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IZVLE ČEK  

 

Opismenjevanje ne pomeni le, da znamo razložiti znake, ki so zapisani na papirju, ampak je 

sposobnost, da razumemo, kar vidimo, slišimo, čutimo. Prav to otroci odkrivajo ob metodi 

opismenjevanja z elementi pedagogike Marie Montessori preko čutil, kar omogoča otroku 

predvsem poglobljen razvoj glasovnega zavedanja.  

V svoji diplomski nalogi predstavljam učinke te metode. Rezultate glasovnega zavedanja in 

branja naših otrok sem primerjala z rezultati glasovnega zavedanja in branja otrok drugih šol, 

ki se opismenjujejo po učnem načrtu; ta določa, kako razvijati glasovno zavedanje v prvem 

razredu devetletne osnovne šole.  

 

Izvedla sem raziskavo, ki je pokazala, da otroci, ki se opismenjujejo z elementi M. 

Montessori, dosegajo boljše rezultate glasovnega zavedanja in bralno-pisalnih spretnosti.  
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ABSTRACT 
  
Literacy development does not mean that we are only able to explain the signs that are written 

on paper, it is the ability to understand what we see, hear and feel. And that is what children 

learn using the method of literacy development with elements of Maria Montessori approach 

through senses, and this enables a child the development of phonemic awareness. 

  

In my thesis I present the effects of this method. I have compared the results of phonemic 

awareness and reading skills of our children to the results of phonemic awareness and reading 

skills of children from other schools, which develop literacy using the school curriculum. The 

curriculum defines how to develop phonemic awareness in the first grade of elementary 

school. 

  

My research showed that children, who develop literacy using the elements of M. Montessori 

approach, have better results at phonemic awareness and reading and writing skills.   
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1 UVOD 
 

»Opismenjevanje je proces, v katerem se posameznik usposobi za branje in pisanje 

najrazličnejših besedil, si z njimi v vsakdanjem življenju pomaga in jih zna uporabljati. 

Temeljna faza v tem procesu je začetno opismenjevanje, ki obsega tako pripravo na branje in 

pisanje kot sistematično obravnavanje in utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike branja 

in pisanja.« (Zrimšek, 2003: 7) 

 

»Opismenjevati pomeni učiti se brati in pisati, opismeniti se pa naučiti se brati in pisati. 

Termin opismenjevati se povezuje z opismenjevanjem s poukom branja in pisanja, opismeniti 

pa z znanjem branja in pisanja.« (Grginič, 2005: 10) 

 

Začetno opismenjevanje je ena izmed najpomembnejših nalog učitelja na razredni stopnji v 

devetletni osnovni šoli. Predavanja didaktike slovenskega jezika so me spodbudila, da sem se 

odločila predstaviti način opismenjevanja prvošolcev na naši šoli. Plod našega dela je v 

letošnjem letu izid priročnika, v katerem so kolegice natančno  predstavile in zapisale načine 

opismenjevanja  preko čutil z elementi pedagogike M. Montessori. 

 

Meni pa predstavlja izziv narediti raziskavo, v kateri bom spremljala napredek pismenosti 

naših učencev, ki se opismenjujejo preko čutil z elementi pedagogike M. Montessori, in 

učencev, ki se opismenjujejo po priročnikih.  

 

Danes v šolo vstopa vse več otrok, ki imajo že razvito določeno stopnjo branja. 

 

Z uvedbo devetletke smo učiteljice prve triade iskale poti h kakovostnejšemu opismenjevanju 

in branju. Ob aktivnem sodelovanju s specialno pedagoginjo na naši šoli smo  popestrile pouk 

slovenskega jezika z elementi pedagogike M. Montessori, ki temelji na razvoju vseh čutil. 

Tako smo otrokom omogočile bolj kakovosten razvoj sposobnosti sprejema informacij, 

pozornega sledenja navodilom, spretnosti rok in prstov za izvajanje osnovnih šolskih veščin. 

Pomembno se nam je zdelo, da smo dale otrokom čas, upoštevale smo načelo postopnosti in 

vse dejavnosti vodile od lažjega k težjemu. 
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Postopoma  so se pokazali rezultati našega dela, ki jih želim primerjati z rezultati kolegic, ki 

opismenjujejo otroke po priročnikih.  
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2 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO 

2.1 Opredelitev predmeta slovenščina 
 

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

pripadnike manjšin je ključni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. Učenci se pri 

njem usposabljajo za učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v slovenskem jeziku, 

razvijajo zavest o pomenu materinščine in slovenščine, o slovenščini kot državnem in 

uradnem jeziku, o njenem položaju v Evropski uniji in njeni izrazni razvitosti na vseh 

področjih javnega in zasebnega življenja.« ( Učni načrt, 2011: 4) 

  

»Cilji predmeta se uresničujejo z jezikovnim in književnim poukom v sklopu štirih 

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

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

ustvarjalno obvladovanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti pa tudi jezikovno sistemskih 

temeljev.« (Prav tam: 4) 

 

V prvem triletju (Učni načrt, 2002) se predmet z vsebinami in dejavnostmi povezuje z 

drugimi predmeti. Začetno opismenjevanje traja celo triletje. »Poleg vstopanja v svet branja in 

pisanja opravljajo učenci še druge dejavnosti: sodelujejo v pogovorih, razvijajo zmožnost 

logičnega mišljenja in svojo upovedovalno, pravorečno ter pravopisno zmožnost, sprejemajo, 

razčlenjujejo in tvorijo neumetnostna besedila ter sprejemajo in interpretirajo in poustvarjajo 

umetnostna besedila.« (Prav tam, 2002: 5)  

 

»V vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih se predmet s cilji, vsebinami in dejavnostmi 

učencev tesno povezuje z drugimi predmeti − to velja tudi za t. i. začetno opismenjevanje, ki 

traja celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (in sicer v 1. in 2. razredu kot sistematično 

usvajanje tehnike branja in pisanja, v 3. razredu pa kot njeno utrjevanje in izboljševanje); 

učenci v tem obdobju poleg vstopanja v svet branja in pisanja opravljajo tudi druge 

dejavnosti, na primer sodelujejo v pogovorih, kritično sprejemajo oziroma interpretirajo 

govorjena in zapisana besedila, se  na njih (po)ustvarjalno odzivajo, govorno nastopajo, pišejo 

krajša besedila ter sistematično razvijajo svojo poimenovalno, skladenjsko, pravorečno, 

pravopisno, slogovno, metajezikovno zmožnost in zmožnost nebesednega sporazumevanja.« 

(Učni načrt, 2011: 4) 
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2.2 Operativni cilji 
 
 Povzemam operativne cilje za razvijanje zmožnosti branja in pisanja besedil za prvo vzgojno-

izobraževalno obdobje po učnem načrtu, ki je bil sprejet 1998 in natančneje opredeljuje 

funkcionalne cilje: 

• Učenci poslušajo različne zvoke, posamezne besede in povedi: poslušajo zvoke, 

posamezne besede in v besedah prepoznavajo zloge in njihovo zaporedje, začetne in 

končne zloge, začetne in končne glasove, glasove ter njihovo zaporedje. 

• Seznanijo se z zapisanimi besedili: listajo po knjigah, ob slikah sledijo glasno branemu 

besedilu, prepoznavajo črke in nekatere besede. 

• Se učijo in vadijo osnove pisanja: drža telesa pri pisanju, uporaba raznih pisal, smer 

pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol, poteze, ki tvorijo prvine črk in števk. 

• Spontano in prek igre izražajo pomen s pisanjem: opazujejo like in predmete in jih 

razvrščajo v skupine, v zapisani besedi zaznamujejo enake črke, prerisujejo črke, 

besede oziroma sami napišejo svoje ime oz. besede, ki jih poznajo, narišejo ali 

napišejo svoje besedilo. 

 

Z novim učnim načrtom, ki stopi v veljavo z novim šolskim letom, pa začetno opismenjevanje 

ne poteka skozi celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje, ampak le v prvem in drugem 

razredu, tretji razred je namenjen utrjevanju in izboljševanju branja. Torej, otroci naj bi se 

naučili brati in pisati vse tiskane in pisane črke do konca drugega razreda. Otroci prihajajo v 

šolo z različnim predznanjem branja in pisanja, zato naj prehajajo skozi faze opismenjevanja 

glede na razvite veščine, spretnosti in zmožnosti ter glede na svoje znanje branja/pisanja. 

Učitelj pa naj na začetku vzgojno-izobraževalnega obdobja in sproti pri vsakem učencu 

preverja  razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti, potrebnih za branje in pisanje. Zato nov 

učni načrt spodbuja individualizirano, postopno in sistematično razvijanje te zmožnosti. 

Učitelj naj bi za vsakega učenca izdelal individualni načrt razvijanja zmožnosti branja in 

pisanja.  

Raziskava, ki sem jo izvedla, je pokazala, da so otroci sposobni osvojiti zmožnost branja in 

pisanja prej, kot je to načrtoval stari učni načrt. 
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3 PISMENOST V PREDŠOLSKI DOBI 
 

3.1 Pojav pismenosti 
 
Pojav in razvoj pismenosti je raziskovala L. Miller (1995), ki je izraz porajajoča se pismenost 

zamenjala z izrazom bralna pripravljenost. Gre za odkrivanje tega, kar otroci v predšolski 

dobi že vedo o pismenosti in kako do vedenja pridejo. Otrok te spretnosti pridobi brez 

formalnega poučevanja. Raziskave so pokazale, da se otrok že zgodaj v predšolski dobi uči o 

pismenosti in se je zaveda, če živi v »pismenem okolju«. Pojavljajočo pismenost Millerjeva 

primerja z vrhom ledene gore, kjer so vsi vidni znaki  razvoja pismenosti: navidezno branje, 

branje tiska v okolici, poimenovanje črk abecede, branje besed v knjigah, spontano pisanje, 

prepoznavanje in pisanje lastnega imena. Pod vrhom ledene gore pa so skrite usmerjene in 

neusmerjene dejavnosti v družini, vrtcu, okolju: izštevanke, abecedne igre, branje napisov v 

trgovinah, igranje s črkami, uganke, opazovanje odraslih pri branju knjig. (prim. Zrimšek, 

2003) 

 

Zgodnje branje in pisanje se razvije iz vsakodnevnih dogodkov in se razlikuje od družine do 

družine. Razvoj branja in pisanja je kontinuum, skozi katerega gre otrok glede na individualne 

vzpodbude. (prim. Miller, 1996)  

                                                                                                                                                     

V zadnjih letih je pri raziskovanju šolske pismenosti vse bolj pomembno odkrivanje otrokovih 

predopismenjevalnih dejavnosti v predšolskem obdobju.  Raziskovalci predšolske pismenosti 

opozarjajo na otrokovo samoiniciativno odkrivanje in raziskovanje pismenosti v otrokovem 

okolju. Otrok se v zgodnjih letih srečuje s pisnim jezikom, znake z napisi vidi na cesti, na 

naslovnicah revij. Na prehranskih izdelkih prepozna znane napise, otroka spremljajo napisi na 

oblačilih in obutvi. Znake lahko prepozna ob branju slikanice, ob računalniških igrah. Ti 

vsakdanji dogodki razvijajo v  otroku željo, da se tudi sam preizkusi v pismenosti. Prve krice 

krace pomenijo željo po pismenosti, posnemanju.  

Večji del otrokovega predšolskega opismenjevanja poteka spontano, ob vsakodnevnih 

dejavnostih, ob igri in posnemanju odraslih, dokler v nekem trenutku ne prepozna prvih 

znanih črk.  Skozi igro otrok razvije vedenje o pismenosti, njeno rabo pa povezuje z 

vsakodnevnimi dogodki v realnih okoliščinah. Otrok v simbolni igri lahko piše recept ali ima 

v roki nakupovalni seznam za v trgovino…Igra vlog otroku predstavlja vstop v svet odraslih, 

le- ti pa pišejo, berejo, pišejo sezname. 
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Tako, kot je pri ledeni gori opazen le vrh, saj se večji del skriva pod vodo, tako tudi večji del 

otrokovega predšolskega razvoja poteka neopazno, dokler v nekem trenutku ne prepozna 

posameznih črk in besed in se porodi pismenost. (prim. Grginič, 2003). 

 

A. Brown je v študiji o petletnikih ugotovila, da otroci začnejo pisati le zato, ker si sami tako 

želijo. Na 1. ravni v razvoju pisanja otroci rišejo črte in druge znake, ki izgledajo kot pisava. 

Otroci se na tej stopnji že zavedajo pisanja, vendar še ne vedo, kako pisanju dati pomen. 

Na 2. ravni otroci zapisujejo črke ali celo besede, ampak zapisanega ne zanjo prebrati. Otroci 

že kažejo svoje razumevanje pomena pisanja. Odrasle prosijo, naj jim preberejo, kar so 

zapisali. Na tej stopnji že vedo, da svoje misli lahko zapišemo. 

Na 3. ravni pa gredo otroci skozi enak proces kot odrasli. Najprej se odločijo, o čem bodo 

pisali, si iz spomina prikličejo pisne simbole, in nato napišejo. A. Brown je zapisala, da je 

pisanje sporazumevalna zmožnost, ki jo aktiviramo z določenim razlogom in pričakujemo, da 

bo kdo napisano prebral (prim. Zrimšek, 2005). 

 

Sklepamo lahko, da že pred vstopom v šolo večina otrok razume namene in pozna oblike 

pisanja. In zato je potrebno poučevanje pisanja organizirati tako, da bomo omenjene 

značilnosti otrok upoštevali. 

Prav zato bi morali imeti otroci veliko različnih priložnosti v okolju. Dobro premišljeno in 

pripravljeno okolje za prosto igro pozitivno vpliva na izboljšanje opismenjevalnih dejavnosti. 

Izredno pomembne so igre vlog, kotički za dramske igre, knjižni kotički, kotički kot so dom, 

frizerski salon, banka, ki so oblikovani tako, da motivirajo otroke za prostovoljno uporabo 

opismenjevalnih pripomočkov. 

Učitelj prvih razredov mora poznati značilnosti razvoja pojavljajoče se pismenosti. Vloga 

vzgojitelja in učitelja je spodbujati in pospeševati otrokov razvoj pismenosti, in to z  

vključevanjem pismenosti v vsakodnevna razredna opravila, z oblikovanjem strategij ob 

glasnem branju otrokom ter z ustvarjanjem priložnosti za razvijanje pismenosti preko 

načrtovanih dejavnostih. (prim. Zrimšek, 2005)   
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3.2 Spoznavanje zakonitosti pisanja  

 
Otrok želi spoznati vse, kar je novo, tako hoče spoznati tudi pisanje, vendar sistema kodiranja 

ne more razumeti, dokler ne razume odnosa med zapisanim in govorjenim ter dejstva, da 

določena enota pisnega jezika predstavlja neko pomensko enoto.  

 

A. Brown je pojasnila, kako otrok spozna zakonitosti pisanja. Izhajala je iz govora kot prvotne 

sporazumevalne dejavnosti. Pravi, da otroci sprva uporabljajo govor, da bi pritegnili 

pozornost in zadovoljili lastne potrebe. Kasneje jim jezik postane orodje za sprejemanje in 

posredovanje informacij. Z govorjenjem in poslušanjem spoznajo jezik kot sistem. Preko 

sporazumevanja, opazovanj zaznajo, kaj odrasli okrog njih cenijo, uporabljajo. Pisni jezik je 

pomemben element našega življenja, zato se ga otroci zavedo in opazujejo, kako ga odrasli 

uporabljamo. Pričnejo se preizkušati v pisanju, seveda pod pogojem, da imajo za to možnosti. 

 

Pri tem se naučijo: -     pisanje je pomembno, smiselno in ima določen namen, 

- zavedo se jezikovnih zakonitosti pri pisanju, ugotovijo, da pišemo po 

določenih vzorcih, 

- spoznajo, da se lahko tudi sami sporazumevajo v vidnem prenosniku. 

 

Preizkušajo različne vzorce in načine pisanja. Otroci pišejo vabila, pisma, sezname, naslove, 

zgodbe. Pomembnost spontanega pisanja se kaže v tem, da so otroci spoznali funkcijo pisanja. 

Pisanje je sporazumevalna zmožnost, ki jo aktiviramo z nekim razlogom in pričakujemo, da jo 

bo nekdo prebral.( prim. Zrimšek, 2005) 

 

 

3.3 Psihogenetski pristop v razvoju pisanja 

 

Vse, kar je novo, je za otroka zanimivo. Zato želi spoznati tudi pisanje. Toda sistema 

kodiranja ne more razumeti vse dokler ne razume odnosa med zapisanim in govorjenim in 

dejstva, da določena enota pisnega jezika predstavlja neko pomensko enoto.  

Zrimškova (2005:15) je povzela in predstavila po Ferreirovi in Teberoskyjevi sedem ravni v 

razumevanju narave pisnega jezika, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju narave težav 

kulturno prikrajšanih otrok ob soočenju z zahtevami šolskega sistema. Med otroci ob vstopu v 
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šolo obstajajo razlike, saj so nekateri otroci že na abecedni ravni, kulturno prikrajšani pa še na 

predzlogovni ravni.  

