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POVZETEK 
 
 
Sodelovanje staršev pri branju otrok je najpomembnejši dejavnik začetne bralne pismenosti. 
K branju pravljic je potrebno pristopiti že v predšolskem obdobju ter z njim nadaljevati v 
nižjih razredih osnovne šole, saj je to čas začetnega branja in opismenjevanja otroka.  Za 
uspešno razvijanje bralne pismenosti otrok je zelo pomembno sodelovanje družine z vrtcem, 
šolo in knjižnico. Eden izmed pomembnejših dejavnikov za uspešen razvoj bralne pismenosti 
otrok je izobrazba staršev, saj so starši s končano višjo stopnjo izobrazbe praviloma bolj 
motivirani za skupno branje z otrokom in jim pogosteje berejo kot starši z nižjo stopnjo 
izobrazbe.  
Magistrsko delo je osredotočeno na otroke, ki obiskujejo predšolsko skupino (5–6 let), in 
učence 1. razreda OŠ Šmartno ter njihove starše, predstavljeno je družinsko branje pravljic in 
vpliv le-tega na razvoj bralne pismenosti otrok ter bralno razumevanje otrok glede na končano 
stopnjo izobrazbe staršev. Teoretični del magistrskega dela predstavlja različne vrste pravljic, 
na podlagi raziskav se osredotoča na bralno pismenosti otrok v Sloveniji, prikazuje družinsko 
branje pravljic, vpliv izobrazbe staršev na pismenost otrok, književno vzgojo in sodelovanje 
staršev z vrtcem, šolo ter knjižnico.  
V empiričnem delu magistrskega dela je prikazana kvantitativna raziskava v dveh delih; prvi 
del raziskave s pomočjo anketnega vprašalnika na vzorcu 84 družin prikazuje, kakšno mnenje 
imajo starši s končano različno stopnjo izobrazbe o družinskem branju pravljic, vplivu njihove 
izobrazbe na razvoj pismenosti otrok, njihovih navadah v zvezi z branjem pravljic in načinu 
sodelovanja s šolo, vrtcem in knjižnico; drugi del raziskave je osredotočen na preverjanje 
razumevanja branja otrok zgoraj omenjenih staršev (5–7 let), ki s pomočjo dveh bralnih testov 
predstavlja, ali otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe bolje berejo in razumejo prebrano kot 
otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe. Raziskava potrjuje, da so starši z višjo stopnjo 
izobrazbe bolj motivirani za družinsko branje pravljic ter se nekoliko bolj zavedajo pomena in 
vpliva branja pravljic na bralno pismenost otrok kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe. Z 
raziskavo je bilo tudi ugotovljeno, da več otrok staršev z višjo stopnjo izobrazbe samostojno 
bere in prebrano tudi razume kot otrok staršev z nižjo stopnjo izobrazbe.  
 
 
 
Ključne besede: pravljice, družinsko branje, izobrazba staršev, bralna pismenost, preverjanje 
razumevanja branja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
Parental involvment in their child's reading is the most important factor of early reading 
literacy development. It is important to start reading stories with preschoolers and continue up 
to lower grades of primary school, since this is the period of a child's literacy development. 
The collaboration of families with kindergardens, schools and libraries is crucial in 
developing reading literacy. One of the most important factors of successful reading literacy 
development is parents' education level. Parents having higher education level are generally 
more motivated to read with their children and they read with them more often than parents 
having lower level of education. 
The present thesis deals with preschool children aged 5-6 and pupils of 1st grade from 
primary school Šmartno and their parents. The thesis presents reading of stories and its 
influence on the development of reading literacy and reading comprehension in relation to 
their parents' education level. The theoretical part of the thesis deals with different types of 
stories, it focuses on research studies about reading literacy of children in Slovenia, it presents 
family reading of stories, the influence of parents' education on their children's literacy, 
literature education and collaboration between parents and kindergardens, schools and 
libraries. 
The empirical part of the thesis comprises of quantitative research in two parts. The first part 
presents a research based on a questionnaire involving 84 families, which shows parents' 
opinion on reading stories, the influence of their education on their child's literacy 
development, their habits regarding reading of stories and the way they collaborate with 
schools, kindergardens and libraries. The second part of the research focuses on checking 
reading comprehension of children aged 5-7 based on two reading tests, which show whether 
children whose parents have higher level of education read better and have better reading 
comprehension. The research confirms that parents with higher level of education are more 
motivated to read stories with their children and are slightly more aware of the correlation 
between reading stories and development of their child's reading literacy as opposed to 
parents with lower level of education. Moreover, the research shows that more children whose 
parents have higher level of education read independently and comprehend what they have 
read. 
 
 
 
 
KEY WORDS: stories, family reading, parents' education, reading literacy, checking reading 
comprehension 
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UVOD 
»Pravljice, ki so mi jih pripovedovali 

v otroštvu, imajo globlji pomen 
                                                                             kakor resnice, ki me jih je  

naučilo življenje.« (F. Schiller) 
 

Pravljice nas spremljajo že od malih nog. Eden najlepših trenutkov je, ko jih starši berejo 
svojim otrokom, saj zagotovo nudijo obojestransko zadovoljstvo, veselje in užitek. Otrok ob 
njih na prijeten način spozna smisel vrednot, popeljejo ga v svet, poln domišljije in igre. 
Otrokom pravljice pomagajo spoznati samega sebe in druge, vzbujajo njegovo radovednost in 
domišljijo, pokažejo mu, da življenje ni vedno lepo in dobro, ampak zna biti tudi kruto in 
neusmiljeno, pomagajo mu pri reševanju morebitnih težav, pripomorejo k spoznavanju 
različnih kultur ter navad in ga učijo spoznati pomembne življenjske vrednote. Vplivajo torej 
na celostni razvoj otroka, tako vzgojni kot izobraževalni.  
 
K branju pravljic moramo pristopiti že v predšolskem obdobju. Že v vrtcu se razvija 
porajajoča pismenost, kar pomeni, da se pozornost usmerja k začetnemu branju in 
opismenjevanju. Poleg tega, da otroke seznanjamo s črkami in spodbujamo spontano pisanje 
ter jih usmerjamo v zaznavanje in prepoznavanje napisov, je najpomembneje otrokom veliko 
brati. Del tega lahko uresničimo  v vrtcu in v prvih letih šolanja z branjem raznovrstnih 
knjižnih del ter pogovorom o tem, vendar so tu zelo pomembni predvsem starši, ki berejo 
otroku in ga kasneje spodbujajo k branju.  
 
Sodelovanje staršev pri branju otrok je najpomembnejši dejavnik začetne bralne pismenosti. 
Branje in pripovedovanje pravljic otrokom doma, družinsko sodelovanje pri dejavnostih,  
povezanih z branjem, s šolo, vrtcem, knjižnico ter spodbude staršev so izredno pomembne za 
otroke tako v predšolskem kot v šolskem obdobju.  
 
