REZULTATI GLEDE NA ZASTAVLJENE HIPOTEZE 

 

Hipoteza 1 pravi, da tako deklice kot dečki poznajo orientacijo v knjigi, znajo pokazati 

začetek in konec knjige ter naslov knjige. Ta hipoteza je potrjena, saj je 70,27 % deklic in 

74,42 % dečkov pravilno pokazalo začetek knjige, prav tako je 83,78 % deklic in 76,74 % 

dečkov pokazalo naslov knjige.  

Hipoteza 2 predvideva, da deklice in dečki poznajo razliko med slikami in besedilom. To 

pomeni, da pokažejo prvo sliko v knjigi, napisano besedilo ter vedo, kje začnemo brati. Glede 

na statistično obdelane podatke je hipoteza potrjena. Kar 94,59 % deklic in 90,70 % dečkov je 

pravilno pokazalo prvo sliko v knjigi. Napisano besedilo je pokazalo 81,08 % deklic in 

88,37 % dečkov, kje začnemo brati, pa je vedelo 89,19 % deklic in 86,05 % dečkov. 

Hipoteza 3 pravi, da deklice in dečki poznajo smer tiska v knjigi. Vedo, kako beremo v eni 

vrstici in kako beremo besedilo na eni strani. Hipoteza je potrjena, kajti 89,19 % deklic in 

83,72 % dečkov ve, kako beremo v eni vrstici. Kako beremo besedilo na eni strani, pa je 

pravilno pokazalo 91,89 % deklic in 88,37 % dečkov. 

Hipoteza 4 predvideva, da imajo deklice in dečki težave pri prepoznavanju začetka in konca 

knjige, da ne znajo pokazati začetka in konca zgodbe v knjigi ter ne vedo, kje na eni strani se 

besedilo začne in kje konča. Ta hipoteza ni potrjena. Podatki so pokazali, da 89,19 % deklic 

in 79,07 % dečkov pravilno pokaže, kje je začetek in kje konec zgodbe v knjigi. Prav tako 

94,59 % deklic in 90,70 % anketiranih dečkov pravilno pokaže, kje na eni strani se začne 

besedilo; kje se besedilo na eni strani konča, je pokazalo 91,89 % deklic in 81,40 % dečkov.  

Hipoteza 5 pravi, da deklice in dečki slabo poznajo knjižno terminologijo. To pomeni, da na 

strani ne znajo pokazati, kje je zgoraj in kje spodaj, ne poznajo besede, črke, znaka za piko, 

vprašaj in klicaj. Otroci v večini znajo uporabljati knjižno terminologijo, saj je 91,89 % deklic 

in 93,02 % dečkov znalo pokazati, kje na strani je zgoraj in kje spodaj. Besedo je znalo 

pokazati 89,19 % deklic in 74,42 % dečkov. Črko je pravilno pokazalo 97,30 % deklic in 

83,72 % dečkov. Znak za piko je pokazalo 94,59 % deklic in 90,70 % dečkov, za vprašaj pa 

nekoliko manj, 59,46 % deklic in 44,19 % dečkov. Znak za klicaj je pokazalo le 27,03 % 

deklic in 30,23 % dečkov. Iz pridobljenih podatkov dobimo povprečno vrednost, ki nam pove, 

da tako deklice (76,58 %) kot dečki (69,38 %) znajo uporabljati knjižno terminologijo, zato 

hipoteze 5 ne potrdimo. 
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9 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

V današnjem času prihaja v ospredje tehnologija, ki nam ponuja odgovore na vsa vprašanja 

(televizija, računalnik, mobilni telefon, tablični računalnik), zanemarjamo pa zapisana 

gradiva, ki jih vzamemo med dlani in beremo. Z njimi dopolnjujemo nedokončane misli, se 

ob avtorjevih besedah poistovetimo ali pa preprosto uživamo v napisanem.  

Knjiga je v vrtcu eden izmed pomembnih dejavnikov, saj se otrok na ta način nauči, kaj 

knjiga sploh je. Na voljo mora imeti dovolj knjižnega gradiva, vzgojitelji pa moramo otroka 

seznaniti s konceptom tiska, da bo lahko knjige kasneje prebral sam.  

V raziskavi, ki sem jo opravila in v kateri je sodelovalo 80 otrok, sem ugotovila, da otroci 

dobro poznajo knjižno terminologijo. Prikazala sem rezultate deklic in dečkov ter ugotovila, 

da je od 17 vprašanj kar 15 takšnih, ki so pokazala, da tako deklice kot dečki poznajo knjižno 

terminologijo. Nekoliko slabše poznajo znak za vprašaj in klicaj.  

Za izboljšanje dane situacije morajo vzgojiteljice spodbujati otroke k večjemu zanimanju za 

bralno pismenost. Pomembno je tudi okolje, ki otroku omogoča opismenjevalni razvoj, 

največkrat je to knjižnica ali elektronski viri. Ob branju knjige vprašamo otroka, npr. kje so 

slike, kje besede. Pri otroku je pomembno, da vzbudimo njegov interes za branje.  

Rezultati raziskave so me presenetili, saj nisem pričakovala tako visokega poznavanja knjižne 

terminologije. V vrtcu, kjer sem opravljala raziskavo, so s pridobljenimi rezultati zadovoljni. 

Podatka pa ne moremo posplošiti na ostalo populacijo, saj je bilo v raziskavo zajetih premalo 

otrok. V prihodnje bi lahko raziskala poznavanje koncepta tiska/knjige otrok iz ostalih 

belokranjskih občin, črnomaljske in semiške. V raziskavo bi bilo zajetih več otrok, rezultate 

pa bi primerjala med občinami.  
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PRILOGA 1 

 

 

Spoštovani! 

Sem Kristina Kordič, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in v 

okviru diplomskega dela z naslovom Preverjanje razumevanja koncepta tiska/knjige v skupini 

5–6 let starih otrok v Otroškem vrtcu Metlika izvajam raziskavo s pomočjo ček liste. Le-ta je 

anonima, pridobljene rezultate bom uporabila izključno za namene diplomskega dela. 

 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem! 

 

 

 

Kristina Kordič 
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PRILOGA 2 

 

Navedite spol otroka: 

Deklica.  Deček. 

Navedite starost otroka: _____ 

Orientacija 

 Pokaži začetek in konec knjige. 

 Pokaži naslov knjige. 

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 črko. 

 Pokaži znak za piko. 

 Pokaži znak za vprašaj. 

 Pokaži znak za klicaj. 

 