 

1. raven – Otroci ne razločujejo med risbo in besedilom do 2. leta starosti. 

2. raven – Otroci se naučijo razlikovati med risanjem in pisanjem. 

3. raven – Otroci začnejo uporabljati pravopisne simbole, ki prevladujejo v njihovem 

maternem jeziku. Otroci pišejo verige številk, črk in jih lahko celo preberejo. 

4. raven – Odkrivajo, kako je zapis povezan s pomenom. Ugotovijo, da se črke 

uporabljajo za predstavitev lastnosti  predmeta. 

5.  raven – Otrok začne uporabljati zlogovno hipotezo – ena črka predstavlja en zlog. 

6. raven -  Kombinirajo zlogovno in abecedno hipotezo. Nekatere črke jim predstavljajo 

še zlog, druge pa že posamezne glasove. 

7. raven – Otrok razume sistem šifriranja in je pripravljen na učenje pravilnega sistema 

zapisovanja, značilnega za pravopis njegovega maternega jezika. 

 

3.4 Gibalna sposobnost za pisanje 
 
Tereza Žerdin razlaga (2000: 69), da če želi otrok zapisati neko sporočilo, se moramo 

zavedati, da pišemo od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Prav tako mora poznati in izuriti 

poteze posameznih črk. Za oblikovanje črk in drugih pisnih znamenj je torej potrebna dobro 

razvita gibalna sposobnost za pisanje – grafomotorika. 

Grafomotorika zajema tudi sposobnost orientacije, saj je znano, da je telesna in splošna 

orientiranost močno povezana s telesno in grafomotorično spretnostjo. 

 

3.4.1 Grafomotorika 
 
Otrokova želja po pisanju je odvisna od naravnih darov ter okolja, v katerem raste. Otrok bo 

segel po pisalih, če bodo v njegovi bližini in če bo videl, da jih uporablja mama ali drugi 

okrog njega. Pisala bo začel preizkušati in uporabljati. Začel bo spoznavati, da z risanjem 

lahko sporoča. Ko otrok nariše osnovne linije, like, počasi začne prerisovati črke.  Na začetku 

otrok prerisuje le njihovo obliko, zato so črke enkrat obrnjene v eno, drugič v drugo stran. 

Čim večkrat bo otrok risal ali pisal, tem bolj bo spreten.  
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Pisanje  je veščina, ki se v začetni razvojni fazi pojavi spontano, čeprav pod vplivom okolja, 

pozneje se pridobiva z vodenim poučevanjem in učenjem ter doseže dovršenost in izurjenost z 

vajo. Noben otrok ni spreten na samem začetku. Vaja dela mojstra. 

 

T. Žerdin pojasnjuje tri razvojne faze rokopisnega pisanja:  

• Predkaligrafska faza je v predšolskem obdobju. Zajema faze  čečkanja, risanja, pisanja 

znakov, podobnih črkam, do prvih pravih črk in fonetičnega zapisa. 

• Kaligrafska faza se začne z učenjem črk, ko je otrok sposoben posnemati grafomotorni 

niz. T. Žerdin zanima, katere like je otrok sposoben narisati v posameznem starostnem 

obdobju. Najprej se otrok pri treh letih nauči risati krog, pri štirih kvadrat, pri petih se 

nauči narisati trikotnik, pri šestih pa romb. 

Te osnovne like začne kombinirati s črtami, nastajajo nove oblike, ki jih otrok 

poimenuje po svoje. Posnemati začne tudi črke, vendar ga ne zanima pomen črk, 

temveč le oblike. Tako veliko otrok že pred šestim letom prepozna veliko črk. 

• Faza individualizacije rokopisa; o njej začnemo govoriti v otrokovem devetem in 

desetem letu starosti, ko otrokova pisava dobi individualne značilnosti. (prim. Žerdin, 

1996) 

 

 V času, ko se otrok začne sistematično opismenjevati, je dobro, da je grafomotorika dobro 

razvita, kajti tako bo otrok hitreje napredoval, saj obvlada osnovne gibe in poteze, ima 

pravilno držo pisala. 

Pomemben faktor v razvoju grafomotorike je zrelost živčno-mišičnega sistema. Mišični tonus  

omogoča pokončno držo in hoteno gibanje. Mišični tonus človeškega telesa dozoreva v 

navpični in vodoravni smeri, od glave navzdol in od ramen ter kolkov navzven Torej se 

dozorevanje prstov nog in rok, gledano v vodoravni smeri, zaključi povsem na koncu.  Tonus 

nožnih prstov dozori okrog tretjega leta starosti, na prstih rok pa šele koncem šestega leta. Od 

mišičnega tonusa je torej odvisno, kako bo otrok držal svinčnik. Iz tega sledi, da bo otrok 

sposoben za pisanje, ki  terja dober prijem prstov in primerno napetost mišic, šele po šestem 

letu. 

 Z ustreznimi vajami se lahko spodbuja tudi grafomotorični razvoj. S sistematičnimi gibalno- 

grafičnimi vajami se bodo zmanjšali razvojni primanjkljaji. S pomočjo grafomotoričnih vaj 

ozaveščajo grafične poteze, vadijo pravilno držo telesa, roke in pisala. Naučijo se poimenovati 

osnovne grafične poteze. 

S pomočjo vaj ugotovimo, ali je otrok levičar ali desničar. 



 19 

S sistematičnimi gibalno-grafičnimi vajami se bodo zmanjševali razvojni primanjkljaji na 

grafomotoričnem področju. 

Otroci vadijo poteze,  iz katerih so sestavljene črke in številke.: 

• vodoravne, navpične, poševne, ravne črte, 

• kroženje, 

• loki, vijuge, 

• zanke, 

• sledenje navodilom.                                                               

 

»Pravilna drža telesa in pisala sta pogoj za pravilno izvajanje grafičnih potez« (T. Žerdin 

1996: 18). 

 

Drža telesa 

Učenec sedi vzravnano. Glavo drži pokonci, stopala se popolnoma dotikajo tal, kolena pa so 

upognjena pod pravim kotom. Paziti moramo tudi na višino mize, ki naj bo takšna, da učenci 

lahko podlahti položijo na mizo brez dvigovanja ramen ali upogibanja hrbtenice. Priporočljiva 

razdalja med očmi in pisalno površino je 25 - 35cm. 

Mize postavimo tako, da svetloba pada na pisalno površino. 

Zvezek je postavljen vzporedno z robom mize, pri čemer levičarjem dovolimo, da list obrnejo 

rahlo v desno. 

 

Drža pisala       

Roka, v kateri je pisalo, se premika le v ramenskem in komolčnem sklepu. Tako sta dlan in 

podlaht celota, saj zapestja skoraj ne premikamo. Pri pravilni drži pisalo primemo nad 

ošiljenim delom s palcem in kazalcem, nato pa ga naslonimo ob notranji rob sredinca. Pisalo 

mora biti dovolj dolgo, da vrhnji del naslonimo  v pregib med palcem in kazalcem.  
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3.4.2 Orientacija 
 

Orientacijo razvijamo postopoma. Otroci se najprej učijo orientirati na telesu, nato v prostoru 

in nazadnje na papirju. Orientacijo na lastnem telesu razvijamo ponavadi preko igre, da se 

otroci najlažje začnejo zavedati lastnega telesa. 

Sledi orientacija v prostoru, ko otrok hodi po učilnici in se dotakne omare na svoji levi strani, 

položi predmet v predal, pod mizo,…otrok pove, kaj je na polici, pod stolom,… 

Orientacijo na papirju razvijamo s pomočjo večjega formata, kjer so že označene glavne smeri 

s pomočjo simbolov ( sonček - zgoraj, trava – spodaj, rdeča roža - levo, moder balon – desno). 

Otrok pove, kaj je na sliki zgoraj, kaj je spodaj, kaj je levo in kaj desno. 

Orientacijo nadaljujemo s slikovnimi nareki: Zgoraj nariši ptička, na sredino lista drevo,… 

 

Hkrati z orientacijo se razvijata tudi poimenovalna in upovedovalna zmožnost, otrok  

predvsem poimenuje prvine stvarnosti in razmerja v stvarnosti (nam po, za v, pred, …). 

 

Razvoj pojavljajoče se pismenosti bolje razumemo, če poznamo značilnosti spoznavnega 

razvoja otrok  v tem obdobju.  Oglejmo si spoznavni teoriji Piageta in Vigotskega.      
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4 POMEN SPOZNAVNEGA RAZVOJA OTROKA 
 
Razvoj pismenosti bolje razumemo, če poznamo razvojne značilnosti otrok v tem obdobju, 

teoretične osnove za razumevanje zakonitosti otrokovega razvoja in specifičnosti posameznih 

razvojnih stopenj, ki jih proučuje razvojna psihologija.      

 

Razvoj pomeni spremembe v biološkem, socialnem, čustvenem in spoznavnem vedenju. Gre 

za stalen proces, ki vključuje kvantitativne in kvalitativne spremembe v razvoju, integracijo 

med razvojnimi področji in različne interakcije med dejavniki okolja. Sodobne razvojno 

psihološke teorije vidijo otroka v današnjem času mnogo bolj socialno kompetentnega, saj že 

v predšolskem obdobju preseže egocentrizem, zmore prevzeti perspektivo drugega in  razvije 

koncept prijateljstva (prim. Marjanovič Umek, 1992). 

 

4.1  Razvoj mišljenja 
 

Po Piagetu poteka otrokov razvoj v štirih stopnjah:  

• senzomotorična stopnja (0-2 leti), 

•  predoperativna stopnja (2-7 let),  

• konkretno operativna (7-11 let),  

• stopnja formalnih operacij ( 11-15 let).  

 

Piaget vidi otrokovo vlogo v ustvarjanju lastnega mišljenja pod vplivom delovanja psihičnega 

in socialnega okolja. S predopismenjevanjem se povezuje predoperativna stopnja, z 

opismenjevanjem pa stopnja konkretnih operacij (prim. Grginič, 2005). 

Predoperativna stopnja obsega dve podstopnji:  

• predpojmovna, 

• intuitivna (4-7). 

Glavna značilnost predpojmovne stopnje je centracija, ki se kaže v usmerjenosti otrokove 

pozornosti le na eno značilnost v problemski situaciji in zanemarjanje ostalih. Egocentrizem 

je ena od oblik centracije. Otrok vidi sebe kot središče vesolja. 

Otrok napreduje v simbolnem delovanju, vendar pa je njegova sposobnost logičnega mišljenja 

nefleksibilna, kar se kaže v ireverzibilnosti. Otrok se v mislih ni sposoben vrniti na  

izhodiščno stanje, oziroma ne razume, da operacija poteka v dveh smereh. Na tej stopnji 
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združuje in ureja predmete po podobnosti, klasifikacije po dveh različnih lastnostih še ni 

zmožen. 

Intuitivna podstopnja pomeni prelom v otrokovem mišljenju, ki postane veliko bolj 

fleksibilna, otrok se obrača k intuitivnim, ponotranjenim dejavnostim.  Otrok se odmika iz 

realnega v domišljijski svet. V igri začne uporabljati predmete kot simbole in se vživlja v 

vloge odraslega sveta. To pa pomeni začetek pojavljajoče pismenosti. V simbolni igri otrok 

pridobi simbolno vedenje, v katerega postopno vključuje pisanje in branje. Otrok posnema 

odrasle pri zdravniku, v banki, trgovini,…Pri tem se pretvarja, da »bere« ali »piše«. Z aktivno 

vlogo v predšolskem obdobju  pridobiva zavedanje, da glasovi in črke v besedah predstavljajo 

pisni jezik. Tako porajanje pismenosti povezujemo s simbolno igro, ki se pojavi že pri 

štiriletnikih, mnogo pomembnejšo vlogo pa igra  pri  pet- in šestletnikih. V simbolni igri 

potekajo jezikovni obrat,  konzervacija in metakomunikacija. Konzervacija pomeni, da otrok 

v igri ohranja namišljene identitete igrač in igralnih pripomočkov. Otroci so sposobni 

seriacije, razvrščajo predmete po vrstnem redu, npr. zložijo niz palčk po velikosti. Simbolna 

igra pa vpliva tudi na govor (bogatejše besedišče), uporabo bolj kompleksnega jezika in 

razvoj različnih spretnosti (prim. Grginič, 2005). 

 

KONKRETNA operativna stopnja je značilna za obdobje od 7 do 11 let.  

To je obdobje, ko se v otrokovem mišljenju razvijejo sposobnosti, ki jih imenujemo operacije. 

Otroci na tej stopnji potrebujejo konkretne predmete za oblikovanje sklepov, kar pa pomeni, 

da je otrokovo mišljenje še vedno na konkretni ravni. Otrok je sposoben razmišljati o 

predmetu ali osebi kot o dveh stvareh hkrati. Sposoben je usmerjati sposobnost na več vidikov 

predmeta, osebe. S tem je presežena egocentričnost otrokovega mišljenja in govorimo o 

decentriranju. Otrok je v tem obdobju sposoben miselnih operacij klasifikacije, seriacije, in 

konzervacije.  Sposobnost decentracije je vezana na socialno okolje. Prav zaradi decentracije  

lahko razvrščajo  predmete po dveh lastnostih hkrati. Pri klasifikaciji združuje predmete na 

osnovi podrobnosti. 

Miselni napredek otroku omogoča decentriranje tudi na socialnem področju. Otrok je 

sposoben zavzemanja perspektive drugih. V igri vlog je še vedno on, a hkrati oseba, katere 

vlogo igra. (prim. Marjanovič Umek, 2001). Otrok simbolno vedenje v igri povezuje z 

razumevanjem simbolnega sistema, kot je pisni jezik. J. Piaget in L. Vigotski v svojih delih 

ugotavljata, da razvite sposobnosti za ravnanje s simbolnim sistemom omogočajo izjemno 

pospeševanje otrokovega razvoja pismenosti. 
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Za učinkovitejše učenje tako Piaget kot drugi avtorji predlagajo aktivno učenje, kar omogoča 

globlje razumevanje in dolgotrajnejše  pomnjenje. Otroci so aktivnejši pri izvajanju poskusov, 

kjer odkrivajo zakonitosti ali odnose med predmeti ali ob uporabi predmetov ob pomoči 

učitelja (prim. Pečjak, 2000).  

 

4.2 Sociokulturna teorija -  Vigotski        

        
Lev S. Vigotski je v svoji sociokulturni teoriji razvoja razložil vlogo kulture v 

posameznikovem  razvoju. Ugotavlja, da tako kot so ljudje začeli uporabljati orodje, da bi z 

njim obvladali okolje, so ustvarili tudi »psihološko orodje«, da bi z njim obvladali svoje 

vedenje.  To psihološko orodje so znaki, ki ga ljudje uporabljajo kot pripomoček v mišljenju 

in vedenju. Najpomembnejši znakovni sistem je govor. Besede lahko simbolizirajo stvari in 

dogodke zunaj trenutne situacije in omogočajo posamezniku, da besede odražajo preteklost in 

načrtujejo prihodnost. (prim. Umek, 2001) 

 

4.2.1 Mišljenje in govor 
 
Vigotski razlaga, da je razvoj govora pomemben že v najzgodnejšem obdobju, saj otroku 

omogoča, da sodeluje v socialnem življenju in po drugi strani spodbuja razvoj njegovega 

mišljenja. Vigotski priznava pomembno vlogo naravni liniji razvoja v prvih dveh letih 

življenja, kasneje pa postanejo pomembnejši za spoznavni razvoj kulturni dejavniki. Ti 

dejavniki so znakovni sistemi, govor, pisava, številčni sistemi, znanstveni pojmi, ki jih otroku 

posreduje kultura, v kateri živi. Vigotski meni, da ima kulturni znakovni sistem prevladujoč 

vpliv na spoznavni razvoj. Otroci lahko razvijejo nekaj pojmov na podlagi svojih 

vsakodnevnih izkušenj, toda brez instrukcij v abstraktnih strokovnih sistemih ne morejo 

popolnoma razviti abstraktnih načinov mišljenja. 

Piaget pa nasprotno v svoji kongnitivni teoriji razlaga, da naj bi otrok oblikoval svoja 

spoznanja skladno z biološko maturacijo in lastnim delovanjem na okolje.  (prim. Vigotski, 

2010)        
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4.2.2 Egocentrični govor 
 
Vigotski in Piaget sta enotna glede pojava egocentričnega govora, o pomenu le-tega pa govori 

vsak po svoje. Piaget je egocentrični govor pojmoval kot pomanjkljivost otrokovega 

mišljenja, ki naj bi jo otrok na kasnejši razvojni stopnji obvladal. Vigotski razlaga, da 

egocentrični govor pomaga otroku pri reševanju problemov in z njegovo uporabo načrtuje in 

usmerja svojo dejavnost. Egocentrični govor se v kasnejšem razvojnem obdobju spremeni v 

notranji govor, ki predstavlja sredstvo mišljenja.        