Eden izmed pomembnejših dejavnikov za uspešen razvoj pismenosti otrok je tudi izobrazba 
staršev. Starši s končano višjo stopnjo izobrazbe so praviloma bolj motivirani za skupno 
branje z otroki in jim pogosteje berejo kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe, poleg tega pa naj bi 
imeli več znanja o značilnostih in spodbujanju otrokovega razvoja, bolje sodelujejo s 
strokovnimi delavci v vrtcu in šoli ter svojim otrokom v vseh razvojnih obdobjih ponujajo 
spodbudnejše okolje za razvoj in učenje. 
 
Cilj bralne pismenosti v šoli je vzgojiti in izobraziti učence v sodelovanju s starši v 
zadovoljne in uspešne posameznike, ki bodo gradili našo prihodnost na temeljih spoštovanja, 
znanja, delavnosti, poštenosti, strpnosti in skrbi za okolje. 
 
Tudi sama nadvse uživam v branju in pripovedovanju pravljic otrokom tako doma kot v šoli, 
kjer sem zaposlena, predvsem pa v odzivih otrok na prebrano in poustvarjanju po pravljici. Z 
učenci redno obiskujemo šolsko knjižnico in s knjižničarko večkrat mesečno v knjižnici 
pripraviva,  prebereva oziroma predstaviva različne vrste pravljic domačih in tujih avtorjev in 
dodatne naloge, poleg tega pa v razredu in oddelku podaljšanega bivanja beremo ob različnih 
dnevih (srečnih, deževnih, veselih …). Z vsemi dejavnostmi v zvezi z branjem knjig sem 
seznanila tudi starše na prvem roditeljskem sestanku in jih spodbudila k branju pravljic in 
zgodbic tudi doma. Tako ima vsak učenec svoj bralni zvezek, ki je namenjen dodatnim 
nalogam in poustvarjanju ob prebranih pravljicah tako v šoli kot doma.  
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V teoretičnem delu magistrskega dela bom opisala različne vrste, lastnosti in značilnosti 
pravljic, porajajočo se pismenost ter se osredotočila predvsem na bralno pismenost in 
družinsko branje pravljic. Hkrati bom predstavila tudi različne že opravljene projekte in 
raziskave različnih avtorjev v zvezi z branjem v vrtcu in šoli ter vpliv staršev (predvsem glede 
njihove izobrazbe) pri branju pravljic na otroke.  Opisala bom potek književne vzgoje v vrtcu 
in šoli ter sodelovanje s knjižnico. Podrobneje bom predstavila tudi vlogo knjižnice in njeno 
sodelovanje s starši in njihovimi otroki. V empiričnem delu magistrskega dela želim izvesti 
raziskavo o vplivu staršev in pomenu družinskega branja pravljic na razvoj bralne pismenosti 
otrok pred vstopom v šolo in učencev 1. razreda na Osnovni šoli Šmartno, in sicer s pomočjo 
anketnega vprašalnika. Ob tem želim od staršev omenjenih otrok izvedeti, kakšno mnenje 
imajo o družinskem branju pravljic, kakšne so njihove navade v zvezi z branjem pravljic 
svojim otrokom in na kakšen način sodelujejo s šolo, vrtcem in knjižnico. Z vprašalnikom 
želim raziskati, ali in v kolikšni meri stopnja izobrazbe staršev vpliva na bralno pismenost 
otrok, predvsem na njihovo razumevanje vsebine pravljic. Zato bom s pomočjo bralnih testov 
oziroma kratkega povzetka iz pravljice preverila, ali otrok že bere samostojno in razume 
prebrano, in z vprašanji ugotovila, ali otroci, katerih starši imajo višjo stopnjo izobrazbe, bolje 
berejo in razumejo prebrano kot otroci, katerih starši imajo nižjo stopnjo izobrazbe.  
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1 PRAVLJICA IN NJENE ZNAČILNOSTI  
 

1.1  KAJ JE PRAVLJICA? 
 
V Leksikonu Cankarjeve založbe pod geslom Literatura piše: »Pravljica je pripovedna forma, 
pripoved o realnih pripetljajih, povezanih s čudežnimi, fantastičnimi, neverjetnimi dogodki, 
močno prežeta z domišljijo, zakoreninjena v podzavestnem in mitičnem. Značilne zanjo so 
ostra delitev dobrega in zla, ponavljajoči se liki, motivi, mistična števila itd.« (Dolinar in 
Knop, 1994, str. 58) 
 
Bettelheim (1999) piše, da je pravljica umetniška stvaritev. Verjetno ravno zato, ker lahko 
pravljica prevzame ne samo otroka, ampak tudi odraslega človeka, zlasti če jo pripoveduje 
mojster. »Pravljica otroka zabava, hkrati pa mu govori o njem samem in pospešuje razvoj 
osebnosti. Svoj pomen posreduje na toliko različnih ravneh in otrokovo življenje bogati na 
toliko načinov, da nobena knjiga ne bi mogla opisati številnih in raznovrstnih koristi takšnih 
zgodb za otroka.« (str. 10)  
 
Z. Zalokar Divjak (1998) opredeljuje pravljice kot izmišljene, neverjetne zgodbe, a obenem 
človeško globoko izkušene in resnične. 
 
D. Haramija (2012) piše, da je potrebno upoštevati morfološke značilnosti te kratkoprozne 
književne vrste, ki jih določajo izbira snovnotematskih prvin, literarni liki, karakterizacija 
literarnih likov, književni prostor, književni čas, zaplet, konflikt, uporabljena jezikovna 
sredstva, spreminjanje vloge pripovedovalca. »Kljub različnim definicijam in teoretičnim 
izhodiščem, ki pod terminom pravljica večinoma obravnavajo le njeno ljudsko/folklorno 
različico, je pravljica vendarle zbirni pojem za dokaj ustaljeno, morda celo delno klišejsko 
krajše prozno besedilo, ki je eden od žanrov fantastične književnosti.«  (str. 16) 
 
A. Goljevšček (1991) v svoji monografiji ugotavlja, da imajo pravljice svoje značilnosti in 
posebnosti, med katerimi izstopa predvsem njihova svobodnost. Meni, da se pravljica ne 
zmeni za individualnost, čas in prostor. Junaki običajno nimajo lastnih imen, prostor, v 
katerem se pravljica dogaja, je zanemarljiv in tristo let mine kot en dan. Junak se srečuje tako 
s čudeži kot z demoni. Posledično v takem svetu vedno zmaga človek in dobro premaga zlo.  
  
Vsi imamo o pravljici nekoliko drugačno mnenje, zato bi vsakdo izmed nas lahko napisal 
drugačno definicijo o tem, kaj pravzaprav pravljica je, a prepričana sem, da bi jo večina ljudi 
opisala kot nekaj pozitivnega.  
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1.2  DELITEV PRAVLJIC IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI 
 
 

1.2.1 Ljudska pravljica  

»Ljudske pravljice sodijo med najstarejše in najbolj razširjene literarne žanre. Zgodbe so 
krožile prek ustnega izročila in se v podrobnostih ves čas spreminjale in prilagajale.« 
(Bettelheim, 1999, str. 429) 
 
M. Kobe (1987) navaja, da ljudska pravljica sodi med krajše prozne oblike. Vse dogajanje 
poteka na eni ravni, kjer sta resničnost in čudežnost prepleteni. Literarni liki se prav nič ne 
čudijo nadnaravnim pojavom in čudežem, saj samoumevno doživljajo svet na en sam magičen 
svet. M. Šircelj, M. Kobe in A. Gerlovič (1972) pišejo, da se je ljudska pravljica oblikovala 
skozi stoletja med ljudstvom – na začetku s pomočjo pripovedovanja in kasneje preko 
zbiralcev in zapisovalcev – ter da je avtor je neznan. Označujejo jo tipične lastnosti, po 
katerih jo prepoznamo – kraj in čas dogajanja nista določena (nekoč, nekje, za devetimi 
gorami, pred davnimi časi …); uvodni stavek je vedno enak in prav tako zaključni. Tako je 
zgodba neke vrste čarobni svet, v katerega vstopamo z besedo nekoč in se spet prebudimo v 
realnem svetu, ko slišimo tipično sklepno pripoved. Osebe v ljudski pravljici nimajo lastnih 
imen, če pa jih imajo, so izrazito ljudska; zato tudi nimajo individualnih značajev, ampak so 
tipi, ki ponazarjajo poklic, sorodstveno razmerje, socialno plat ali tipične lastnosti. Značilen je 
tudi zakon ponavljanja dogajanja, ki se stopnjuje in doseže vrh v boju med dobrim in zlim - 
dobro seveda vedno zmaga. Pogosto ljudsko pravljico karakterizirajo tudi tipični rekviziti, 
predvsem v okoljih, ki so bila v preteklosti z njim bolj bogata (orientalske pravljice), a tudi 
slovenskim pravljicam niso povsem tuji: kačja krona, zlata ptica …  
 
I. Matko Lukan (2009) ugotavlja, da ljudska pravljica neločljivo spaja realni svet z 
nevsakdanjim, čudežnim ter da je to zelo blizu pogledu predšolskega otroka, saj si ta želi 
čudežev, ki bi ga rešili stisk (pričakuje od odraslih, da ga varujejo in mu pomagajo reševati 
probleme). Otrok v predšolskem obdobju se ne čuti dovolj močnega, da bi sam vplival na 
okolico in spremenil svet. Pravljične osebe so preproste, dobre ali slabe, grde, lepe, bogate, 
revne, srečne, nesrečne; če junaki kršijo pravila, so kaznovani; dobro je nagrajeno, hudobijo 
se kaznuje. Pripovedovanje je zgodovinsko gledano neločljivo povezano z ljudskimi 
pripovedmi, saj so le-te živele zgolj kot živa beseda. Pravljice in mitološke zgodbe se dotikajo 
vprašanj, ki človeka vznemirjajo že od davnine. Ljudske pravljice niso plod domišljije enega 
samega človeka, temveč so se presejale skozi mnoge ljudi, zato toliko laže prinašajo temeljna 
človeška spoznanja. Preprosto govorijo o ljubezni in sovraštvu, dobroti in hudobiji, 
osamljenosti in sprejetosti, pogumu in strahopetnosti, radodarnosti in skoposti, premišljenosti 
in nepremišljenosti, sreči in nesreči, pameti in neumnosti, pravici in krivici, plemenitosti in 
zlobi. Seznanjajo nas z osnovnimi človeškimi situacijami: rojstvom, smrtjo, staranjem.  
Lotevajo se temeljnih vprašanj človeka: kdo smo, od kod prihajamo, kaj potrebujemo za 
srečo, sprašujejo o smislu in nesmislu. V njih se srečamo z modrostmi in spoznanji številnih 
generacij. Vsak pripovedovalec pravljici vdahne del sebe, jo pove na svoj način. Ljudske 
pravljice govorijo simbolni jezik in so sporočilno zelo bogate. Na svoj način jim sledi tudi 
otrok. Že sami začetki pravljic, nekoč, pred davnimi časi, ko so živali še znale govoriti …, 
kažejo na to, da je pravljica brezčasna, za katerikoli čas. V različnih starostnih obdobjih in 
življenjskih okoliščinah nam pravljice razkrivajo različne pomene, zato bo pravljico vsak 
otrok dojel po svoje; otrok pri štirih letih jo bo razumel čisto drugače kot pri šestih ter spet 
čisto drugače kot pri desetih in zato mu bo v vsakem obdobju drugače zanimiva. Pri ljudskih 
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pravljicah je v ozadju vedno duhovna vrednota – ko »učijo« spoštovanja do samega sebe, 
učijo spoštovanja drugega, v njih lahko najdemo pravno in etično raven, v svojem bistvu se 
dotikajo človekovih in otrokovih pravic ter pravičnosti, v svoji moralnosti so zelo trdne. Za 
otroka je pomembno, da se vse srečno konča.  
 
 

1.2.2 Klasična avtorska pravljica 

M. Kobe (1999) navaja, da klasična umetna pravljica pomeni vzorec avtorske pravljice, ki se 
bodisi neposredno naslanja na model ljudske pravljice bodisi vztraja v tradiciji izvornega 
vzorca avtorske pravljice iz 19. stol., predvsem tistih različic, ki se bolj ali manj odmikajo od 
modela ljudske pravljice.  D. Haramija (2012) piše, da je za klasični pravljični vzorec značilen 
zgled Andersen s svojimi pravljicami – še vedno se pojavljajo temeljne bivanjske teme in 
odnosi, ki so slikani na podobo arhaizirane družbe, tipična veduta takšnega pravljičnega sveta 
je namreč vaška pokrajina, v živalski pravljici pogosto tudi naravno okolje živali, glavni 
literarni junaki imajo večinoma že imena, pogosto ima tudi standardizirane začetke (nekoč, 
pred davnimi časi), iracionalni literarni liki so še vedno najpogostejša pravljična bitja.           
M. Šircelj, M. Kobe in A. Gerlovič (1972) poudarjajo, da je za klasično umetno pravljico  
bistvena ohranitev enodimenzionalnega dogajanja. V njej je razvidno vsebinsko jedro in 
izpostavljena so moralna občečloveška sporočila, značilna je polarizacija likov in dogodkov s 
poudarjeno vlogo pozitivnih vrednot,  značilni so čudeži, ki omogočajo nadnaravni, 
harmonični red sveta. Andersen je v nekaterih svojih pravljicah uporabil lastnosti ljudske 
pravljice, v drugih je nekatere značilnosti popolnoma preoblikoval in spremenil.  D. Tancer 
Kajnih (1995) piše: »Tudi za klasično umetno pravljico je značilno, da je krajše prozno 
literarno delo z linearno stopnjujočo se pripovedjo.« (str. 41) 
 
 