Razvoj govora, mišljenja in zavestnega uravnavanja vedenja poteka na družbeni in 

individualni ravni, vendar v pretežni meri spontano in brez neposrednega poučevanja. 

Osvajanje drugih ravni znakovnega sistema zahteva več formalnih instrukcij, ki jih otrok dobi  

v šoli. Učitelji otroku predstavijo material, ki ga sam ne more obvladati, oz. se ga naučiti. »Če 

bi bil otrokov um rezultat njegovih lastnih odkritij in izumov, se ne bi razvil do te mere, kot 

se. Otroci veliko pridobijo s pojmovnimi orodji in spoznanji, ki jih  posreduje kultura. Učitelji 

otrokom predstavljajo material, ki je zanje pretežak in se ga ne morejo naučiti sami. Dobro 

poučevanje je vedno za korak pred otrokovim razvojem in ga spodbuja. Vsak posameznik ima 

potencial za delovanje nad ravnjo svojih sposobnosti. V interakciji s kompetentnejšo osebo je 

sposoben delovati na višji ravni, kot trenutno deluje sam. Razdaljo med obema ravnema je 

Vigotski imenoval območje bližnjega razvoja.«(Umek, 2004: 58) Območje bližnjega razvoja 

predstavlja vpogled v posameznikov nadaljnji razvoj. Le-ta govori o razvitosti posameznika 

in njegovih funkcijah, ki so v procesu razvoja.  

Posebno vlogo v spoznavnem razvoju je Vigotski pripisoval abstraktnim znanstvenim 

pojmom, kamor prištevamo tako matematične, naravoslovne in družbene pojme. Ti pojmi se 

razlikujejo od pojmov, ki jih otrok pridobi sam – spontani pojmi. Ti pojmi posamezniku 

oblikujejo širši okvir, v katerega lahko umešča spontane pojme. »Podobno se dogaja na 

področju pisanja. Preden se otrok nauči pisati, precej dobro obvladuje govor, ki poteka 

spontano. Pisanje pa zahteva uporabo bolj formalnega in abstraktnega sistema simbolov in 

zahteva od posameznika več zavestnega odločanja (pravilna uporaba črk v besedah, 

oblikovanje stavka). Opismenjevanje od posameznika zahteva precej več zavestnega napora 

kot govorjenje in mu pomaga razumeti strukturo jezika, ali kot pravi Vigotski, pisava 

ozavešča govor.« (Umek, 2004: 59).               
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4.2.3 Govorna razvitost otroka 

 
 Najpomembnejši dejavnik uspeha pri začetnem opismenjevanju je po številnih tujih 

raziskavah govorna razvitost otroka. Za uspešno opismenjevanje so nujne spoznavne 

sposobnosti, predvsem glasovno zavedanje, ter metajezikovne zmožnosti, kamor prištevamo 

zavedanje o zgradbi jezika in slušne procese. Ker so te sposobnosti povezane s poslušanjem in 

govorjenjem, sklepam, da govorni razvoj vpliva tudi na razvoj metajezikovnih zmožnosti.  

(prim. Zrimšek, 2003). 

 

Po drugem letu starosti se otrokov govor začne pospešeno razvijati na skladenjski, pomenski 

in besedoslovni ravni. V obdobju med 3. in 6. letom se otrokov govor zelo hitro razvija, 

upoštevajoč obe področji, tako slovnično, ki vključuje obliko in vsebino, kot pragmatično, to 

je raba govora. Govor se razvija tudi v kontekstu drugih psihičnih funkcij, kot so razvoj 

čustev, socialnih interakcij, socialne kognicije, mišljenja in metakognicije. 

 

Oglejmo si, kako se razvija govor pri otroku in kako je povezan z mišljenjem skozi 

kognitivno teorijo Vigotskega. 

 

4.2.4 Govorni razvoj 
 
Vigotskega je zanimal odnos  med otrokom in njegovim okoljem na posameznih stopnjah 

razvoja, pri čemer je posebej izpostavil starost otroka, čustvene izkušnje in izkušnje iz 

njegovega socialnega okolja. O učinkih okolja na razvoj v povezavi s starostjo otrok je 

zapisal: »Govor odraslih oseb je podoben, ko je otrok star šest mesecev, osemnajst mesecev, 

tri leta in pol. Enako je lahko število besed, ki jih otrok sliši, enake so značilnosti in osebnosti 

govora, velikost besednjaka, pravilna raba slovnice, literarni slog, vendar je vsakomur jasno, 

da gre za različno vlogo, ki jo ima govor odraslih glede na to, ali otrok razume govor, ali 

morda razume večino govora, ali je na vmesni stopnji, ko začenja razumeti. Vlogo okolja v 

otrokovem razvoju lahko razložimo, ko poznamo odnos med otrokom in njegovim okoljem.« 

(Vigotski, 2010 :380). Otrok v svojem okolju mora priti v razvoju od začrtanih do idealnih 

oblik preko sodelovanja z drugimi in lastne konceptualizacije sveta. Vigotski razlaga, da otrok 

od idealne oblike npr. v govornem razvoju ob zaključku posamezne razvojne stopnje ne more 
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priti brez okolja, v katerem so prisotne idealne oblike. Malček, ki je pravkar začel govoriti, 

govori enostavne besede in fraze. Njegova mama govori z njim v slovnično oblikovanem 

jeziku z bogatim besediščem in z namero, da se otrok iz njenega govora kaj nauči.  

Vigotski razlaga, da ima otrokovo osvajanje jezika pretežno socialne izvore in nastaja iz 

otrokove potrebe po komuniciranju z drugimi ljudmi. Jezik se tako razvija neposredno iz 

zgodnjih socialnih interakcij, ki jih imajo dojenčki s svojimi starši. Ugotovil je, da ima govor 

mnoge funkcije, najosnovnejša pa je, da besede simbolizirajo stvari in dogodke ter se s 

pomočjo govora mišljenje osvobaja vezanosti na dano situacijo. Govor omogoča otroku, da 

inteligentno sodeluje v socialnem življenju skupine.(prim. Batistič Zore, 2000). 

 

4.2.5 Funkcije govora po Vigotskem  
 
Za Vigotskega ima govor najprej komunikativno in socialno funkcijo (prim. Flammer, 1982). 

Z govorom ljudje urejajo malega otroka, ki s posnemanjem – govorom poskuša na podoben 

način urejati lastno vedenje. Jezik in govor, pravi Vigotski, imata tri glavne funkcije: 

• sporazumevanje z drugimi ljudmi (funkcija sporočanja), 

• izražanje notranjih občutij, 

• reprezentacija – mišljenje. 

 

Iz tega razberemo, da je govor izvor socialnega vedenja in zavesti. 

Stopnje govora  

Vigotski razlaga, da se govor razvije v štirih stopnjah. Vsaka stopnja ima svojo funkcijo. 

Prva stopnja v razvoju govora je stopnja primitivnega govora, ki traja do drugega leta 

otrokove starosti. Govor je še povsem ločen od mišljenja. Govor ima neintelektualno 

funkcijo: emocionalno, kot sta jok ob neprijetnih občutkih, čebljanje ob ugodju, socialna 

reakcija, kot so smeh in drugi glasovi ob prihodu druge osebe, ter prve besede, ki 

predstavljajo predmete ali otrokove želje.  

Okoli drugega leta se začne drugo obdobje v razvoju, ko otrok odkrije simbolično funkcijo 

govora, ki poteka predvsem v interakciji z drugimi. Ta govor je poimenoval socialni govor. 

(prim. Batistič Zorec, 2000). 

Izkušnje, ki jih otrok pridobi z uporabo jezika v tem obdobju, pripomorejo k prehodu na tretji 

nivo, ko govorimo o egocentričnem govoru, ki se začne po tretjem letu in zajema velik del 

govora vse predšolsko obdobje. Gre za glasen monolog, ki spremlja otrokovo igro. Vigotski je 
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menil, da je egocentrični govor orodje mišljenja, ki predstavlja otroku pomembno orodje pri 

iskanju in načrtovanju rešitev problema. Egocentrični govor se pojavlja, ko je otrok z drugimi 

ljudmi in ne, ko je sam. Otrok verjame, da ljudje, ki ga obkrožajo, razumejo njegov 

egocentričen govor.(prim. Oblak, Žist, 2004) 

Notranji govor  pomeni začetek četrtega obdobja v razvoju govora. Otrok uporablja tihi 

govor, neke vrste notranji monolog in miselno rešuje naloge. »Glavna smer otrokovega 

razvoja ni postopna socializacija, ki prihaja vanj od zunaj, temveč postopna individualizacija, 

ki izhaja iz otrokove notranjosti« (Vigotski, 1977, V: Oblak, Žist, 2004).  Tako glasni govor 

preide v notranji dialog, nato v tihi govor za sebe, sčasoma pa na čisto mentalno raven, ko 

pride tudi do posplošene konstrukcije odnosov med predmeti in pojavi v stvarnosti. Notranji 

govor je povsem samostojna avtonomna govorna funkcija, ki se razlikuje od zunanjega 

govora. Zunanji govor je spreminjanje misli v besede, notranji govor pa je proces 

spreminjanja besed v misli. V kasnejšem življenju uporablja človek notranji in zunanji govor 

kot orodje verbalnega mišljenja. Notranji govor je soočanje s samim seboj, zunanji pa 

soočenje z drugimi. Da bi lahko izrazili misel, jo je potrebno razviti s pomočjo govora.           

(prim. Oblak, Žist, 2004) 

 

5 O JEZIKU 
 
»Govor nastaja iz jezikovnega sistema kot jezikovne podobe človeške govorice, torej je 

potrebno najprej opredeliti pojem jezika, njegovo funkcijo in sestavne dele.« (Zrimšek, 2003: 

45) 

 

Jezik je za človeka najpomembnejše sredstvo sporazumevanja, je strukturiran sistem 

simbolov, s pomočjo katerega prenašamo misli in čustva. Jezik je sredstvo, s katerim lahko 

tvorimo, sprejemamo in razumemo besedila drugih. Človeški jezik je večinoma besedni jezik, 

ki ga dopolnjujejo prvine nebesednega jezika ( kretnje, glasnost, mimika, …).  

Temeljna enota besednega jezika je beseda. Besedni jezik je dogovorjen sestav besednih 

znamenj in pravil za tvorjenje ustnih in pisnih besedil.(prim. Križaj Ortar, et al. 1999) 

 

»S pomočjo jezika:   

• drugim razodevamo sebe, 

• navezujemo in ohranjamo stike z ljudmi, 
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• ubesedujemo svet okrog sebe, 

• drugim sporočimo svojo vednost, prepričanje, mnenje, doživljanje o nečem, 

• sporočimo svoje hotenje po čem, 

• spoznavamo druge, njihovo vednost, mnenje, prepričanje, doživljanje in       

hotenje,… » (Križaj Ortar, et al. 1999:7) 

 

Za uspešno sporazumevanje moramo imeti poleg temeljnega jezikovnega znanja tudi 

pragmatično, stvarno, organizacijsko in retorično znanje. Torej govorimo o jezikovni in 

pragmatični zmožnosti. Ta znanja si pridobimo v procesu vzgoje in izobraževanja. 

 

5.1 Razvoj jezikovnih zmožnosti 
 
Otrokov jezikovni razvoj so proučevale različne vede, pomembno pa je spoznanje psihologov, 

ki razlagajo, da je otrok že  ob rojstvu socialno bitje. Otrok ima že ob rojstvu sposobnosti 

zaznavanja in gibanja in kaže potrebo socialnega vedenja. Prav tako je pomembno spoznanje, 

da se razvoj jezikovnih zmožnosti začne takoj po rojstvu. Optimalno obdobje za razvoj 

govora in komunikacijskih spretnosti so prva tri leta otrokovega življenja, za kar je potrebno 

spodbudno okolje. Med 3. in 7. letom je otrok izredno občutljiv in dovzeten za razvoj 

jezikovne zmožnosti. V tem obdobju se kaže povečana potreba po komunikaciji.  

Za oblikovanje povezanega govora in jezikovne strukture je potreben razvoj glasovnega  

zavedanja – fonemski sluh in proces izgovora posameznih besed. Prvo razumevanje besed in 

kratkih povedi temelji na ritmično-melodični strukturi besede, otrok razume pomen besed šele 

med prvim in drugim letom. Nadaljnji razvoj se kaže v sposobnosti slušne diferenciacije 

glasov, nato njihove artikulacije. Z razvojem glasovnega zaznavanja pride do aktivnega 

razvoja besedišča. Z učenjem novih besed, pravil o jeziku in skladnji postajajo otroci vse bolj 

vešči v uporabi jezika za medsebojno sporazumevanje. To so vidiki socialnega govora, ki 

otrokom omogoča komunikacijo, jezik uporablja za osebno izražanje, posredovanje 

informacij. (prim. Umek, 1990). 

Hitrost razvoja govora je povezana s pogostostjo različnih tem pogovorov in stavčnih 

vzorcev. Čim več različnih besed o različnih predmetih otrok sliši, tem hitreje se razvija 

njegov govor. 

Otroku je ob rojstvu naložena zahtevna naloga, naučiti se slovničnih in pragmatičnih pravil,  

ki skupaj tvorijo jezikovno zmožnost govorca. V šoli se jezikovni zmožnosti pridruži še 
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metajezikovna zmožnost, ki vključuje zavedanje o jeziku, zgradbi jezika in slušnih procesih   

(prim. Pečjak, 2001). 

Otrok se s pojmi beseda, zlog, črka, glas srečuje že pred vstopom v šolo v vrtcu, načrtno pa 

jih začne spoznavati v 1. razredu devetletne šole. 
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6 DEJAVNIKI BRANJA IN PISANJA 
 
Vedeti moramo, da je učenje branja in pisanja za otroka velik napor, saj mora znati  

vzpostaviti povezavo med črkami/besedami na papirju in izgovorjenimi glasovi/besedami.  

Povezati mora besede s predstavo o predmetu. Povezati mora simbolno predstavo (napisan 

glas, beseda) in pojmovni pomen. 

 

Za učenje branja in pisanja pa je potrebno naslednje: 

• razlikovanje simbolov, črk, drobnih detajlov, v katerih se posamezne črke razlikujejo, 

• prepoznavanje črk in takojšnji asociativni priklic glasu/ členitev besed na glasove in 

asociativni priklic črke, 

• ločevanje črke od besedila, 

• usmeritev in trajanje pozornosti, usmeritev in fiksiranje pogleda, gibanje oči, 

• zaporedno predelovanje informacij – prepoznane črke spremeniti v glasove v 

določenem zaporedju oz. glasove spremeniti v znane črke, 

• zaznavanje delov besede,  

• razlikovanje slušno podobnih glasov, 

• pravilna artikulacija glasov, 

• ločevanje glasov med seboj, analiza besed na glasove, 

• dojemanje zaporedja glasov in zapomnitev zaporedja, predstava o glasovni sestavi 

besede , 

• poznavanje črk, 

• motorična izvedba, pisanje črk, asociativni priklic simbola, črke, 

• dobro neposredno slušno pomnjenje, avtomatizacija potez. 

( prim. Žerdin, 2000) 

 

Na razvoj učenja branja in pisanja (prim. Zrimšek, 2003) vpliva več psihičnih funkcij: 

1. ZAZNAVNE SPOSOBNOSTI 

Sem prištevamo stalnost zaznavanja, primerjanje oblik, vidno in slušno razločevanje, 

gibanje oči.  

Z otrokovim razvojem celostno zaznavanje upada, narašča pa analitično zaznavanje. To se 

kaže tako, da otrok besedo najprej zaznava kot celoto, nato pa že zaznava posamezne črke 

ali skupine črk v besedah. 
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2. GRAFOMOTORIČNE SPOSOBNOSTI 

Sem prištevamo razvoj drobne motorike, orientacija, usklajenost med gibi rok in oči. Te 

sposobnosti otrok potrebuje, da riše, piše simbole in jih prostorsko ureja. 

 

3. SPOZNAVNE SPOSOBNOSTI 

Po Piagetu je 6- in 7-letni otrok v tem obdobju ravno na prehodu iz pred operativne v 

konkretno operativno stopnjo mišljenja. Otrok ni več omejen le na zaznavanje, ampak 

prehaja v svet miselnih operacij in pojmov preko konkretnega materiala. Otroku se 

razvijajo pojmi. Za to obdobje je pomembna faza jezikovnega razvoja.(Zrimšek, 2003) 

 

 6.1 Notranji dejavniki 
 

  6.1.1 Kognitivni dejavniki 
 

Mnoga spoznanja o tiskani besedi (prim. Grginič, 2005) otrok pridobi že v predšolskem 

obdobju v domačem okolju. Predšolske izkušnje si oblikuje z odkrivanjem in 

prepoznavanjem napisov v trgovini, na tablah, plakatih in na televiziji, pri celotnem branju 

(slikovnem) besed na znanih predmetih, pri prvih poskusih pisanja, med druženjem ob 

knjigi, časopisu. Pomembne so dejavnosti, pri katerih sodelujejo odrasli, ki otrokom 

prenašajo informacije o tisku, knjigah, napisih. Tako večji del otrokovega predšolskega 

razvoja branja in pisanja poteka spontano in neopazno ob vsakdanjih dogodkih. Dokler 

otrok v nekem trenutku ne prepozna prvih znanih črk in napisov. 

Zmožnosti, ki jih mora otrok razviti za  učenje branja in pisanja, so: 

• zaznavne sposobnosti, kamor prištevamo vidno zaznavanje znakov in slušno 

zaznavanje, ki vključuje slušno razločevanje in razčlenjevanje, 

• razumevanje. 
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6.1.1.1 Zaznavne sposobnosti 
 

• Splošne zaznavne sposobnosti  

»Splošne zaznavne sposobnosti so raziskovali z namenom, da bi dokazali povezavo z 

bralno učinkovitostjo, saj je branje zaznavni proces« (Pečjak, 1999: 31). Pečjakova je 

pokazala na dve značilnosti v zaznavnem razvoju:  

- s starostjo se povečuje natančnost zaznavnih podrobnosti, 

- postopno se razvija sposobnost učinkovitega procesiranja informacij.  

 

Med zaznavnimi sposobnostmi sta za proces opismenjevanja pomembni dve: pozornost in 

zaznavanje prostora.  

Pozornost omogoča otroku selektivno usmerjanje miselne energije. Pri branju in pisanju so 

otroci sposobni svojo pozornost nadzorovati, usmerjati od sporočila do sporočila. 

 

Zmožnost zaznavanja prostora otrok razvija najprej na lastnem telesu in v domačem okolju. 

Ta sposobnost mu omogoča razpoznavo oblik, velikosti in položaja predmetov v prostoru. Na 

začetku šolanja, opismenjevanja, naj bi otroci najprej razvijali sposobnost sledenja zaporedju 

navodil in spreminjanju lastnega položaja v prostoru po navodilih (prim. Pečjak: 2000). 

 

 Pomemben vpliv na sposobnost branja in pisanja ima sposobnost vidnega razločevanja in 

sposobnost slušnega razčlenjevanja. 

 

• Vidno razločevanje 

Sposobnost vidnega razločevanja pomeni, da je otrok sposoben razločevati predmete, osebe, 

različne vzorce in znake v svoji okolici. Razvoj vidnega razločevanja poteka od otrokovega 

razločevanja oseb in predmetov do razločevanja bolj abstraktnih oblik. Otroci še ne zaznajo 

podrobnosti, pozorni so na videz in obliko. Najprej ločijo predmete iz svoje okolice, nato 

geometrijske like in končno črke. Otrok je sposoben narisati lik šele takrat, ko ga prepozna in 

loči od drugih. Otrokom pri pomnjenju razlik med posameznimi vzorci pomaga taktilna 

izkušnja, kar pomeni otroku fizično izkušnjo. Večina avtorjev (prim. Grginič, 2005) se strinja, 

da učenje in urjenje vidnega zaznavanja in razločevanja posameznih črk nima večjega vpliva 

na hitrost prepoznavanja pri formalnem učenju branja in pisanja.  
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Več avtorjev trdi (prim. Grginič, 2005), da urjenje predšolskih otrok  v vidnem razločevanju 

nima velikega učinka na hitrost prepoznavanja črk, besed. Večji učinek dosežemo s 

sestavljanjem besed iz posameznih črk, s prerisovanjem črk in besed. Bolj ko otrok prerisuje 

črke in besede, bolj se razvija sposobnost vidnega razločevanja, še zlasti, če pri tem glasno 

izgovarja glasove. Gibanje roke v kombinaciji z glasom da očesu informacijo, kam naj gleda, 

in obratno, z izgovarjanjem glasu in potjo gibanja oči pokažemo roki, kako naj se premakne. 

 

M. Montessori je pri otrocih razvijala globalni mehanizem pisanja. S tipanjem črk so otroci 

utrdili motorični in vizualni spomin o določeni črki.  

 

Zaznavanje podrobnosti kot proces vidnega zaznavanja, kot prvo sposobnost vidne predelave 

informacij uvršča D. McGuiness (1998,V: Zrimšek, 2003)  na področje grafomotorike. 

Imenuje ga finomotorična kontrola. Sem prišteva vaje sledenja, povezovanje in prerisovanje 

oblik. Ko se otrok uči brati in pisati, mora vaje sledenja in prerisovanja aplicirati na oblike 

črk. Ko črke prerisuje od leve proti desni ugotovi, kako si sledijo glasovi v besedah. 

Zrimškova poudarja, da se morajo otroci takoj naučiti, da imajo črke stalno obliko in da so 

simboli za glasove v besedah. 

 

Nekateri avtorji vidijo vzroke pri vidnem razločevanju v zaznavni nezrelosti otroka, kar pa 

pomeni, da so procesi vidnega razločevanja v veliki meri odvisni od procesov zorenja. 

 

Kljub temu ima znanje črk velik vpliv na razvoj fonološke občutljivosti pred začetnim 

opismenjevanjem in po njem, saj se višja stopnja črkovnega znanja povezuje z otrokovimi 

sposobnostmi dešifriranja glasov. V času formalnega opismenjevanja v šoli načrtno razvijamo 

sposobnost dekodiranja, ki omogoča proces branja. Sposobnost prepoznavanja črk je odvisna 

od razvite sposobnosti zaznavanja in zapomnitve zaporedja črk v besedi. Večina otrok doseže 

to sposobnost pri sedmih letih (prim. Grginič, 2007).. 

 

 

• Slušno zaznavanje 

Številni avtorji (Whitehurst, Lonigan, 2001, V: Grginič, 2005) definirajo glasovno zavedanje 

kot sposobnost upravljanja z glasovi jezika neodvisno od pomena. Ne gre za enotno 

sposobnost, ki jo otrok ima ali ne, pač pa sklop sposobnosti, kot je prepoznavanje besed, ki se 

rimajo, določanje in raba prvih in zadnjih glasov v besedi, razdelitev in štetje vseh glasov v 
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izgovorjeni besedi. Med sposobnosti, ki so potrebne za branje, so otrokove sposobnosti 

upravljanja z začetki besed in rimami v obsegu zlogov, z doseženo stopnjo prepoznavanja črk. 

Razvoj poteka od glasovne zavesti o večjih delih ali enotah, kot so zlogi, začetki besed, rime, 

do glasovne zavesti o manjših delih, kot so glasovi. 

Dokazano je, da je stopnja glasovnega zavedanja najboljši napovedovalec bralnih dosežkov. 

M. J. Adams (1990, V: Grginič, 2005) ugotavlja, da so ločene vaje glasovnega zavedanja, v 

katerih ima otrok možnost ugotoviti obstoj in naravo glasov, nujno potrebne. Govorne 

dejavnosti povezovanja glasov in slušnega razčlenjevanja so za otroka zelo koristne, ker ob 

njih odkriva, da vsaka beseda predstavlja nepretrgan niz glasov. Te sposobnosti naraščajo 

predvsem na začetni stopnji učenja branja in pisanja in predstavljajo enega najpomembnejših 

napovedovalcev kasnejšega uspešnega razvoja bralnih zmožnosti (prim. Grginič, 2005). 

 

Več raziskovalcev je potrdilo, da urjenje glasovnega zavedanja pozitivno vpliva na razvoj 

fonološkega področja, ne pa samo na branje. Ugotovili  so še, da se prvotno glasovno 

zavedanje pojavi pri predbralcih, ko se učijo imena črk  in glasov in narašča s formalnim 

učenjem branja. Sama glasovna analiza je za otroke težja, zato jo je potrebno kombinirati z 

vidno.  

 

»Sposobnost slušnega razčlenjevanja je členitev besed na posamezne glasove in je nujno  

potrebna za branje jezikov z abecedno naravo pisanja. Ti jeziki vsebujejo simbole – črke, ki 

so znak za določen glas« (Zrimšek, 2003: 71). 

 

6.1 2  Glasovni procesi 
 
 
6.1.2.1 Glasovno zavedanje 

Osrednji predmet proučevanj glasovnih procesov je glasovno zavedanje. S Pečjak (1999, V: 

Zrimšek, 2003) deli glasovno zavedanje na glasovno razločevanje in glasovno razčlenjevanje, 

pri čemer je razločevanje pogoj za razčlenjevanje. Sposobnost razločevanja opredeljuje kot 

ločevanje posameznih glasov med seboj in je ključni dejavnik za uspešnost dekodiranja v fazi 

začetnega opismenjevanja. Glasovno razčlenjevanje se ne razvije istočasno kot vidno 

razločevanje, temveč se razvije nekoliko kasneje.  

Številni raziskovalci so proučevali glasovno zavedanje. Stahl in Murray (1994, V: Zrimšek, 

2005) definirata glasovno zavedanje kot zavedanje glasov ustnega jezika, ki se kaže z 
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obvladanjem sposobnosti, kot so rimanje, primerjanje začetnih glasov in štetje glasov v 

besedah.  Te naloge otrokom povzročajo težave, saj v besedah ne zaznajo glasov. Če pa se 

hoče otrok naučiti povezave črka – glas, mora glasove v besedah slišati.  

 

Adams je (1990, V: Zrimšek, 2003) podal pet stopenj težavnosti za merjenje glasovnega 

zavedanja: 

1. posluh za zvočne segmente besede, ki se kaže kot sposobnost pomnjenja podobnih rim, 

2. sposobnost prepoznavanja in razvrščanja vzorcev rim in aliteracij, kar od otroka zahteva 

bolj usmerjeno pozornost, 

3. zavedanje o členjenosti zlogov na glasove in zavedanje glasov samih (npr. določanje 1. 

glasu), 

4. popolna razčlenitev besed na glasove, 

5. zmožnost dodajanja, odstranjevanja in nasploh premikanja glasov v besedah ter 

preoblikovanje besed. 

 

Za uspešno reševanje testa glasovnega zavedanja se mora otrok zavedati dražljaja. Potem si 

mora otrok zapolniti dražljaj za nekaj časa. Otrok mora dražljaj pravilno zaznati in ustrezno 

obdelovati glasove s premeščanjem, dodajanjem glasov.  

 

J. Jerman (2000, V: prim. Zrimšek, 2003) je v svoji raziskavi ugotovil, da imajo največjo 

prediktivno moč za razvoj glasovnega zavedanja splošna inteligentnost otroka, pozorno 

poslušanje in koncentracija za samostojno delo. Ne zanemarja pa vpliva otrokove zgovornosti, 

discipliniranosti, učenja pisanja ter učenje branja otroka v družini.  

V različnih raziskavah so bile uporabljene različne naloge, ki jim lahko določimo »skupni 

imenovalec«.  

1. štetje besed v povedi, 

2. štetje zlogov,   

3. primerjanje besed glede na isti prvi glas/srednji/zadnji glas/zlog,  

4. prepoznavanje določenega glasu/zloga znotraj besede, 

5. glasovno razčlenjevanje (štetje glasov) in odstranjevanje glasov/zlogov, 

6. rime ali aliteracije, 

7. odstranjevanje glasov, 

8. vezava glasov. 
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6.1.2.2 Trening glasovnega zavedanja 

 

Trening glasovnega zavedanja je zanesljiv napovedovalec uspešnosti branja. Teoretiki so se 

spraševali, ali lahko z urjenjem glasovnih sposobnosti dokažemo vzročno povezanost med  

glasovnimi sposobnostmi in branjem. L. Magajna ugotavlja, da če se z vajami glasovnih 

sposobnosti izboljša bralna sposobnost, potem lahko sklepamo, da sposobnosti glasovnega 

zavedanja vplivajo na branje. 

L. Magajna (2000: 65) navaja študijo Bradleya in Bryanta (1985) o urjenju glasovnega 

zavedanja. V raziskavo sta bili vključeni dve eksperimentalni skupini. V prvi so otroci 

razvrščali le glasove, v drugi so razvrščali glasove ob demonstracijah s črkami. Boljše 

rezultate pri branju in pravopisu so dosegli otroci druge skupine, ki so razvrščali glasove ob 

demonstracijah s črkami. Avtorica raziskave dopušča možnost, da je to izboljšanje posledica 

vaje v pravilnem pisanju.  (prim. Zrimšek, 2003) 

 

Učenci v prvem razredu devetletne osnovne šole morajo razvijati zmožnost razločujočega in 

razčlenjujočega poslušanja, da bodo znali v drugem razredu zapisati besede. 

Zaradi značilnosti slovenske pisave (en glas - ena črka)  morajo učenci  v obdobju priprave na 

pisanje in branje abstraktno sprejeti podobo besede. To je za šestletnika težko, saj zaznava 

besedo celostno, kot pomensko enoto in ne kot skupek določenih glasov. Zato moramo 

učence sistematično usposobiti za prepoznavanje glasovne zgradbe besede (prim. Križaj 

Ortar, 2000). 

Učenci morajo najprej razvijati zmožnost razločujočega poslušanja, npr.: 

• poslušanje zvokov, ugotavljanje njihovega izvora in likovno, gibalno, glasbeno ali 

ritmično izražanje zvokov, 

• poslušanje posameznih glasov in ugotavljanje, kaj lahko z njimi izražamo, 

• ponavljanje slišanega glasu, opazovanje načina in mesta tvorjenja glasu, 

• poslušanje besed in določanje prvega zloga, 

• glasno poimenovanje bitij/stvari na sličici, določanje prvega, zadnjega glasu, 

• povezovanje sličic z istim prvim glasom, kasneje zadnjim, 

• poimenovanje besed na določen prvi ali kasneje zadnji glas. 
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Nato pa razvijejo še razčlenjujoče poslušanje, npr. : 

• glasno poimenovanje stvari na sličici, 

•  zlogovanje besed, 

• zlogovanje in določanje števila zlogov, 

• poimenovanje predmetov/bitij ob sličicah ter določanje, ali se besedi slišita enako ali 

različno. 

 

M. Križaj Ortar (2000) ob teh vajah opozarja na skrben izbor besed, s katerimi razvijamo 

omenjene zmožnosti. Začeti moramo z lažjimi primeri,  nato pa zahtevnost stopnjujemo. 

Lažja beseda pa je tista, ki je otroku poznana, ki ni predolga in ne prekratka, dvozložna, se 

konča na odprti zlog in začne na soglasnik, ki ga otrok bolje sliši, v začetku naj ne vsebuje 

soglasniških sklopov.  

Besede, ki jih otroci poslušajo, izbiramo glede na zgradbo in stopnjo težavnosti: 

•  dvozložne besede z zgradbo SOGLASNIK-SAMOGLASNIK-SOGLASNIK-

SAMOGLASNIK (npr. žoga, roka, riba, raca), 

• enozložne besede iz treh glasov (npr. dan, noč, luč, koš),  pri izbiri teh besed moramo 

paziti, da med soglasnikom ni polglasnika, ker ga otroci ne slišijo in da se beseda ne 

konča na soglasnik, ki ga izgovarjamo drugače kot pišemo ( nou – nov, det – ded,  

brek – breg), 

• dvozložne besede s soglasnikom na koncu ( npr. lonec, kokoš, Nives); ko izbiramo te 

besede, pazimo, da v zadnjem zlogu ni polglasnika ( npr. dedek, robec) in da se beseda 

ne konča na soglasnik, ki ga izgovarjamo drugače, kot pišemo (npr. govorimo golaš, 

pišemo golaž), 

• trizložne besede brez soglasniških sklopov (npr. banana, babica, telefon), pri čemer 

izločimo besede kot v prejšnji točki, 

• besede s soglasniškim sklopom znotraj besede (npr. mesto, okno). Pri izboru  besed 

pazimo, da se izgovor teh soglasniških sklopov ne razlikuje od njihovega zapisa (prav 

tam). 

 

 

 

 



 38 

6.2 Čustveno motivacijski dejavniki 
 
Za uspešno opismenjevanje je ključnega pomena motivacija, zato mora učitelj vedeti, kakšne 

naloge daje učencem. Učenec doživlja navdušenje ob pravilno rešeni nalogi in mu to 

predstavlja spodbudo za prihodnje učenje. Doživljanje vsakodnevnih uspehov, pa čeprav 

majhnih, pomaga učencu pri premagovanju vse večjih naporov, ki jih zahteva učenje branja in 

pisanja. 

Opismenjevanje mora biti za otroka zanimiva in predvsem smiselna izkušnja. Dobro 

pripravljeno okolje podpira in krepi opismenjevanje otrok. Številni napisi na stenah, policah, 

pisalni kotički spodbujajo in usmerjajo učence k uporabi branja in pisanja v vsakodnevnih 

dejavnostih. Vsakodnevne  raznovrstne igralne situacije nudijo otrokom več možnih načinov, 

da pokažejo in izrazijo pomen in rabo pismenosti.  