1.2.3 Sodobna umetna pravljica 

M. Kobe (1999) piše, da se sodobna umetna pravljica pojavlja v dveh različicah – kot kratka 
sodobna pravljica in fantastična pripoved.   D. Haramija (2012) navaja značilnosti sodobnih 
slovenskih pravljic: tretjeosebni avktorialni pripovedovalec (je nevtralen, ne dodaja svojih 
mnenj in oznak); prepričujejo otroke, da je dobro nagrajeno in zlo kaznovano; sintetična 
zgodba ima enakomerno izmenjavo spešitev in zaviranj; fantastični elementi so realni in 
združljivi in ne pomenijo posebnega čudenja. Enodimenzionalnost je tista lastnost, po kateri 
ločimo obe kratki fantastični prozni vrsti. Za razliko od ljudskih in klasičnih pravljic so 
literarni liki v sodobnih pravljica poimenovani z imeni, imajo individualno izrisane lastnosti 
(bipolarne) in bralec zlahka loči med dobrim in slabim likom; začetki in konci niso tipizirani, 
vendar je konec še vedno praviloma srečen; književni čas in prostor sta določljiva, pri čemer 
je nujni čas sodobnost, prostor pa mestno okolje. (Prav tam: 20, 21)  
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1.2.3.1 Kratka sodobna pravljica 
 
M. Kobe (1999) opredeljuje kratko sodobno pravljico med krajšo prozno obliko, ki obsega v 
povprečju 1,5 do 10 strani. Glede na glavni literarni lik ločimo pri sodobni pravljici šest 
različic: 

• z otroškim glavnim literarnim likom, 
• z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom,  
• s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom,  
• s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom, 
• s poosebljenim nebesnim telesom/ pojavom kot glavnim literarnim likom, 
• z glavnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila. (Prav tam: 6) 

 
Značilnosti kratke sodobne pravljice: 
 Glavna tema je otroški doživljajski svet in igra. 
 Glavni literarni lik je otrok, ki ima individualni značaj. Otroški lik je v središču dogajanja. 

Odrasli liki so navzoči, vendar so sekundarnega pomena. 
 Dogajanje je dvodimenzionalno. Obstajata dve ravni dogajanja. Dogajanje se prične v 

resničnem svetu, preide v fantastični svet, sklene se v resničnosti. 
 Dogajanje na realni ravni je krajevno in časovno določeno. 
 Vzrok za prehajanje dogajanja iz realno na fantastično dogajanje in spet nazaj je realen in 

vedno tiči v glavnem otroškem liku. 
 Sodobna pravljica nima moralnega nauka, pač pa je pogosto njeno sporočilo kritična os 

naperjena v svet odraslih. 
 V kratki sodobni pravljici naletimo na problem časa; notranji ali subjektivni čas ter zunanji 

ali objektivni čas (prav tam). 
 
I. Saksida (v Haramija, 2012) za nonsensko kratko zgodbo uporablja v Slovenski književnosti 
III izraz nesmiselnice.  
 
 

1.2.3.2 Fantastična pripoved 
 
Kobe (1987) piše, da je fantastična pripoved obsežnejša različica sodobne pravljice in je 
namenjena otroku, ki je bralno že dobro razvit, ima bogat izkušenjski svet, razvito domišljijo 
in čustveni svet.  
Značilnosti fantastične pripovedi: 
 Temeljna značilnost je vdor fantastike v svet realnosti, ta vdor pa vzpostavi v tekstu dve 

ravni dogajanja, realno in irealno.  
 Čas in kraj dogajanja sta v fantastični pripovedi razvidna in natančno opisana, predvsem na 

realni ravni dogajanja.  Največkrat sta postavljena v pisateljev čas. 
 Junaki fantastične pripovedi so osebe iz resničnega sveta, največkrat otroci, z natančno 

orisanimi značaji. Junak zgodbe tudi ob prehodu na irealno raven dogajanja ohrani način 
doživljanja, čustvovanja in mišljenja iz realnega sveta.  

 Fantastična pripoved sodi med obsežnejše besedilo, tekst pa je lahko razdeljen na krajša 
poglavja. (Prav tam: str. 116–118) 
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D. Haramija (2012) navaja najpomembnejše zančilnosti fantastične pripovedi: dolžina 
besedila (daljše prozna besedila), pojavnost (hkratno, vzporedno ali zaporedno pojavljanje 
realnega in irealnega literarnega prostora ter literarnih likov), natančnejša karakterizacija 
likov, sorazmerno natančno določena književni čas in prostor, jasno razvidna ločnica med 
realnim in fantastičnim. 

 
 

2.2.4  Branje različnih vrst pravljic 

Tako doma kot v vrtcu in šoli izbiramo ter beremo otrokom pravljice različnih vrst, vsebin in 
narodov – slovenske ljudske pravljice in ljudske pravljice drugih narodov, avtorske/umetne 
pravljice slovenskih in tujih avtorjev. Prav tako Saksida (2001) poudarja, naj bi otrok doživel 
tudi neznane, tuje, povsem fantastične ali nesmiselne (nonsensne) besedilne svetove. 
 
M. Grosman (2003) opozarja, naj otrok najprej posluša pravljice, v katerih je veliko število 
elementov – situacij, ki jih pozna iz svojega vsakdanjega življenja; nato posluša pravljice, v 
katerih je dogajanje nanizano v obliki dvodelne/trodelne pravljice – dogajanje se torej 
ponavlja. Za klasično pravljico z enim samim pravljičnim lokom je otrok zrel šele takrat, ko 
lahko ponotranji svojo energijo za ves čas trajanja pravljičnega loka (po četrtem letu). Otrok  
prepoznava formalne značilnosti pravljice: uvodno frazo »nekoč je«, pravljične osebe in 
predmete. Ve, da njihovo pojavljanje v pravljičnem dogajanju pomeni stopnjevanje napetosti. 
Otrok osvaja pravljično pravilo, da se malim in dobrim ne zgodi nič hudega, da ima dogajanje 
v svetu svoj smisel in se odvija po natančno določenem redu; to mu daje občutek varnosti. Za 
zadovoljevanje literarnoestetskega užitka ob prepoznavanju znanega mu zadostujejo 
pravljične situacije prepovedi, zapovedi in prerokb, ki ga utrjujejo v veri, da pripovedovalec 
obvladuje pravljično dogajanje in se (v književnem svetu) nič ne more zgoditi proti njegovi 
volji.  
 
I. Matko Lukan (2009) navaja, da tako ljudske kot sodobne pravljice ostajajo privlačne in 
vabljive za otroke in tudi odrasle. Otrok ob poslušanju zgodb, pravljic, pesmi lahko odkrije 
košček sebe, se v domišljiji sreča z drugimi in se z njimi poistoveti (identifikacija); ob tem 
lahko občuti veselje, žalost, strah, trepet … Otrok se v zgodbi, pravljici ali pesmi prepozna (se 
bolje razume) in hkrati spoznava druge. V tej simbolični igri lahko razvije ideal za lastni jaz, 
dojame socialno okolje in se mu prilagodi, lahko doseže neodvisnost od odraslih in dojame 
delovanje družbe in svojo lastno odgovornost do oblik življenja – pri tem pridobiva pozitivno 
samopodobo, samozaupanje, samospoštovanje. Ob ljudskih pravljicah se sreča s starejšimi 
rodovi in spoznava univerzalne stiske ter se jih uči reševati. Zaupa, da dobro premaga zlo, in 
razvija svoje vrednote. Ob avtorskih, sodobnih ali fantastičnih zgodbah in poeziji mu 
posredujemo informacije in izkušnjo o tem, kako živijo, čustvujejo, razmišljajo drugi; 
prepoznava, kakšne so njihove stiske in kako jih rešujejo, kakšne so njihove vrednote.  
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2 OTROK IN PRAVLJICA  
 
 
Otrok se s pravljico sreča že v najzgodnejšem obdobju. Pripovedujejo mu jih tako starši kot 
vzgojitelji in kasneje učitelji. Ko se nauči brati, jih prebira tudi sam. Pravljica je nekakšen 
most med otrokom in odraslim, most med svetom realnosti, v katerem živimo odrasli, in 
svetom domišljije, v katerem živi otrok. Pravljice so idealno sredstvo, da odrasli posvetimo 
čas otroku. Tempo življenja je postal takšen, da se nam vedno kam mudi in si preredko 
vzamemo čas za igro z otrokom. Kadar pa mu pripovedujemo pravljico, otrok dobro ve, da se 
takrat posvetimo samo njemu in to mu daje občutek varnosti, ki ga nujno potrebuje. (Otrok in 
pravljica, b.d.)  
 
P. Rutar (2008) poudarja, da ima pravljica v otrokovem življenju pomembno vlogo tako v 
razvojnem, psihološkem, vzgojno-izobraževalnem kot socialnem smislu.   
 
 

2.1  VPLIV PRAVLJIC NA OTROKA 
 
Bettelheim (1999) piše: »Pravljica otroka zabava, hkrati pa mu govori o njem samem in 
pospešuje razvoj osebnosti. Svoj pomen posreduje na toliko različnih ravneh in otrokovo 
življenje bogati na toliko načinov, da nobena knjiga ne bi mogla opisati številnih in 
raznovrstnih koristi takšnih zgodb na otroka.« (str.18) T. Jamnik (2012a) ugotavlja, da 
pravljice ustrezajo otrokovemu dojemanju samega sebe in sveta – vsakdanji realni svet se 
namreč pridruži nevsakdanjemu, čudežnemu, oba tvorita tipično otroški pogled na svet. 
Junaki, situacije in predvsem čudeži v pravljicah otroka svojevrstno (njegovemu 
psihološkemu razvoju primerno) pripravljajo na svet in življenje. Rodari (1977) navaja, da je 
otroku  pravljica blizu, ker je svet pravljice podoben svetu otroške igre in v teh svetovih je vse 
mogoče s pomočjo domišljije – otrok intenzivno doživlja pravljico, jo močno čustveno 
sprejema in je tako njegova najljubša literarna zvrst, še posebej, če mu jo doživeto 
pripovedujemo. Tudi M. Grosman (2003) piše, da se ob pravljici kopiči in sprošča otrokova 
čustvena energija, zato so odrasli že od zdavnaj s pravljico pripravljali otroka na življenje, ter 
poudarja, da je pripovedovanje ali skupno branje močno in lepo doživetje za vse, tako za 
starše kot za otroke. I. Matko Lukan (2009) ugotavlja, da dobra pravljica vpliva na našo 
tankočutnost, opozarja na mnoge malenkosti in sprosti našo domišljijo; najprej jo je dobro 
doživeti in se prepustiti, da se nas s svojim simbolnim jezikom dotakne na svoj način, nato se 
lahko začnemo pogovarjati: si podelimo misli, čustva … Manjši ko je otrok, bolj ga moramo 
voditi, ga spraševati in spodbujati k pripovedovanju o doživetem, mu slediti in ga usmerjati k 
razmišljanju. K. Kesič Dimec (2010) piše, da jim branje zgodb omogoča spoznavanje oseb, ki 
niso del njihovega ožjega okolja (npr. starejše osebe, osebe druge verske izpovedi, socialnega 
statusa …). S pomočjo knjig otroci lahko prepotujejo marsikatero deželo, lovijo leva v savani 
ali kačo v džungli. Naučijo jih spoštovanja drugih kultur in običajev. Z branjem razvijajo 
svojo domišljijo ali začnejo na svet gledati s popolnoma druge perspektive.  
 
A. Štefan (2003) poudarja, da s pripovedovanjem pravljic krepimo otrokovo sposobnost 
poslušanja in koncentracije, širimo njegov domišljijski svet in s tem ustvarjamo temelje za 
večjo samostojnost in ustvarjalnost v mišljenju. Krepimo sposobnost dojemanja jezikovnega 
sporočila, otrokov besedni zaklad in njegovo sposobnost jezikovnega izražanja. S kvalitetno 
izbranimi pripovedmi v otroku vzpostavimo preizkušen sistem moralnih vrednot in mu 
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ostrimo sposobnost lastnega presojanja situacij, vplivamo na oblikovanje njegovega 
estetskega okusa in še kaj. I. Matko Lukan (2009) piše, da vsak otrok v pogovoru ob pravljici 
počasi odkriva del sebe. Ob tem otrok spoznava tudi odraslega, kakšen je njegov odnos do 
problema, situacije, ljudi … Če pravljico poslušajo še bratje ali sestre, je pogovor še bolj 
pester. Tako vsak pove kaj o pravljici, o sebi, o svojih občutkih, hkrati pa tudi drug o drugem, 
o svojih željah, pričakovanjih. 
 
Z. Zalokar Divjak (1996) ugotavlja, da je otrokov svet pravljičen: ljubkuje igrače, se 
pogovarja z njimi, jim marsikaj potoži in se jim zaupa in tako otrok doživlja tudi okolje, v 
katerem živi. Majhni otroci imajo slikovito zavest, zato je potrebno v vzgoji vse do 12. leta 
otrokom prikazovati svet v slikah s pravljicami, zgodbami. Zato je pravljica kot prava slika 
temeljna duševna hrana za otrokov razvoj. Kajti otroci potrebujejo slike, ki se nanašajo na 
duhovno resničnost – in to je pravljica.  
 