 

 

6.3 Zunanji dejavniki 
 
Najpomembnejši zunanji dejavniki, ki vplivajo na razvoj opismenjevanja, so socialni in 

sociološko-kulturološki. 

 

6.3.1 Socialni dejavniki 
 

Socialne okoliščine vplivajo na razvoj kognitivnih in jezikovnih procesov. Otrokove 

socializacijske izkušnje doma in v vrstniških skupinah so povezane s socialnimi vlogami in 

pravili, ki se jih učijo in  tako vplivajo na učenje pisnega jezika. Otroci, katerih socializacijske 

izkušnje so enake šolski praksi, so uspešnejši pri razvijanju pismenosti.  

Otroci se med procesom opismenjevanja socializirajo s privzemanjem različnih vlog in v 

vzajemnem druženju z različnimi ljudmi razvijajo pismeni jezik kot posledico raznolikih 

socializacijskih izkušenj, ki se jih otroci učijo po različnih poteh. Prva pot vodi skozi 

izpostavljanje raznolikim socialnim vlogam, druga pa skozi prijateljske odnose. Stopnja 

podobnosti med domom in šolskimi opismenjevalnimi dogodki napoveduje uspešnost šolske 

pismenosti - na primer: matere z otroki z nižjim socialnoekonomskim statusom, ki so spretne 

pri branju in pogovoru o časopisnih oglasih, a ne pri branju abecednih knjig. (prim. Grginič, 

2005). 
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6.4 Sociološko-kulturološki dejavniki 
 
Otroci že zelo zgodaj spoznavajo pismenost preko lastne udeležbe v socialnih in kulturnih 

dogodkih, drugače povedano v družini in skupnosti. Branje in pisanje nista sposobnosti, s 

katerima se otrok prvič sreča v šoli, ampak gre za daljši proces, ki se začne ob rojstvu in pri 

katerem je otrok aktiven udeleženec.  

V razvoju pismenosti se kažejo razlike v skladu s sociološko-kulturnimi okoliščinami, v 

katerih otrok odrašča. Nekatere opismenjevalne aktivnosti, kot so pogovor ob branju slikanic, 

prepoznavanje tiska v okolici, pogovor ob pisanju razglednic so v družini ali družbi visoko 

cenjene, žal so lahko v okviru pouka slabo sprejete. Ko otrok vstopi v šolo in se začne uradno 

opismenjevati, je njegovo predznanje pogosto neustrezno in otrok na njem ne more graditi. 

Zato je odločilnega pomena razumevanje raznolikosti pismenih orientacij, s katerimi otroci 

prihajajo v šolo. Sociološka-kulturološka praksa, ki zajema opismenjevanje, vedno vključuje 

človeška bitja, ki so usklajena z drugimi ljudmi, vključuje tudi oblike jezika, neverbalne 

predstave in simbole. (prim. Grginič, 2005) 
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7 RAZVOJ USVAJANJA BRANJA IN PISANJA 
 

Strokovnjaki z različnih področij so pridobivanje bralno-pisalnih veščin prikazali s stopnjami. 

Razvojne stopnje branja in pisanja so pri vseh raziskovalcih podobne, vendar pa med njimi 

obstajajo razlike. Med  dejavniki, ki vplivajo na otrokov proces spreminjanja in prehajanja na 

novo stopnjo, so zavedanje besed, zavedanje zlogov, glasov, poznavanje črk. Predstavila bom 

modele avtorjev, ki večjo pozornost namenjajo predbralnemu obdobju, torej predabecedni 

fazi, ko tudi začetno branje razčlenjujejo na več stopenj. Opisujejo pa tudi strategije, s 

katerimi si otrok pomaga pri branju.  

7.1 Grayev model 
 
Prvi razvojni model (prim. Grginič, 2005) je leta 1925 sestavil Gray. Njegov model je star, 

ampak še vedno aktualen, saj upošteva tako bralni interes otrok kot pomen govornih in 

slušnih sposobnosti za začetno učenje branja. 

Gray je v bralnem procesu določil pet stopenj: 

1. Priprava na branje zajema predšolsko obdobje in začetek prvega razreda. Na tej 

stopnji otroci razvijajo sposobnost pripovedovanja in govornega razumevanja, 

bogatijo besedišče in interes za branje. Pomemben cilj je natančna in pravilna 

izgovorjava, ki otroku omogoča pravilno slišati besedo in jo pravilno zapisati. 

Pomemben cilj je tudi vidno in slušno razločevanje. 

2. Začetno obdobje bralnega pouka poteka v drugem razredu. Učenci razvijajo interes 

za branje in pomnjenje enostavnih besedil. Spodbujamo željo po samostojnem in 

neodvisnem branju, razvijajo sposobnost branja od leve proti desni. Ob koncu te 

stopnje naj bi bili otroci sposobni tiho brati brez premikanja ustnic in naj bi bili  

sposobni brati smiselne enote.  

3. Razvijanje bralnih spretnosti in strategij poteka v tretjem in četrtem razredu. To 

obdobje je poimenoval kot obdobje hitrega napredka pri razvijanju bralnih spretnosti 

in sposobnosti. 

4. Razvijanje pomembnih bralnih spretnosti in strategij;  to je obdobje intenzivnega 

branja z razvijanjem pomembnih bralnih spretnosti in strategij ( peti do sedmi razred). 

5. Obdobje žlahtnega branja z jasnimi in specifičnimi bralnimi stališči  in 

sposobnostmi - poteka v osmem in devetem razredu ter v srednji šoli. 
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V nadaljevanju bom predstavila modele branja in pisanja, v katerih so se avtorji omejili na 

proces usvajanja veščine branja in pisanja – začetno opismenjevanja, kar je pomembno za 

mojo diplomsko nalogo. 

 

7.2 Bralne stopnje J. Chall 
 
J. Chall (1983,V: prim. Zrimšek, 2003) je raziskovala potek razvoja bralnih sposobnosti od 

začetnega do končnega obdobja. Odkrila je šest bralnih stopenj, ki pripeljejo do zrelega 

bralca. Napredovanje od stopnje do stopnje je odvisno od posameznikovega kognitivnega 

razvoja in vpliva okolja. 

V svojih raziskavah se je oprla na Piagetova teoretična spoznanja in sledila njegovemu 

načelu, da si stopnje sledijo v hierarhičnem zaporedju - da ima vsaka stopnja posebno zgradbo 

in se kvalitativno razlikuje od drugih stopenj. 

Med njenimi najpomembnejšimi ugotovitvami je spoznanje, da zgodnji in sistematični pouk 

glasovnega zavedanja pripelje do boljših bralnih dosežkov kot poznejše in manj sistematične 

vaje. 

J. Chall je model učenja branja razdelila na pet stopenj in dodala še predstopnjo: 

 
0.  Predbralno obdobje je obdobje priprave na branje in poteka od rojstva do šestega leta. V 

tem obdobju se razvijejo vse sposobnosti, ki jih otrok potrebuje, da se kasneje nauči brati in 

pisati. Pomembni sposobnosti sta zlasti dve: 

• sposobnost vidnega zaznavanja, 

• sposobnost slušnega zaznavanja.. 

Otroci pred vstopom v šolo kopičijo znanje o govorjenem in pisnem jeziku, znanje o           

črkah, besedah in  knjigah. Večina otrok že napiše svoje ime in posamezno črko po nareku, 

nekateri znajo prebrati kakšno besedo v svoji knjigi. Nekateri otroci prepoznajo pogoste znake 

na cesti, napise na embalaži. Osvajajo osnovni koncept branja, ki obsega pravilno držanje 

knjige pri branju. Otroci nimajo toliko težav pri vidnem zaznavanju in so kmalu sposobni 

ločiti dva različna znaka med seboj. Slušno razločevanje pa moramo razdeliti na: 

• sposobnost slušnega RAZLOČEVANJA, ko otrok loči več različnih glasov med seboj 

(od petega leta naprej), 

• sposobnost slušnega RAZČLENJEVANJA, ko razčleni besedo na zloge in kasneje na 

glasove. 
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Številne raziskave so dokazale, da so različno znanje in sposobnosti, doseženi na predbralni 

stopnji, odločilno povezani z bralnim uspehom na prvi stopnji. (prim. Grginič: 2005) 

 

1. Obdobje začetnega branja – obdobje dekodiranja poteka pri otrokovi starosti od 

šest do sedem let. Na tej stopnji gre za pretvarjanje vidnega znaka v slušni znak. Otrok 

mora vzpostaviti asociativno zvezo črka – glas ter spozna vse črke in glasove, ki jim 

pripadajo. Ob koncu te stopnje naj bi razvili sposobnost vidnega in delno slušnega 

razločevanja. Na tej stopnji poteka razvoj branja v treh fazah: v prvi fazi je otrokova 

pozornost usmerjena na pomen besede in ne na obliko. V drugi fazi se otrokova 

pozornost usmeri v obliko besede, v tretji fazi otrok bere tekoče in natančno, zato je že 

lahko hkrati pozoren na obliko in pomen besed, kar mu omogoča gladko branje.. 

Challova trdi, da gredo vsi otroci skozi vse tri faze bralnega razvoja. 

2. Utrjevanje spretnosti branja je značilno za starost sedem, osem let. V tem obdobju 

lahko branje izurimo do avtomatizacije. Otrok – bralec doseže večjo hitrost in 

natančnost  branja, kar mu omogoča boljše razumevanje.  

3. Branje za učenje  traja od devetega do štirinajstega leta. Obdobje, ko se učenec z 

branjem začenja učiti, z branjem pridobiva znanje in informacije. 

4. Večstranski pogled na prebrano je obdobje od štirinajstega do osemnajstega leta. 

Učenec je sposoben vrednotiti besedilo z več zornih kotov. 

5. Konstrukcija in rekonstrukcija od osemnajstega leta naprej, ko postanemo zreli 

bralci. Na tej stopnji si bralec sam gradi svoj sistem znanja s pomočjo višjih miselnih 

procesov, kot so analiza, sinteza in vrednotenje. 

 

7.3 Razvojna teorija branja U.  Frith 
 
 
Razvojna teorija branja U. Frith  obravnava začetno obdobje osvajanja pisnega jezika. To je 

tudi najpogosteje omenjen model razvojne teorije branja v slovenskem prostoru. (prim. 

Zrimšek, 2003) U. Frith branja ne razlaga kot kontinuirano napredovanje, ampak pravi, da se 

pri otrokovem prehajanju na novo strategijo pojavljajo zastoji, nenadna izboljšanja in nihanja 

v motivaciji. Frithova razvoj branja in pisanja obravnava z vidika bioloških faktorjev, 

kulturno-izobraževalnega konteksta  ter narave in pravopisa posameznega jezika. 

Stopnje, ki jih razlaga, so vsakokrat pogojene s pridobitvijo nove spretnosti, pa nam enkrat 

pokaže branje in drugič pisanje. 
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1. Slikopisna ali logografska strategija temelji na celostnem prepoznavanju besed. Otrok 

prepozna besede po značilnih grafičnih potezah. V svojem okolju otrok prepozna celotne 

sheme napisov, vrstni red črk znotraj teh besed ni pomemben. Niti to, ali so zajete vse črke. 

Gre za globalno branje besed, kar pa se izkaže kot neprimerno pri razlikovanju črkovno 

podobnih besed, zato je potrebna abecedna stopnja. 

 

2. Abecedna ali alfabetska strategija omogoča otroku razčlenjevanje besed na grafeme in 

foneme in sintezo glasov v foneme, vključuje spoznavanje pravil o načinu ujemanja črk in 

glasov kot vezavo glasov v besedo. 

Otrok mora razčleniti notranjo zgradbo napisane in izgovorjene besede. Enote besede mora 

pravilno povezati. Na tej stopnji je izjemnega pomena prepoznavanje vseh sestavin v 

pravilnem vrstnem redu. Abecedni sistem pisnega jezika se najbolj spoznava s pisanjem.      

      

3. Pravopisna ali ortografska strategija usmerja otroka v takojšnje prepoznavanje delov 

besed – morfemov in ne le posameznih črk v besedi, kar je značilno za abecedno stopnjo. 

Posameznik na tej stopnji prepozna morfeme in si s tem olajša sintezo, hkrati pa neki morfem 

prepozna  še v drugih besedah, kar omogoča povečanje zapomnitve in razumevanja.  

Otrok prehaja iz ene strategije k drugi, dokler mu ne uspe predhodnega znanja povezati z 

novim in stare strategije zamenjati z novo. Otroku moramo omogočiti, da posamezno 

strategijo razvija ločeno in jo uporablja v posebnih okoliščinah, ko so druge poti zaprte, npr. 

za prepoznavanje določenih besed uporabi abecedno strategijo, predvsem pri dekodiranju 

neznanih besed.                    

 

7.4 Razvojne stopnje besednega branja in črkovanja/glaskovanja pri M.     
Rohl 
 

M. Rohl (prim. Grginič, 2005) je oblikovala razvojne stopnje besednega branja in 

črkovanja/glaskovanja, posebno pozornost je namenila razvoju glasovnega zavedanja. 

Oblikovala je naslednje faze: 

 

1. stopnja se imenuje logografska ali predfonemska faza. Osnova tej stopnji je vidno 

dojemanje, črke in besede še niso razčlenjen na dele, otroci znake iz okolja (reklame) vidno 
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prepoznajo, jih še ne preberejo, a vseeno prepoznajo izdelek po izgledu. Povezave med črko 

in glasom še ni. 

2. stopnja se imenuje začetno abecedna ali delno fonemska faza. Otroci že prepoznavajo 

prvo črko besede, kasneje pa tudi zadnjo. Pri zapisu besede si pomagajo z nekaj črkami iz 

besede. Tako si izmišljajo besede, kar pa kaže začetek dojemanja in uporabe abecednega 

principa.  

3. stopnja se imenuje abecedna ali fonemska faza. Otrokovo znanje abecede se tu razširi. 

Pojavi se razumevanje odnosa med glasom in črko. Pogosto otroci prepoznajo vse glasove v 

besedi in jih tudi zapišejo in berejo. Počasi začnejo brati besede kot glasove in ne kot črke. 

Pogosto še delajo napake pri zapisu besed. 

4. stopnja je ortografska ali pravopisna faza. Otroci imajo že kompleksna znanja o odnosu 

med črko in glasom ter branju in izgovarjanju besed. Branje postane avtomatiziran proces. 

 

7.5 Ehrijeve bralne stopnje 
 
• Predabecedna faza oz. vidna faza. Otroci si zapomnijo vidne slike napisov, 

pomagajo si z okoliščinami, v katerih so napise odkrili, ali si besede zapomnijo po 

grafičnih značilnostih. To je obdobje porajajoče se pismenosti, ko si otrok še ne 

pomaga z glasovno-črkovno povezavo. 

• Začetna abecedna faza oz. fonetična bralna faza. To je obdobje, ko otrok začne 

poimenovati posamezne črke, spoznavati glasovno zvezo ter razčlenjevati prve 

glasove v besedah. Pri celostnem branju (branju vidnih podob) besed začenja 

prepoznano začetno/končno črko povezovati z začetnim/končnim glasom. 

• Zrela abecedna faza. V tej fazi otroci že bolje razumejo, kako abecedni sistem 

simbolizira govor. Otroci postajajo vse bolj spretni pri izgovoru in združevanju 

neznanih besed. K besednjaku vidnih podob besed (celostno prebranih besed) dodajo 

besede, v katerih dekodirajo vse črke in glasove. Z dešifriranjem in zapomnitvijo črk, 

ki so jih poimenovali pri glaskovanju, jim prirejajo glasove, ki jih poznajo iz 

odkrivanja glasov v izgovorjenih besedah. (prim. Grginič, 2005)  
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1 ŽIVLJENJE IN DELO MARIE MONTESSORI 
 

Maria Montessori se je rodila v Italiji, v Anconi leta 1870. Starši so želeli, da postane 

učiteljica, pa se je odločila za študij medicine, ki ga je končala 1896 in postala prva ženska v 

Italiji, ki se je uspešno posvetila zdravniškemu poklicu.  Po končanem študiju se je zaposlila 

na inštitutu za prizadete otroke v Rimu. Ob opazovanju prizadetih otrok (prim. Montessori, 

20088) je odkrila refleksno sposobnost za spoznavanje okolja z rokami. Ideja o učenju z 

rokami je postala glavna tema njene metode. Za otroke na inštitutu je izdelala vrsto 

didaktičnih materialov, ki so razvijali vsa čutila. V tem času je študirala dela Itarda in 

Seguina, da bi lažje pomagala tamkajšnjim otrokom. Izdelala sta čutni material, ki ga je M. 

Montessori še izpopolnila. S pomočjo senzoričnih materialov so njeni otroci dosegli znanje, 

enakovredno tistemu, ki so ga otroci pridobili v navadni šoli. Ti dve leti je sama poimenovala 

kot diplomo svojega vzgojno-izobraževalnega dela. 