A. Goljevšček (1991) vidi izjemno vrednost pravljic v tem, da odkrivajo otroško domišljijsko 
razsežnost, ki je sami ne bi mogli odkriti. Ko jih zabavajo, jim nudijo domišljijsko in čustveno 
ugodje, jih obveščajo o njih samih in s tem spodbujajo razvoj osebnosti. Sporočajo otroku, da 
je boj s težavami za človeka neizbežen. Toda če se človek z neomajno in vztrajno voljo sooča 
z nepričakovanimi in nepravičnimi tegobami, obvlada ovire in je na koncu zmagovalec. To je 
boj med dobrim in zlim. Rodari (1977) poudarja, da nas pravljice učijo čustev. Poleg tega, 
kako pomembna je ljubezen, pravljice razvijajo otrokovo spoznanje in čustvovanje, mu 
pomagajo urediti njegovo notranjo zmedo, mu ponujajo konflikte in ga tako osvobajajo 
psihičnih napetosti. Otrok v pravljici uživa, sodeluje, se čustveno identificira z junakom, a 
pravljice ne podaljšuje v realnost.  I. Matko Lukman (2009) ugotavlja, da otrok ob poslušanju 
pravljice prepozna različna čustva, ki jih doživlja tudi sam – žalost, veselje, jeza, strah, 
pogum, zaskrbljenost, samozavedanje, ljubosumnost; sreča se s preprostimi odzivi imeti rad, 
ne marati. Ob poslušanju pripovedovanja in branja spoznava življenje v polni raznolikosti, se 
uči sočutja in spoznava različne načine reševanja problemov – najbolje je, da smo z otroki 
iskreni. Težave v življenju so, tudi v otrokovem, zato je nesmiselno, da se z otroki obnašamo, 
kot da težav ni. Ugotavlja, da je v življenju boj s številnimi težavami nujen, kajti če se človek 
ob težavah ne umakne, temveč se z njimi hrabro spoprime, potem premaga vse ovire in na 
koncu zmaga. Tako je tudi v pravljicah. V njih so pomembna tudi majhna dejanja (npr. delitev 
koščka kruha z lačnim starcem te kasneje lahko pripelje do poroke s kraljično …). Pri 
reševanju težav so nam pravljice lahko v pomoč, saj vlivajo človeku upanje in vero v dobro, 
ki premaga zlo. S pravljico se lahko približamo problemom otroka, dotaknemo se njegove 
zavesti in podzavesti, razvijamo otrokovo domišljijo. Nekatere pravljice so predvsem za 
smeh, ob drugih bo morda otrok laže opredelil svojo stisko in jo celo izrazil.  
 
P. Rutar (2008) poudarja, da v pravljici otrok spozna smisel vrednot, in kar je 
najpomembnejše, to sprejema brez našega moraliziranja, na zanj prijeten, celo magičen način. 
Posledično tako otrok osvaja vedenje, ki velja za med ljudmi človeško oziroma moralno 
obnašanje.  Z. Zalokar Divjak (1996) navaja, da otrok v pravljici spoznava različne vrednote, 
kot so: pravica, krivica, duhovnost, ljubezen, sovraštvo, dobrota, pogum. S tem otroku 
vcepljamo v zavest veselje do življenja in njegovega smisla. J. Milčinski in S. Pogačnik 
Toličič (1992) pišeta, da s pravljico spozna tudi sistem vrednot: razumevanje, strpnost, 
spoštovanje drugačnosti ljudi, dobrohotnost v odnosu do ljudi, svobodo zase, odsev resnice, 
duhovnost, ljubezen, pomen igre in dela, posledice sovražnosti, nauči se lepih besed.  
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2.2 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI VPLIV PRAVLJIC 
 
Nekoč je Albert Einstein rekel: »Če želite imeti pametne otroke, jim pripovedujte pravljice. 
Če želite imeti še pametnejše otroke, jim pripovedujte še več pravljic.« 
 
P. Rutar (2008) piše, da pravljica otroka vzgaja in poučuje, in sicer na ravni, ki jo le-ta 
razume. Ob njej otrok čustveno, intelektualno, moralno in socialno dozoreva brez 
moraliziranja in nepotrebnega ocenjevanja, izključevanja. Uči se prek identifikacije s 
pravljičnim likom, spontano in nevsiljivo. Pravljica vzpodbuja domišljijo otroka, pomaga 
razvijati razum, mu pojasnjevati njemu neznana čustva. S posredovanjem očitnih in skritih 
pomenov nagovarja vse dele otrokove osebnosti (zavestni, predzavestni in nezavedni del) 
istočasno in sporoča vsebino na edini način, ki ga otrok razume. Zgodbe v pravljicah se 
ukvarjajo z vsesplošnimi človeškimi problemi, predvsem pa s tistimi, s katerimi se otrok v 
svojem odraščanju ukvarja, in nudijo primere njihovih tako začasnih kot trajnih razrešitev. 
Pravljice usmerjajo otroka, da odkrije svojo identiteto in poslanstvo. V sebi nosijo modrost, ki 
jo prenašajo na otroka. V njih se skrivajo številne resnice in nasveti, znanje prejšnjih rodov, 
izkušnje, ki koristijo tudi današnjim otrokom. Res je, da na prvi pogled zgodbe v pravljicah 
niso prav veliko podobne današnji moderni družbi, toda veliko povedo o notranjih problemih 
ljudi in otrok, o srečnih rešitvah njihovih stisk pa lahko iz njih izvemo več kot iz katerihkoli 
drugih zgodb. Neprecenljiva vrednost pravljice je prav v tem, da daje otrokovi domišljiji nove 
razsežnosti, ki jih sam ne bi mogel odkriti. Otrok ob njej doživlja preobrate, občutja, misli in 
spoznanja. Ko se razvija zgodba, se otrok vživi v junake tako močno, da skupaj z njimi doživi 
dogodek in njegove posledice. Zaradi te identifikacije si predstavlja, da skupaj z junakom 
preživlja vse njegove preizkušnje in stiske ter z njim slavi, ko dobro premaga zlo. To si 
zapomni bolj kot vse naše nasvete in opozorila ali moraliziranje. Pravljica je torej tudi 
»moralna«, saj »moralno vzgaja« ter tako otroku domiselno in posredno približa prednosti 
moralnega vedenja z vsebino, ki se zdi otroku pravilna in smiselna (in ne zgolj z nekimi 
abstraktnimi etičnimi koncepti). Milčinski in Pogačnik Toličič (1992) ugotavljata, da otrok v 
pravljici spoznava tudi posledice neustreznega, nasprotujočega in konfliktnega ravnanja ter 
zapletenost položajev, v katerih se ljudje v življenju znajdemo. Tako se bo otrok postopno 
naučil zavestno odločati, kaj naj stori v raznih življenjskih okoliščinah, in izbirati po svoji 
presoji in premisleku. 
 