Leta 1907 je Montessorijeva ustanovila prvi otroški dom in imela je možnost uresničiti nekaj 

povsem novega, kar ni bilo pod vplivom tradicionalnih vzgojnih metod.  Ni se mogla načuditi 

otrokom, da so se lahko naučili marsikaj, kar se je prej zdelo nemogoče. Pri svojem delu pa je 

uporabljala material, ki ga je uporabljala za delo z duševno prizadetimi otroki. Menila je, da 

se otrok ne uči, ampak gradi svoje znanje in osebnost s pomočjo izkušenj, ki jih pridobi v 

odnosu s prostorom, stvarmi in drugimi ljudmi. Prepoznala je neznana dejstva o razvoju 

otrok. Govori o srkajočem  umu, ki je postal temelj nadaljnjega raziskovanja. Spoznala je, da 

lahko otrok razvije vse notranje potenciale le v zanj dobro pripravljenem okolju, ki mu 

omogoča samostojnost, zbranost, red in svobodno izbiro dejavnosti. V takem okolju so otroci 

ostali zbrani, delavni, veseli. Naučili so se brati, pisati in računati že v predšolskem obdobju. 

To pa je bilo posebej za čas, v katerem je M. Montessori začela svoje delo, nedoumljivo. 

(prim. Montessori, 2008) 

 

1.1 Pedagoški koncept M.  Montessori 
 
Osnovno vodilo šole Marie Montessori je: »Pomagaj mi, da naredim sam«. Temeljne opore 

pri otrokovem samostojnem delu so torej okolje, učitelj, ki pripravi okolje in ustrezno 

razvojno gradivo, ki ne sme biti slučajno izbrano, ampak mora biti rezultat znanstvenega 

raziskovanja. Tako dobi otrok znanstveno gradivo, ki je bilo preizkušeno v učnem procesu. 
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To gradivo mu omogoča, da lahko dela z rokami in razumom. Otrok dela brez pomoči 

učitelja, s pomočjo poskusov in napak. Gradivo si izbere sam, popravlja svoje napake, 

spoštovati mora okolje in  pravila, ki tam veljajo. Otrok je aktiven v procesu vzgoje. 

Montessorijeva je ustvarila okolje, primerno za življenje, okolje, ki otroka ne bi oviralo pri 

razvoju, kjer bi bil svoboden, da od tega, kar smo mu dali na voljo, sam izbere, kar bo počel. 

Gradivo, ki smo mu ga dali, mu pomaga, da lahko dela z rokami in razumom. Osvaja znanje s 

pomočjo poskusov in napak. (prim. Zrimšek, 2003) 

 

1.2 Montessori senzorični material 
 
 
Čutila so naše stične točke z okoljem. Um, ki mu čutila pošiljajo informacijo, se lahko izuri, 

tako se pianist nauči igrati različne melodije na istih tipkah. Otrok, ki dela s senzoričnim 

materialom, postane ne  samo spretnejši z rokami, ampak doseže večjo stopnjo dražljivosti za 

dražljaje iz zunanjega sveta, ki je zanj bogatejši, ker je v njem sposoben opaziti podrobnosti, 

ki za manj občutljivo osebo ne obstajajo. S senzoričnim materialom usmerjeno urijo 

opazovanje, saj tako urejajo zaznave, ki prejemajo čutila: barve, glasove, oblike, velikosti, 

taktilne občutke, vonjave, okuse. Čutila odpirajo pot znanju, so raziskovalci sveta. Če 

otrokom predstavimo predmete z drugačnimi lastnostmi, jih učimo abecede raziskovanja in 

jim damo ključ do znanja. 

Montessori senzorični materiali urijo klasificiranje različnih lastnosti, kar je otroku najboljša 

pomoč pri urjenju uma. Ločevanje med predmeti in njihovimi lastnostmi je naravno. Vsak 

med nami zna razvrščati predmete po lastnostih, tudi če te niso telesno prisotne, ampak to 

naredi abstraktno mišljenje. Izumitelji abecede so izkoristili to lastnost uma, izbrali in 

izgovorili so nekaj glasov, ki sestavljajo vse besede. Abeceda je abstrakten sistem, ker glasovi 

resnično obstajajo le v besedah. Za izgradnjo jezika sta potrebna domišljija in abstrahiranje. 

Tako natančna abeceda in slovnična pravila na drugi strani omogočata bogatenje besednega 

zaklada. 

 

1.3 Opismenjevanje po metodi M. Montessori 
 
Montessorijeva se je zavedala pomembnosti jezika kot največjega zaklada človeške družbe. 

Desetletja je proučevala, kako se otroci spontano učijo jezika. Razvila je pripomočke, ki 

otroku pomagajo k popolnemu obvladanju jezika. Vsi aspekti jezika, torej bogatitev 
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besednega zaklada, pisanje in branje, morajo biti v otrokovem okolju živi. Vsak dan je 

potrebno poskrbeti za razvoj jezika. Pomemben je govor učitelja, staršev, pri čemer smo 

pozorni na pravilno artikulacijo, tvorbo stavkov, načine komuniciranja. Otroci jezik razvijajo 

v realnih jezikovnih položajih. Igrajo različne vloge, iščejo rime, poslušajo pesmi, 

pripovedujejo in vadijo igre z jezikovnimi elementi. 

 

Naslednji korak k obvladanju jezika je pisanje. Le-to je mehanični proces, pri katerem otrok 

zapisuje svoje misli. Branje je bolj abstraktno, saj je potrebno iz simbolov, ki jih je zapisal 

nekdo drug, izluščiti pomen. Montessorijeva pravi, da otroke najprej učimo pisati, šele nato 

brati. Priprava na pisanje obsega različne dejavnosti, od katerih je vsaka tako mikavna, da 

omogoča številne ponovitve. To so naloge iz praktičnega življenja, ki otroku pomagajo, da 

razvije osnovno koncentracijo in sposobnost, da reši nalogo od začetka do konca. Končni 

rezultat je vse kaj drugega kot pisanje in otrok se sploh ne zaveda, da se pripravlja na pisanje. 

 

Montessorijeva se je zavedala, da se bodo otroci naučili brati in pisati, če si bodo to sami 

resnično želeli. Ampak samo, če bo učenje zabavno in njim v zadovoljstvo. (prim. 

Montessori, 2008) 

 Otroci kažejo posebno zanimanje za stvari, ki jih zaradi vsrkavanja v prvih treh letih življenja 

že poznajo in se nanje z lahkoto osredotočijo. »Otrokova eksplozija pisanja je tesno povezana 

z veliko občutljivostjo za jezik, ki je že bila v polnem zamahu, ko je začel govoriti. Velika 

jezikovna občutljivost okoli petega ali šestega leta izgine. Otrok se pisanja lahko spontano in 

z veseljem nauči pred iztekom te dobe. Otroci, starejši od šestih let, jezikovno občutljivost že 

izgubijo, s tem pa tudi priložnost, da se naučijo pisati brez posebnega zavestnega napora.«  

( Montessori, 2008: 194)  

 

Montessorijeva pravi, da je pisanje odvisno od različnih pripravljalnih vaj, ki jih otrok dela do 

tretjega leta, ko so njegove roke stalno zaposlene in se igra z v ta namen razvitim senzoričnim 

materialom. Otrok med učenjem govora sledi točno določenim stopnjam. Najprej izgovarja 

glasove, potem zloge, samostalnike, glagole,…Otroka bi morali učiti jezika s slovnico. Kadar 

govorimo z otrokom, se potrudimo, da govorimo slovnično pravilno. Otrok se med četrtim in 

petim letom nauči ogromno novih besed. Raziskave so pokazale, da se besedni zaklad 

najhitreje bogati med tretjim in šestim letom, kot da je lačen novih besed. Otroku lahko 

sistematično ponudimo nove besede. Novih besed se ne učijo mehansko, temveč skupaj s 

predmeti, ki jih predstavljajo.( prim. Montessori, 2008) 
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1.3.1 Pisanje 
 
Ko je opazovala otroke pri delu z njenimi čutnimi pripomočki, je opazila, kako zelo so otroci 

občutljivi na majhne razlike v grobosti ali gladkosti materiala. Zato je iz smirkovega papirja 

izrezala posamezne črke in jih nalepila na gladek karton. Otroci so s prstki otipavali oblike 

posameznih črk. Otroci so otipali ravne črte, krivulje in črke so za njihove čute postale 

resnične. Tako so se jih mnogo lažje naučili oblikovati in napisati. ( prim. Montessori, 2008) 

 

Montessorijeva (prim. Zrimšek, 2003) loči dva osnovna mehanizma pisanja: priprava na 

pisanje in risanje različnih oblik posameznih črk abecede. Dobro je vedeti, pri kateri starosti 

se ti mehanizmi utrdijo in kdaj je otrok pripravljen na pisanje. Šest- ali sedemletnik je že 

zamudil zlato dobo občutljivosti za gib in bo zato moral vložiti ogromen napor, da osvoji 

novo gibanje. 

Za pisanje je potrebno pravilno držati pisalo. V šoli M. Montessori otroci pridobijo roko, 

vajeno pravih gibov, »trdno roko«, pripravljeno na pisanje. Za pisanje mora biti otrok 

sposoben voditi roko enakomerno in mirno. 

M. Montessorijeva je poskrbela, da so otroci risali, obrisovali like in jih pobarvali. Prav zato 

je oblikovala kovinsko šablono, s pomočjo katere so lahko risali geometrijske like. Za utrditev 

gibalno vidnega spomina  o določeni črki je otrokom ponudila gladke karte, na katerih so bile 

nalepljene črke iz smirkovega papirja. Črki so sledili, kot bi jo pisali. Tako so si črko 

zapomnili s pogledom in z dotikom. 

V naslednji fazi se otroci učijo črke abecede, začenši s samoglasniki. Izgovarjajo glasove in 

ne imena črk. Glas takoj povežejo z besedo, zloge pa izgovarjajo po fonetični metodi. 

Ko pride čas, bo otrok samostojno izpolnil geometrijski lik s pravimi, ravnimi črtami, se 

dotikal črk z zaprtimi očmi, jih risal s prstom po zraku. Sestavil bo svojo prvo besedo in ob 

tem doživel nepopisno veselje. 
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2 OPISMENJEVANJE Z ELEMENTI MARIE MONTESSORI 

NA OŠ JAKOBA ALJAŽA  

 

Že pred uvedbo devetletke smo učiteljice prvih razredov na naši šoli iskale poti, ki bi nam 

pomagale h kakovostnejšemu opismenjevanju. Pri odkrivanju metode opismenjevanja z 

elementi M. Montessori nam je pomagala naša specialna pedagoginja Magda Štupnikar, ki 

nas je hkrati tudi navdušila za to metodo opismenjevanja. Vedno smo si vzele dovolj časa, da 

smo temeljito opravile vaje fonološkega zavedanja glasov, glasovno analizo in sintezo ter 

druga področja predbralnih veščin. 

 

V naše delo smo vpletle nekaj temeljnih načel pedagogike M. Montessori (prim. Murovec, 

Pintar, Štupnikar, Veselič, 2011): 

• vsak otrok je individuum, ki se razvija in uči na svoj način in v svojem tempu., 

• otrok želi narediti stvari sam, mi mu le pomagamo, 

• otrok potrebuje čas po svoji meri,  

• omogočiti mu moramo celosten razvoj in mu pomagamo zapolniti primanjkljaje na 

področjih, kjer je šibek ali neuspešen, 

• poudarek dajemo vajam za razvoj čutil, vajam za razvoj motorike in ravnotežja ter 

vajam tišine. 

 

 

Vaje sestavljamo tako, da krepijo senzomotorični, emocionalni, socialni in jezikovni razvoj 

učenca. Vaje izvajamo dosledno, z veliko strpnosti in s ciljem, da težave učencev izzvenijo 

čim prej. Izvajamo naslednje sklope vaj (prim. Murovec, Pintar, Štupnikar, Veselič, 2011): 

• vaje za razvoj vseh čutil za izboljšanje zaznavnih sposobnosti učencev, 

• dejavnosti, ki razvijajo in  krepijo fonološko zavedanje, 

• vaje za razvijanje predbralnih veščin, 

• dejavnosti za bogatenje besedišča, 

• vaje za doseganje boljše motorike, predvsem fine,  

• vaje poslušanja, ozaveščanja glasov, določanje mesta posameznega glasu v besedi, 

• ponavljanje dejavnosti toliko časa, da te utrdijo ali avtomatizirajo, 



 51 

• upoštevanje načel »Dajte mi čas » in »Pomagaj mi, da bom naredil sam«. 

 

2.1 Pripomočki in materiali 
 
Pri načrtovanju dejavnosti veliko časa namenimo ustrezni izbiri pripomo čkov in materialov.  

Pri svojem delu uporabljamo: 

• naravne predmete iz okolja, vedno skrbno izbrane glede na zastavljene cilje pri 

posamezni uri, 

• stvari ali snovi, ki jih opazujemo, tipamo, poslušamo, vonjamo, okušamo, 

• slikovno gradivo, fotografije,vedno skrbno pripravljene za vsako uro, 

• učne pripomočke Montessori: pripomočki za razvoj čutil ( barvna lestvica kartončkov 

za primerjanje barv in barvnih nians), tipne ploščice (gladko, hrapavo), stekleničke s 

snovmi za vonjanje, 

• lastnoročno izdelane pripomočke po načelih M. Montessori: pladnji z mivko, izbrani 

pripomočki za vaje predevanja, presipanja, prelivanja, črke iz grobega in mehkega 

materiala za spoznavanje s tipanjem. 

 

Slika 2. 1: Pladenj s koruznim zdrobom. 

Otrok piše črko M, lahko pa v zdrob riše različne črte. Pladenj je označen s smerjo: zgoraj – 

sonce, spodaj - trava, levo - rdeča roža, desno - moder balon. Taka označitev pladnja pomaga 

otroku pri orientaciji, smeri. 
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2.2   Priprava na pisanje 
 
S posredno pripravo na pisanje otroci izvajajo naslednje vaje: 

• koordinacija in kontrola gibal, 

• koncentracija in motivacija,  

• organizacija in izvajanje pravilnega vrstnega reda dejanja, 

• urjenje prstov, s katerimi pišemo.  

 

Primeri nalog za razvijanje drobne motorike in spretnost prstov (pincetni prijem):  

• V krog prinesem lonček s fižolom, prazen lonček in ščipalko ali pinceto. Oba lončka 

sta na tleh, otrok s pinceto prime en fižolček in ga odloži v prazen lonček. Oba lončka 

položi pred učenca poleg sebe. 

 

 

Slika 2. 2 Pincetni prijem – možnosti je veliko: 

iz široke posode v vazo z ožjim grlom, iz posode v posodo, lahko pa le prijem fižola s 

pinceto. 

 

• V krog prinesem dva plastična kozarčka. Prvi je prazen, v drugem sega voda do 

polovice. Otrok vodo počasi prelije sošolcu v prazen kozarček. Pri tem so zelo 

pazljivi, da se vode ne polije čez rob lončka.  
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Slika 2. 3: Pretakanje vode 

Pri navedenih primerih vaj morajo otroci dosledno izvajati zgoraj omenjene vaje, drugače jim 

naloga ne uspe. 

 

2.3  Fonomimična metoda 
 
 
V naslednji fazi se učimo črke abecede s fonomimično metodo. Izgovarjajo glasove in ne 

imena črk. Na začetku šolskega leta otroci uporabljajo onomatopoijo, kar pomeni, da 

posnemajo šume, zvoke. Izgovarjajo skupine glasov in s tem urijo artikulacijo, poslušanje in 

diskriminacijo glasov.  

Izbor zaporedja obravnave črk temelji na nevroloških zakonitostih razvoja govoril in sluha pri 

otrocih in spoznanj iz fonetike. Najprej obravnavamo samoglasnike, saj se dobro slišijo in jih 

otroci pravilno izgovarjajo. Nadaljujemo z zvenečimi trajajočimi glasovi, nezvenečimi 

trajajočimi glasovi in nazadnje obravnavamo zveneče hipne glasove. 

Pri ozaveščanju in utrjevanju glasov ter fonomimičnih znakov uporabljamo metodo pogovora, 

demonstracije in igre. 

 

 

Kaj so fonomimični znaki?  

To je gib z roko, s prsti, z roko in s prsti, ki ga spremlja jasno poudarjena mimika; s 

fonomimičnim znakom poudarjamo ozaveščeno artikulacijo glasu.  
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Slika 2. 4: Gib za glas M – z roko se poboža po trebuhu in reče mmm 
 

 

2.4  Metoda spoznavanja glasov ob slikah 
 
Slike spodbujajo pri otroku izreko glasu. Ob slikah se otroci zavejo izreke posameznih glasov. 

Otrokom kažemo sliko, demonstriramo jim gib in izgovorimo glas. Hkrati jih spodbujamo, da 

nas posnemajo.  Za čim boljšo percepcijo moramo angažirati čim več čutil. S fonomimičnimi 

znaki otrok loči glasove od drugih s tipanjem vratu, ustnic, lic ( B – P, G – K , Z – S, V – 

F,...). Opozarjamo na obliko ustnic, izpih, zven.  