P. Rutar (2008) piše, da je za pravljice značilno, da neki eksistencialni problem prikažejo 
zgoščeno in jasno, tako da se otrok lahko spopade s samim bistvom problema, ki bi mu ga 
bolj zapletena zgodba zabrisala. Pravljica vse situacije poenostavi, hkrati pa osnovno 
sporočilo ostane jasno. Življenje ni vedno lahko, na poti se srečujemo z resnimi težavami in 
konflikti, ki se jim je nemogoče izogniti, toda če se jim človek postavlja po robu in pred njimi 
ne beži, premaga vse ovire in na koncu zmaga. Ob tem otrok spoznava tudi smisel človeškega 
življenja. Življenjski smisel pa je osvajanje nalog, ki nas čakajo, in to rodi življenjsko 
zadovoljstvo. Pravljice učijo otroka socializacije in vedenja v določenih situacijah, vedenja o 
življenju in svetu, ki ga obdaja. Dajejo barvo vsakdanjemu življenju, učijo, kako komunicirati 
z ljudmi in z njimi graditi medosebne odnose. Kot pravi Engel (1995): »Zgodbe 
pripovedujemo, da postanemo del socialnega sveta, da spoznamo, kdo smo.« In še nekaj je 
pomembno v pravljici. Pravljične osebe niso ambivalentne kot ljudje. Niso hkrati dobre in 
slabe. So ali samo dobre ali samo slabe. Tako otrok ob poslušanju pravljic preprosto spozna, 
da so med ljudmi razlike, in te tudi sprejema. Zato bo verjetno, ko bo odrasel, tudi veliko bolj 
razumevajoč do drugačnosti. Cass je zapisala: »Ko bodo otroci odrasli, bodo zgodnje izkušnje 
nedvomno izpuhtele, vendar pa sem skoraj prepričana, da tisto, kar ima vrednost za osebno 
rast in razvoj, ostane nekje v njih – to ni ne izgubljeno ne zapravljeno. Vse, kar se v življenju 
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zgodi, pusti sled, dobro ali slabo.« Poslušanje pravljice in vsrkavanje podob, ki jih 
predstavlja, bi lahko primerjali s sejanjem semen, od katerih bodo v otrokovi zavesti vzklila 
samo nekatera. Nekaj jih bo pri priči delovalo v njegovem zavestnem umu; druga bodo 
spodbujala procese v njegovem nezavednem. Spet druga bodo morala dolgo počivati, dokler 
otrokova zavest ne bo dosegla stanja, primernega za njihovo klitje, toda veliko jih ne bo nikoli 
pognalo korenin. Vendar bodo iz tistih semen, ki so padla na plodna tla, pognali lepo cvetje in 
mogočna drevesa – se pravi, podelila bodo veljavnost pomembnim čustvom, spodbudila 
vpoglede, pojila upe, zmanjšala bojazni in obogatila otrokovo življenje takrat in za vedno.« 
(Bettelheim, 1999) In v tem je pomembna vzgojna vrednost pravljice, ki pa dobi svojo pravo 
vrednost ravno v odnosu, tem pomembnem medosebnem prostoru doživljanja. (Prav tam) 
 
 

2.3  POMEN BRANJA IN PRIPOVEDOVANJA PRAVLJIC 
 
M. Grosman (2003) navaja: »Jezik je osnovno orodje vsakega človekovega in družbenega 
sodelovanja, zato je dobro razvita sporazumevalna zmožnost najbolj zanesljiva pot do 
osebnega in družbenega uspeha.« (str. 11)  
 
L. Marjanovič Umek in  M. Zupančič (2003) pišeta: »Otroku že v zgodnjih letih beremo, 
pripovedujemo in se z njim pogovarjamo. To je edina možnost in pot, kako naj otrok spozna, 
kaj vse se tako na čustveni kot socialni ter spoznavni ravni skriva v pripovedovanih ali 
zapisanih besedah, zgodbah, pripovedih ali pravljicah. Z odkrivanjem sveta iz knjig pa laže 
spoznava pravi svet.« (str. 22) Ugotavljata, da so otroci ob pripovedovanju in branju med 
seboj zelo različni, eni zelo pozorno poslušajo in uživajo, drugi pa so pri tem ves čas nemirni 
in jim pozornost bega iz ene dejavnosti k drugi, vendar je pomembno, da enim in drugim 
pripovedujemo in beremo. Menita, da s skupnim branjem otroku skozi socialno interakcijo 
posredujemo tudi psihološka orodja, ki jih bo kasneje uporabljal sam, da bo z njim obvladal 
svoje vedenje. Družbenih oblik vedenja, kot so npr. vsakdanja raba določenih predmetov, 
socialno sprejemljivo vedenje, uravnavanje čustev ter moralno presojanje, se namreč otrok 
najprej uči v socialnem kontekstu s pomočjo starejših otrok in odraslih, kasneje pa jih uporabi 
sam. Ta znanja mu lahko na zanj ustrezen način, posredujemo tudi s pripovedovanjem, 
branjem zgodb, pravljic, pripovedk (prav tam). Tudi M. Glinšek (2011) poudarja, da ima 
branje knjig in pripovedovanje pravljic otrokom izredni pomen za njihov čustveni, estetski, 
jezikovni in spoznavni razvoj, otroci razvijajo svojo domišljijo, ki je bistvenega pomena za 
razvoj ustvarjalnosti, med starši in otroki se ustvarja trdna čustvena vez zaupanja in topline. 
 
M. Grosman (2003) meni, da mora vsakdo, ki želi otroku približati knjigo in branje, vedeti, da 
je že samo razbiranje grafičnega besedila naporno opravilo, saj mora bralec delce kroga in 
črte, ki sestavljajo vse črke in vse pisave, razbrati, pretvoriti v besede, povedi in pripoved. Pri 
opismenjevanju otrok – pri njihovem srečanju s pisano besedo – pa moramo biti izredno 
potrpežljivi in strpni, ker so na zgodnjih stopnjah jezikovnega razvoja razlike med otroki 
lahko zelo velike. Da bi razumeli pripoved, morajo prebrano besedilo ali poslušano pravljico 
pretvoriti v svoje mentalne predstave  o osebah in dogajanju. Pri tem morajo poleg 
prebranega/poslušanega besedila uporabiti tudi svoje predhodno znanje, predstave o pomenu 
besed in vse druge izkušnje s poslušanjem oziroma branjem drugih pripovedi. Zaradi tega 
lastnega »prispevka« k razumevanju besedila imajo otroci o isti pravljici različne predstave in 
tudi različna čustva. Nekateri strokovnjaki menijo, da si s pretvarjanjem besedila v nazorne 
predstave vsak otrok ustvarja svojo lastno risanko, s tem pa razvija tudi za poznejši kognitivni 
razvoj in šolski uspeh pomembno domišljijo. Prav ta »napornost« branja, ki pri otroku 
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spodbuja in razvija jezikovno odzivanje, pa je najbolj pomembna za razvoj bralne sposobnosti 
in drugih jezikovnih zmožnosti (prav tam).  
 
L. Knaflič (2009) piše: »Pripovedovanje, poslušanje pripovedi, predvsem pa branje knjig 
otroku pomagajo, da spozna pisni jezik oziroma pisni način izražanja, ki je lahko drugačen od 
ustnega. Pripovedovanje se lahko nanaša na dogodke iz vsakdanjega življenja, lastnih in tujih 
zgodb itn. Med poslušanjem se otrok uči, da je pomembno, kaj se je zgodilo, kako se je 
zgodilo (v času in prostoru), komu se je zgodilo … Ko pripoveduje sam, se uči urejati misli, 
izbirati med bistvenim in nebistvenim, presojati in predvideti dogodke. Ob pripovedovanju 
spoznava, da lahko zgodbo pove na različne načine, da on sam vpliva na potek zgodbe, da 
lahko z nizanjem dogodkov stopnjuje privlačnost in napetost.« (str. 13)  
»Branje otrokom je ena najpogosteje uporabljanih oblik seznanjanja otroka s tiskanim 
gradivom in pismenostjo na sploh. Otrokom se je v našem okolju že tradicionalno bralo knjige 
pravljic, pripovedk in pesmi, kar ima nenadomestljivo vlogo tudi v današnjem času. Otroška 
literatura je preizkušen in učinkovit način za prenos kulture, družbenih in človeških vrednot 
na mlajše rodove. Za otroke je ljudska modrost, če je vtkana v zgodbo (pripoved ali 
pravljico), bolj razumljiva in primernejša za pomnjenje. Kakovostno otroško literaturo, ne 
glede na to, ali gre za zapis ljudskega izročila ali avtorsko stvaritev, odlikuje večplastnost 
sporočila. Notranja zgradba zgodbe pritegne otrokovo pozornost in vzdržuje radovednost, 
otrok lahko dlje časa sledi in si pridobiva več izkušenj z branjem. Zgodbe, ki so otroku všeč, 
si želi poslušati večkrat. Mnogi odrasli poročajo, da so se naučili brati in pisati, ko so v 
zgodnjem otroštvu vedno znova poslušali zgodbe, ki so jim jih odrasli brali. (Prav tam, str. 
13) 
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3 PORAJAJOČA SE PISMENOST 