• Glas B: Na sliki je narisan Tonček, počil mu je  balonček. Izgovorjavo glasu B 

poudarimo z dotikom prstov na lice, napolnjeno z zrakom, kot bi pihali balon. Otroška 

lica so balon, ki ob stisku lica poči. Tako ob tem občuti zven in hipen izgovor glasu B.  

• Glas U: Slika lokomotive, ki piska, ko vozi mimo postaje. Igramo se igrico UUU vlak 

je že tuuuuu, izgovarjamo pesmico in s kazalcem in s palcem pokažemo obliko 

dimnika lokomotive oziroma črke U in roko pomaknemo navzgor. Omenimo še 

okroglo obliko ustnic, kot je okrogel dimnik lokomotive. 

• Pri nekaterih glasovih poudarjamo značilnosti, ki otroku kasneje pomagajo pri 

zapomnitvi črk (grafičnih znakov). Primer: piščanček ima kljunček. Še otroci naredijo 

kljunček. ( Tudi črka Č ima zgoraj kljunček.) 

 

Pri utrjevanju glasov uporabljamo vedno iste slike – slike za glasove. Sliko otrokom 

pokažemo, oni povedo pesmico, pokažejo fonomimičen znak. Zaradi pogostih ponavljanj so 

otroci deležni mnogih vidnih, slušnih in tipnih (artikulacijskih, motoričnih) stimulacij. S tem 
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pridobivajo vidne, slušne, tipne vtise in tako se pri otroku kmalu utrdijo asociativne poti. Ob 

pogledu na sliko se sproži asociacija na določen glas. Slika otroka spomni na pesmico, v 

kateri se je ta glas mnogokrat  pojavljal. Glas vedno spremljata določen gib roke in mimika 

obraza. Prav zato se ob pogledu na sliko otroku sproži asociacija na določen gib, ki ga poveže 

z glasom, značilnim za tisto sliko. 

 

Nato otrokom ponudimo pladenj s predmeti in slikami za glas. Besede, ki smo jih izbrale, so: 

mak, mah, milo, mlinček, mušnica, cimet, kamela, grm, parfum, makaroni, tram …Otroci 

predmete najprej poimenujejo, nato poslušajo mesto glasu v besedi. Kasneje razvrščajo 

predmete in slike glede na slišano mesto glasu, predmet ali sliko položijo na trak za označitev 

položaja glasu v besedi (rdeča pika označuje mesto glasu v besedi: na začetku, v sredini, na 

koncu). Otroci radi rokujejo s temi predmeti in slikami. 

 

 

 

Slika 2. 5: Ob kartončkih za določanje pozicije glasu razvrščajo predmete glede na slišano 

mesto glasu M v besedi. 

 

 

Tako otrok spoznava glasove in se z njimi igra. Za utrjevanje glasov se otroci radi igrajo 

spomin, kačo. V ta namen imamo še komplet manjših istih sličic. Vsakič, ko obrne ali položi 

sličico, pokaže gib in izgovori glas.  
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Slika 2. 6: Igra spomin s slikami na znane začetne glasove 
 

 

Ko otroci utrdijo nekaj glasov, jih začnejo povezovati v zloge. Otroci kmalu začnejo ob slikah 

brati zloge in obratno, iz gibov prepoznajo ustrezen glas, kasneje gibe povežemo med seboj in 

otroci preberejo zlog ali krajšo besedo.  

Slike vseh obravnavanih glasov so obešene na tabli, tako da se otroci lahko z njimi igrajo, z 

njimi sestavljajo besede, berejo. 

 

Primer ure:  Igra z glasom M 

Uvodni del 

Učitelj vodi pogovor, kaj imamo v ustih, zakaj imamo jezik, kaj čutimo z njim. Učitelj razdeli 

učencem žličke in jim pove, da bomo okušali med. Kozarček z medom poda otroku ob sebi, ki 

nadaljuje vajo okušanja medu. Vsi učenci okusijo med in pripovedujejo, kakšen okus ima. Na 

krožnik vrnejo uporabljene žličke. 

Glavni del 

Učitelj vodi pogovor – kako pokažem, da mi je kaj po okusu zelo dobro. Otroci pokažejo 

razne načine in gibe. Učitelj uvede gib za glas M, otroci ponovijo za njim. Pobožajo se po 

trebuščku in rečejo mmm. Ob izgovorjavi glasu M otipajo ustnice, se primejo za vrat in 

skušajo povedati, kaj se dogaja v grlu. 

Pokažem sliko za začetni glas M, naredim gib, z roko se pobožam po trebuščku in povem 

kratko pesmico h glasu M: Maja z medom se sladka, prazna je že skledica. 
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V krog postavim pladenj s predmeti in slikami z začetnim in končnim glasom M. Otrok 

vzame s pladnja predmet, ga poimenuje in ob slišanem glasu M pokaže gib. Predmet postavi 

pred sebe.  

Ko vajo opravijo vsi, ima vsak učenec pred seboj svoj predmet. V sredino kroga postavim 

kartončke za pozicijo glasu. Otrok razvrsti svoj predmet k ustreznem kartončku za pozicijo 

glasu (začetni ali končni glas). 

Zaključek 

Otroci se iz kroga poslovijo tako, da drug za drugim jemljejo slike ali predmete iz ene ali 

druge skupine v sredini kroga, jih poimenujejo in odložijo na pladenj. 

 

2.5 Kako je poskrbljeno za bralce z razvitimi bralnimi sposobnostmi 

 

Naš osnovni cilj opismenjevanja je čim prej priti do izenačitvi med otroki, vendar ne na škodo 

posameznika. Zatorej ob bogatem slikovnem materialu ti otroci začutijo svojo uspešnost skozi 

igro glasov. Radi rokujejo s predmeti, ki so na pladnju in so namensko izbrani glede na 

obravnavani glas. Otrok sliši glas in besedi določi položaj glasu, ustrezno razvrsti predmet ali 

sličico glede na položaj glasu. Osvaja številne nove besede, ki jih namerno izbiramo iz 

vsakdanjega življenja, okolja, pa vseeno otrokom niso znane, npr: ambulanta, aspirin,  globus, 

etui za očala, elastika, mah, mak, praprot, …Igra se s slikami glasov in tvori z njimi besede, ki 

jih prebere, kasneje tudi že sam zapiše. Te otroke spodbudimo, da nam preberejo kratko 

zgodbico ali pesmico. Pri spoznavanju okolja pogosto izdelujemo plakate, takrat imajo ti 

učenci priložnost, da napišejo vse potrebno, kar se dogovorijo s sošolci. Skupaj poiščejo 

zanimive podatke v otroških leksikonih in jih uporabijo pri izdelovanju plakata. 
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 1 OPREDELITEV PROBLEMA RAZISKAVE 
 

Opismenjevanje je proces, v katerem se posameznik usposobi za branje in pisanje  besedil.  

Veliko otrok vstopa v šolo z že usvojenim poznavanjem črk in nekateri med njimi že berejo 

in pišejo, kar nekaj otrok pa tega znanja še nima in ga od njih ne smemo pričakovati. Na 

naši šoli smo učiteljice prvih razredov iskale poti, ki bi pomagale h kvalitetnejšemu  

opismenjevanju. Opismenjevanje smo obogatile s posameznimi elementi pedagogike Marie 

Montessori, ki temelji na celostnem razvoju otroka, na učenju z vsemi čutili in upošteva 

njegovo individualnost. S tem načinom poučevanja otroci izboljšujejo čutne zaznave, 

razvijajo motoriko in z različnimi dejavnostmi razvijajo in krepijo fonološko zavedanje 

glasov, ki jih podkrepijo z gibom in glasom. Posebno pozornost smo namenili glasovnemu 

zavedanju. 

 

Opismenjevanje samo pa, kot vemo, traja celo prvo triletje. Tako je prvi razred namenjen 

pripravi na sistematično opismenjevanje, drugi sistematičnemu opismenjevanju, tretji razred 

pa urjenju tehnike branja in pisanja.  

Po pregledu učnega načrta, ki natančno določa, kako razvijati glasovno zavedanje v prvem 

razredu devetletne šole in veljavnih učbenikov z elementi delovnih zvezkov za slovenščino 

v prvem razredu devetletne osnovne šole, ki vsebujejo različne naloge glasovnega 

zavedanja, sem določila problem raziskave: 

• Rezultate glasovnega zavedanja branja naših otrok sem primerjala z rezultati 

glasovnega zavedanja in branja otrok drugih šol ob koncu prvega razreda, ki se 

opismenjujejo po učnem načrtu, ki določa, kako razvijati glasovno zavedanje v 

prvem razredu devetletne osnovne šole. 

 

2 CILJI RAZISKAVE 
 

• Primerjati dosežke učencev, pri katerih opismenjevanje poteka z elementi 

pedagogike Marie Montessori  s tistimi, ki tega pristopa ne uporabljajo.   

• Ovrednotiti z učnim načrtom program urjenja glasovnega zavedanja v prvem 

razredu devetletne osnovne šole, ki je obogaten z elementi M. Montessori in 
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znotraj tega preveriti uresničevanje zastavljenih ciljev na področju glasovnega 

zavedanja. 

 

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

3.1 Raziskovalna vprašanja 
 

 1. Ali imajo otroci eksperimentalne skupine zaradi drugačne metode dela 

(opismenjevanje z elementi M. Montessori)  ob koncu šolskega leta bolje razvite 

sposobnosti glasovnega zavedanja kot otroci kontrolne skupine, ki ne delajo po tej 

metodi?  

 

 2. Ali je več otrok  ob koncu šolskega leta osvojilo branje v eksperimentalni ali v 

kontrolni skupini? 

 

 

 

3.2 Hipoteze raziskovanja 
 

H 1: Otroci eksperimentalne skupine imajo ob inovativni metodi opismenjevanja bolj 

razvite sposobnosti glasovnega zavedanja kot otroci kontrolne skupine. 

H 2: Otroci eksperimentalne skupine dosegajo boljše rezultate v zlogovanju besed kot 

otroci kontrolne skupine.  

H 3: Otroci eksperimentalne skupine dosegajo boljše rezultate v glaskovanju besed kot 

otroci kontrolne skupine.  

H 4: Otroci eksperimentalne skupine dosegajo boljše rezultate v povezovanju prvega glasu 

z ustrezno črko v besedi kot otroci kontrolne skupine.  

H 5: Otroci eksperimentalne skupine dosegajo boljše rezultate v povezovanju zadnjega 

glasu z ustrezno črko v besedi kot otroci kontrolne skupine. 

H 6: Otroci eksperimentalne skupine ob koncu raziskave dosegajo boljše rezultate branja 

kot otroci kontrolne skupine. 
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4 RAZISKOVALNA METODA 
 

Izvedla sem kvantitativno raziskavo, v kateri sem preverjala glasovno zavedanje in bralno 

pisalne spretnosti učencev eksperimentalne in kontrolne skupine. 

 

4.1  Uporabljeni merski instrumenti 
 

Pri zbiranju podatkov sem uporabila teste glasovnega zavedanja in teste bralno pisalnih 

spretnosti. 

Testi glasovnega zavedanja (glej prilogo 1): 

• slušno razčlenjevanje z dvema različicama: zlogovanje, glaskovanje, 

• slušno razločevanje prvega glasu, 

• slušno razločevanje zadnjega glasu. 

 

Testi bralno-pisalnih spretnosti (glej prilogo 2): 

• poveže sliko s prvo črko v besedi, 

• poveže sliko z zadnjo črko v besedi, 

• prebere besedo in jo poveže s sliko, 

• pod sliko napiše besedo. 

4.1.2 Opis testa glasovnega zavedanja 
 

Test glasovnega zavedanja sem sestavila glede na teoretična spoznanja, upoštevala sem učni 

načrt in naloge v veljavnih učbenikih za prvi razred devetletne osnovne šole. V test sem 

vključila besede, s katerimi otroci manipulirajo, torej so jim poznane in so predstavljene v 

obliki sličic, ki jih je narisala moja hčerka Tjaša. 

Način reševanja vseh podtestov v vseh razredih, vključenih v raziskavo, je bil skupinski. 

Otrokom smo glasno »brali« sličice, oni pa so risali znake, črte, kot je zahtevala posamezna 

naloga. Pri vsaki nalogi smo prvi primer rešili skupaj, tako da so otroci razumeli namen 

naloge in način reševanja naloge. Vsako sličico smo poimenovali dvakrat, in sicer glasno in 

razločno.  

Pri testu slušnega razčlenjevanja smo sličico glasno prebrali, glasove potrkavali na papir s 

svinčnikom in nato označili število glasov s piko ter število zlogov s križcem na testu.  
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 1. Slušno razločevanje merimo s skupinami nalog: a) določanje prvega glasu, 

                                                                                   b) določanje zadnjega glasu v besedi. 

 

a) Otroci poiščejo pare sličic z enakim prvim glasom. Skupaj poimenujemo prvi par, ki ga  

povežejo s črto (oblak – očala). Vsak pravilno povezan par točkujemo z eno točko.  

b) Otroci poiščejo pare sličic z enakim zadnjim glasom. Skupaj poimenujemo prvi par, ki ga 

povežejo s črto (sir – lopar). Vsak pravilno povezan par točkujemo z eno točko. 

 

2. Slušno razčlenjevanje merimo z dvema vrstama nalog: 

a) zlogovanje, 

b) glaskovanje. 

a) Otroci s pomočjo ploskanja in glasnega izgovarjanja - zlogovanja besede določijo število 

zlogov. Označijo jih s križcem na črto ob sličici. Vsako pravilno zlogovano besedo točkujemo 

z eno točko. 

b) Otroci s pomočjo potrkavanja in glasnega izgovarjanja določijo število glasov v besedi. 

Označijo jih s piko na črto ob sličici. Vsako pravilno glaskovano besedo točkujemo z eno 

točko. 

4.1.3 Opis testa bralno pisalnih spretnosti 
 
Test bralno pisalnih spretnosti sem prav tako sestavila glede na teoretična spoznanja, 

upoštevala sem učni načrt. V test sem vključila besede, s katerimi se otroci igrajo, torej so jim 

poznane in so predstavljene v obliki sličic, ki jih je tudi narisala moja hčerka Tjaša. 

 

Pri vsakem testu smo prvi primer rešili skupaj, tako da so otroci razumeli namen naloge in 

način reševanja naloge. Vsako sličico smo poimenovali dvakrat, in sicer glasno in razločno. 

Nato so naloge reševali individualno. 

 

Bralno pisalne spretnosti smo merili s skupinami nalog: 

a) poveže sličico s prvo črko v besedi, 

b) poveže sličice z zadnjo črko v besedi, 

c) obkroži pravo besedo, 

d) poveže besedo z ustrezno sličico, 

e) pod sliko samostojno napiše besedo. 
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a) Otroci preberejo sličice, ki so narisane ob robu lista. Preberejo črke, ki so napisane v 

sredini naloge. S črto povežejo sličico, ki se začenja na prvo črko v besedi. Vsako 

pravilno povezano črko – sličico (beseda) točkujemo z eno točko. 

b) Otroci rešujejo nalogo kot pri nalogi a, le da so pozorni na zadnjo črko v besedi. 

Točkovanje je enako. 

c) Na levi strani vrste je narisana sličica. V isti vrsti naprej so napisane tri besede, ki se 

začnejo na isti glas in s podobnimi črkami. Otrok besede globalno prebere in obkroži 

pravo besedo.  Vsaka pravilno obkrožena beseda se točkuje z eno točko. 

d) Otrok prebere besedo in jo poveže z ustrezno sličico. Vsak pravilno povezan par          

(beseda – sličica) točkujemo z eno točko. 

e) Otrok najprej »prebere« sličico in pod njo na črto napiše besedo. Vsako pravilno 

napisano besedo točkujemo z eno točko. 

 

     4.2 Vzorec 
 

 
Eksperimentalna skupina je bila izbrana načrtno. To je šola, na kateri poučujem in ima 

dva oddelka prvega razreda. Želimo preveriti učinke drugačnega poučevanja in jih 

primerjati s kontrolno skupino otrok. To skupino sem izbrala naključno in vsi so bili 

pripravljeni sodelovati. 

V eksperimentalno skupino so vključeni otroci OŠ Jakoba Aljaža, dva oddelka prvega 

razreda, ki skupaj štejeta 44 otrok.  

V kontrolno skupino so vključeni prvi razredi osnovnih šol: OŠ Simona Jenka v Kranju  

in na Trsteniku, OŠ Ivana Cankarja v Trbovljah in OŠ Savsko naselje v Ljubljani, skupaj 

62 otrok.  

Za izvedbo raziskave smo pridobili vsa potrebna soglasja šol in staršev. Staršem smo 

zagotovili, da podatki, pridobljeni s testiranjem otrok, ne bodo vplivali na kakršnokoli 

oceno učiteljic/vzgojiteljic. Staršem smo zagotovili tajnost podatkov in razložili, da bodo 

podatki na voljo le v raziskovalne namene. 

 

Testiranje otrok je potekalo septembra 2010 ter februarja in maja 2011. 
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Tabela 1: Struktura vzorca po šolah 
 
ŠOLA f % 
OŠ Jakoba Aljaža 44 41,51 
OŠ Trstenik 8 7,55 
OŠ Ivana Cankarja 19 17,92 
OŠ Savsko naselje 15 14,15 
OŠ Simona Jenka 20 18,87 
skupaj 106 100 
 

 

Tabela 2: Struktura otrok po skupinah 
 
skupina f % 
eksperimentalna 44 41,51 
kontrolna 62 58,49 
skupaj 106 100 

 

 

4.3 Spremenljivke 
 
Pri raziskavi smo upoštevali naslednje spremenljivke: 

1. neodvisne spremenljivke: 

- kraj bivanja, 

- šola. 

2. odvisne spremenljivke: 

K odvisnim spremenljivkam štejemo vse spremenljivke, s katerimi smo merili 

opismenjevalne sposobnosti:  

- rezultati testa zlogovanja besed, 

- rezultati testa glaskovanja besed, 

- rezultati testa določanje prvega glasu, 

- rezultati testa določanja zadnjega glasu, 

- rezultati testa branja,  

- rezultati testa pisanja, 

- rezultati testa povezovanja sličice s prvo črko v besedi,  

- rezultati testa povezovanja sličice z zadnjo črko v besedi. 
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4.4  Kriteriji ocenjevanja 
Kriterij ocenjevanja:  

- vedno pravilno, 

- pogosto pravilno (1 napaka ali 2 napaki), 

- pogosto napačno,  

- vedno napačno. 

4.5 Postopek zbiranja podatkov 
 
Glede na glavni problem raziskave smo zbirali podatke na dva načina. Tako smo izvedli prvo  

preverjanje glasovnega zavedanja in bralnih spretnosti konec septembra, ko se učenci že 

privadijo na novo okolje in nanje metodični vpliv učiteljev še ni vplival. Preverjanje je 

potekalo ustno z vsakim otrokom posebej. Učence smo preverjali z ABC kartami. Navodila za 

preverjanje sem posredovala vsaki učiteljici posebej. Tako so vsi otroci poslušali in brali iste 

besede. 

Drugo preverjanje je bilo tako kot prvo, le da je potekalo v februarju. 

Tretje preverjanje je potekalo v maju. Učenci so reševali učne liste, ki sem jih posredovala 

vsem  učiteljicam skupaj z navodili, ki so opisana pod merskimi instrumenti. Otroci so naloge 

reševali preko celega tedna. Najprej so reševali naloge glasovnega zavedanja in nato še naloge  

bralno-pisalnih spretnosti. 

Za ugotavljanje razlik med eksperimentalno in kontrolno skupino v glasovnem zavedanju in v 

razvoju bralno-pisalnih sposobnostih sem uporabila eksperimentalni tip raziskave, saj sem 

želela opazovati učinek nove metode dela. Ugotavljala bom, ali rezultati potrjujejo ali ovržejo 

postavljene raziskovalne hipoteze. 

 

4.5.1 Statistične metode 
 
Podatke sem obdelala z različnimi statističnimi metodami.Vzorec sem opisala s pomočjo 

frekvenčne porazdelitve in odstotnih deležev. Rezultate vseh testov sem prikazala s 

frekvenčno porazdelitvijo in z odstotnim deležem. Pri tem sem za  oceno srednje vrednosti  

izračunala aritmetično sredino. Oceno variabilnosti sem prikazala s pomočjo izračuna 

standardnega odklona. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

5.1 Struktura glasovnega zavedanja 
 
Tabela 3: Frekvenčna in strukturna tabela glasovnega zavedanja 
 
spremenljivke eksperimentalna kontrolna 
  f % f % 
glaskovanje 35 79,55 24 38,71 
zlogovanje 32 72,72 35 56,45 
1.glas 38 86,36 35 56,45 
zadnji glas 38 86,36 29 46,77 
skupno 44 100 62 100 
 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da so otroci eksperimentalne skupine reševali vse teste glasovnega 

zavedanja uspešneje kot otroci kontrolne skupine. Najuspešnejši so bili pri določanju prvega 

glasu v besedi, malenkostno slabši rezultat so dosegli pri zaznavanju zadnjega glasu.  Otroci 

eksperimentalne skupine so zelo uspešno reševali test glaskovanja. Največje odstopanje med 

rezultati eksperimentalne in kontrolne skupine se kaže pri reševanju testa glaskovanja, kjer so 

otroci eksperimentalne skupine dosegli 79,88 %, otroci kontrolne skupine 38,71 %. To je prvi 

večji pokazatelj uspešnosti metode opismenjevanja z elementi pedagogike M. Montessori. 

Otroci eksperimentalne skupine se z besedami radi igrajo in sami besede analizirajo,  kar se je 

pokazalo kot uspešen rezultat testa glaskovanja.  

Najmanj uspešni so bili otroci eksperimentalne skupine pri testu zlogovanja. To pripisujem 

temu, da se otroci proti koncu šolskega leta z zlogovanjem ne ukvarjajo toliko kot z 

glaskovanjem. Lahko pa rečem, da besede, ki jih zlogujejo le s ploskanjem,  pravilno 

zlogujejo. Lahko, da jih je zmotilo, da so morali vsak zlog označiti z  X.  

Potrjujem prvo hipotezo: Otroci eksperimentalne skupine imajo bolje razvite sposobnosti 

glasovnega zavedanja. 

Potrjujem drugo hipotezo: Otroci eksperimentalne skupine dosegajo boljše rezultate testa 

zlogovanja kot otroci kontrolne skupine. 

Potrjujem tretjo hipotezo: Otroci eksperimentalne skupine dosegajo boljše rezultate  testa 

glaskovanja. 
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5.2 Struktura bralno-pisalnih spretnosti 
 

Tabela 4: Strukturna in frekvenčna tabela bralno–pisalnih spretnosti 
 
  ES   KS   
Spremenljivke f % F % 
obkroži besedo 39 88,64 50 80,65 
napiši besedo 33 75,00 36 58,06 
poveži z besedo 27 61,36 28 45,16 
poveži sliko s 1. črko 42 95,45 49 79,03 
poveži sliko z zadnjo črko 41 93,18 40 64,52 

N  44 100 62 100 
 

Iz tabele je razvidno, da so otroci eksperimentalne in kontrolne skupine dosegli najboljše 

rezultate pri testu povezovanja sličice in prve črke v besedi. Otroci eksperimentalne skupine 

so  dosegli najvišji odstotek točk, 95,45%, otroci kontrolne skupine pa 79,03%.  

Pri vseh testih so imeli boljše rezultate otroci eksperimentalne skupine. Prav tako so dosegli 

visok odstotek pri testu povezovanja sličice z zadnjo črko v besedi, 93,18%. Presenetljivi so 

rezultati obeh skupin pri zaznavi zadnjega glasu. Vsi so dosegli boljše rezultate pri 

povezovanju besede z zadnjo črko, kot povezovanje sličic na zadnji glas. Izkazalo se je , da je 

naloga iskanja sličic na zadnji glas težja, kot iskanje sličice na zadnjo črko. Predvidevam, da 

je otrokom lažje povezati črko, ki jo prepoznajo in je napisana, kot v množici sličic najti par 

na isti glas in si  zapomniti, na kateri glas se začne posamezna sličica.  

Potrjujem četrto hipotezo: Otroci eksperimentalne skupine so dosegli boljše rezultate pri testu 

povezovanja črke in sličice na prvi glas v besedi kot otroci kontrolne skupine. 

Potrjujem peto hipotezo: Otroci eksperimentalne skupine dosegajo boljše rezultate pri testu 

povezovanja črke in  sličice na zadnji glas v  besedi kot otroci kontrolne skupine. 

 

Najmanj uspešni so bili otroci obeh skupin pri testu poveži sliko z besedo. Pri tem testu so bili 

otroci manj uspešni, saj so to že naloge, ki zahtevajo branje v formalnem pomenu besede. 

Izkazalo se je, da se otroci, ki še nimajo razvitih bralnih sposobnosti, v takem tipu nalog ne 

znajdejo. Tisti, ki berejo, so nalogo rešili pravilno, pri iskanju parov sličica - beseda so si 

lahko pomagali tudi z ugibanjem prve črke v besedi. Kljub temu je 61,36 odstotka otrok 

eksperimentalne skupine poiskalo vse pare besed in sličic, kar pomeni, da 61,36 % otrok bere, 

v kontrolni skupini pa le 45,16 odstotka.  
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Otroci eksperimentalne skupine so bili uspešnejši pri obkroževanju ustrezne besede, dosegli 

so kar 88,64 %, otroci kontrolne skupine pa 80,65%. Izkazalo se je, da  je ta tip naloge lažji, 

saj so otroci dosegli boljše rezultate v obeh skupinah. 

Pisalne sposobnosti smo preverjali s testom napiši besedo. V eksperimentalni skupini je 75% 

otrok napisalo vse besede, v kontrolni skupini pa 58,06% otrok. 

Potrjujem šesto hipotezo: Otroci eksperimentalne skupine dosegajo pri testih branja boljše 

rezultate kot otroci kontrolne skupine. 

Ob tem lahko tudi na drugo raziskovalno vprašanje odgovorim pritrdilno. Ob koncu šolskega 

leta dosegajo otroci eksperimentalne skupine boljše rezultate branja kot otroci kontrolne 

skupine.  
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5.3 Prikaz razlik med otroki eksperimentalne in kontrolne skupine 

 

Tabela 5: Aritmetična sredina in standardni odklon na testu glasovnega zavedanja in bralno 
pisalnih sposobnosti 
 
     

NALOGE eksperimentalna kontrolna 
  M SD M SD 
število glasov 6,37 1,496 5,16 2,818 
zlogovanje 7,49 0,985 6,66 1,933 
1.glas 9,79 0,638 8,40 2,357 
zadnji glas 8,74 1,382 6,27 3,455 
obkroži besedo 5,74 0,902 5,40 1,384 
napiši besedo 6,16 3,295 5,39 3,399 
poveži sliko in 
besedo 5,40 2,362 4,66 2,667 
poveži sliko s 1. črko 8,82 1,063 8,55 1,066 
poveži sliko z z. črko 8,75 1,123 8,19 1,502 
skupaj 7,61 0,900 6,69 0,907 

 

M - aritmetična sredina 

SD – standardni odklon 

ES – eksperimentalna skupina 

KS – kontrolna skupina 
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Graf 1: Povprečje doseženih točk na posameznih testih 
 

ES - eksperimentalna skupina 

KS – kontrolna skupina 
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Primerjava skupin po srednji vrednosti in standardnem odklonu pokaže, ali sta naloge na 

posameznih testih skupini reševali približno enako ali ne, oz. katere naloge so bile za 

kontrolno skupino težavnejše kot za eksperimentalno skupino. 

Iz tabele in grafa lahko razberemo, da sta se skupini pri reševanju testov med seboj 

razlikovali. Razberemo lahko, da je eksperimentalna skupina rešila vse teste bolje kot 

kontrolna skupina. Izkazalo se je, da sta se skupini najmanj razlikovali pri reševanju testa 

poveži sličico s prvo črko, poveži sliko z zadnjo črko in obkroži besedo, kar kaže na to, da 

otroci ob koncu prvega razreda že dobro prepoznavajo črke in  poskušajo prebrati tudi že prve 

besede. Gre za globalno branje, ko otrok prepoznava shemo besede in še ni toliko pozoren na 

vrstni red črk v besedi.  

Pri testu napiši besedo pod sliko gre že za formalno branje, oz. otrok je že na abecedni stopnji, 

ko je že sposoben vezati glasove v besedo. Pri tej nalogi je bilo največ otrok, ki niso napisali 

pod sliko niti ene besede. To pomeni, da je ob koncu šolskega leta nekaj otrok, ki niso osvojili 

abecedne stopnje v razvoju branja in pisanja po U. Firthovi. 

Najbolj sta se  skupini razlikovali pri testih glasovnega zavedanja: glaskovanje, zlogovanje, 

iskanje prvega glasu, iskanje zadnjega glasu.  

 

Iz rezultatov raziskave lahko sklepam, da sposobnost glasovnega zavedanja vpliva na branje. 

Otroci eksperimentalne skupine imajo boljše rezultate glasovnega zavedanja in bralno 

pisalnih spretnosti, kar kaže na povezanost med glasovnimi sposobnostmi in branjem. 

 

Tako lahko odgovorim na prvo raziskovalno vprašanje: Otroci eksperimentalne skupine imajo 

bolje razvite sposobnosti glasovnega zavedanja ob koncu šolskega leta kot otroci kontrolne 

skupine. Iz tega lahko sklepam, da je opismenjevanje z elementi pedagogike M. Montessori 

preko čutil učinkovito.  
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6 ZAKLJU ČEK 
 
Raziskava je pokazala, da je opismenjevanje z elementi pedagogike Marije Montessori 

učinkovito. Izkazalo se je, da imajo otroci eksperimentalne skupine boljše rezultate kot otroci 

kontrolne skupine, tako glasovnega zavedanja kot bralno pisalnih spretnosti.    

Učenje po tej metodi ob nazornem slikovnem materialu omogoča, da otrok slušno prepoznava 

in razlikuje glasove in mu zato tudi kasneje grafični znaki – črke ne delajo težav. Slikovni 

material je ne le nazoren, ampak tudi bogat in omogoča otroku številne dejavnosti, s katerimi 

razvija in poglablja glasovno zavedanje. Prednost te metode in slikovnega materiala se kaže 

tudi v tem, da otrokom ni potrebno poznati črk, da osvojijo vezavo dveh glasov v smislu 

začetnega branja. Otroci kmalu vežejo glasove v zloge in nato v enostavne besede z glasom in 

hkrati z gibom. To preraste v igro ugank. Otrok z gibi pokaže besedo, ki jo ugibajo sošolci. 

Tisti, ki berejo, pa radi sestavljajo besede iz slik, ali sami napišejo besedo na papir ali tablo. 

Naj le še omenim priljubljenega robota Dolfija. Z njim otroci najprej besede razčlenjujejo na 

posamezne glasove in jih kasneje sintezirajo – združujejo nazaj v besede.  

Otroci se vsakokrat na novo veselijo pladnja predmetov, slik, s katerimi načrtno razvijamo 

glasovno zavedanje in hkrati načrtno bogatimo njihovo besedišče z novimi besedami, oz. 

utrjujemo stare-nove besede. 

 

S to metodo se ukvarjamo na naši šoli že deset let. Učiteljice, ki poučujejo v drugem razredu 

povedo, da od kar poučujemo po tej metodi v prvem razredu, otroci v drugem razredu nimajo  

težav pri prvih začetkih branja in pisanja. Ko otroci osvojijo glasovno zavedanje, je prehod na 

pisanje, torej prehod v abecedni sistem veliko lažji. Otroku, ki se ne spomni, kako napisati ali 

prebrati črko, le-to pokažemo z gibom in že ve, katera črka je. 

Raziskava je pokazala večje odstopanje med otroki eksperimentalne in kontrolne skupine prav 

v glasovnem zavedanju. Iz tega lahko sklepam, da je za otroke to prijetnejši način na poti 

branja in pisanja, saj ozavestijo glasovno zavedanje bolj celostno preko čutil. Vsak glas 

spoznajo preko glasu, tipa grla, ust, giba roke ter slike. Ta metoda poudarja glasovno 

zavedanje. Zavedamo se, da so znanja in sposobnosti, ki jih dosežemo na predbralni stopnji, 

odločilno povezane z bralnim uspehom na prvi stopnji. Po Challovi otrok na tej stopnji 

pretvarja vidne znake v slušne. To pa pomeni, da vzpostavi asociativno zvezo glas-črka in 

tako spozna vse glasove in črke. Raziskava je pokazala, da kar 61,36 % otrok ob koncu 

šolskega leta bere. Prav zato bo smiselno dvigniti dinamiko opismenjevanja z novim šolskim 
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letom, kar je tudi cilj novega učnega načrta za slovenščino. Za naslednje šolsko leto sem si 

zadala nov izziv, z novim šolskim letom prihaja nov učni načrt za slovenščino. V prvem 

razredu bom  po dobro osvojenem glasovnem zavedanju poskusila najprej z zapisom črk, nato 

besed in krajših povedi. Verjamem v uspeh, saj si otroci to želijo. 

 

Za zaključek bi le še rekla, da če sem uspela koga prepričati, da bi sam poskusil opismenjevati 

otroke po tej metodi, sem vesela. Menim, da je potrebno to metodo sprejeti z vsem srcem, le 

tako se lahko pokažejo rezultati pri otrocih. Obstaja tudi možnost, da je ta metoda 

opismenjevanja uspešna zaradi nas samih. Vredno je poskusiti.   
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PRILOGA 2 
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