 

S. Pečjak (2010) piše, da pojem pismenost izvira iz latinske besede litteratus, kar označuje 
»človeka, ki se uči«. V srednjem veku je bil pismen tisti, ki je znal brati latinsko. V dobi 
reformacije je beseda dobila nov pomen – označevala je zmožnost branja in pisanja v 
maternem jeziku.  
 
M. Grginič (2005) navaja, da so bili v začetku 20. stoletja prepričani, da se otrok lahko 
opismeni šele, ko doseže določeno starost. Razvili so serijo testov, ki so jih v šolah uporabljali 
za ugotavljanje otrokove pripravljenosti za pouk. Vpliv staršev na začetno opismenjevanje 
večinoma ni bil upoštevan in tudi otrokovo predznanje je bilo v večji meri zanemarjeno.  
Začele so se oblikovati razvojne teorije  (D. Durkin, 1966, v: D. Durkin, 1993) in uveljavljati 
programi, ki so vplivali na otroke že v najmlajših letih, še zlasti v varstvu in vrtcih, z 
namenom doseči bralno pripravljenost. Ustanovljenih je bilo več predšolskih pripravljalnih 
programov, ki so vključevali delovne zvezke z natančno izdelanimi vajami, s katerimi so urili 
sposobnosti. Branje in pisanje so videli kot ločeni sposobnosti, ki so se ju otroci učili izolirano 
med sistematičnim frontalno vodenim poukom. Vendar pa še vedno niso poudarjali vloge 
staršev oziroma so jim celo svetovali, naj ne poskušajo vplivati na razvoj otrokove pismenosti 
v zgodnjem obdobju (prav tam).  
 
V 70. letih so se pojavile teorije porajajoče se pismenosti, ki so se soočile z dotedanjimi 
videnji in razumevanjem začetnega opismenjevanja. Številni strokovnjaki so trdili, da branje 
in pisanje nista samostojni dejavnosti, ki bi ju bilo treba tako tudi poučevati, temveč gre za 
precej bolj kompleksen proces, ki se začne z rojstvom otroka. Dejavnosti, kot so branje, 
pisanje in govorjenje ter poslušanje, so med seboj močno povezane, razvijajo se skupaj ob 
otrokovi udeležbi v pisnih dogodkih. Družine in skupnosti so poučene, da izkušnje, ki jih 
omogočajo otrokom, pospešujejo porajajočo se pismenost. Sociološko-kulturološki pogled na 
začetno opismenjevanje se je pojavil v zgodnjih 90. letih, predvsem na trdnih temeljih teorij 
porajajoče se pismenosti in teoriji P. Bordieua (1977, v: C. Barratt-Pugh, 2000, v Grginič, 
2005), ki je pismenost definiral kot obliko kulturnega kapitala, ki ga je moč preoblikovati v 
družbeni status in premoženje. Sposobnosti otroka so tako določene z družbenim in kulturnim 
kontekstom, v katerem poteka poučevanje. Za vrednotenje šolske pismenosti imajo torej v 
zadnjih dveh desetletjih sociološko-kulturološki dejavniki vse večji pomen. (Prav tam) 
 
L. Marjanovič Umek (2011) navaja, da naj bi bili otrokovo pripovedovanje zgodbe, besedni 
zaklad in metajezikovne sposobnosti otroka (splošne zakonitosti branja in pisanja, glasovno 
zavedanje, prepoznavanje črk) najpomembnejši napovedniki zgodnje oziroma t. i. porajajoče 
se pismenosti otroka v predšolskem obdobju ter kasnejše akademske pismenosti v odraslosti. 
Največji otrokov razvoj, predvsem na področju govora, pa po mnenju različnih strokovnjakov 
poteka ravno v predšolskem obdobju, zato skušajmo v tem starostnem obdobju nameniti 
spodbujanju otrokove govorne komunikacije in besednemu zakladu posebno pozornost. 
 
»Predopismenjevalne spretnosti, ki jih otrok razvija v obdobju pred formalnim (šolskim) 
učenjem v okolju s tiskano besedo, imenujemo porajajoča se pismenost, medtem ko v šolskem 
obdobju v procesu sistematičnega opismenjevanja otrok razvija sposobnost branja in pisanja s 
končnim ciljem razviti funkcionalno pismenost. Raziskovalci so predšolsko in šolsko 
pismenost opredelili različno.« (Grginič, 2005, str. 9) 
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Y. M. Goodman (1982), R. G. Lomax (1987), E. H. Hiebert (1978), W. Teale (1984), J. 
Mason (1980) in L. Miller (1996) opisujejo začetni bralni in pisalni razvoj otroka kot proces 
spontanega porajanja pismenosti, t. i. porajajoče se pismenosti (v Grginič, 2005). Porajajoča 
se pismenost izhaja iz porajajočega se branja, pri katerem so jezikoslovci usmerili pozornost 
na predšolske otroke, ki so doumeli abecedno naravo pisnega jezika in začeli črkovati na 
domiseln način. Prvič je ime uporabljeno v doktorski disertaciji Marie Clay (1966, v: 1979; D. 
Durkin, 1993). Za uspešno razvijanje bralnih sposobnosti je treba upoštevati naslednja 
dejstva: 

 pripravljenost za branje se ne pojavi v danem trenutku, 

 pogoje za uspešno branje lahko iščemo v zgodnjih izkušnjah otrok s pomembnimi 
besedili, 

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

Termin opismenjevati povezuje z opismenjevanjem, to je poukom branja in pisanje, 
opismeniti pa z znanjem branja in pisanja. Končni cilj opismenjevanja je funkcionalna 
pismenost, otrokova sposobnost, da pridobljeno znanje pismenosti pravilno uporabi v praksi. 
V zadnjih dveh desetletjih je pri raziskovanju šolske pismenosti vse bolj pomembno 
odkrivanje otrokovih predopismenjevalnih dejavnosti v predšolskem obdobju in ugotavljanje 
vpliva t. i. porajajoče se pismenosti na šolski uspeh pri začetnem učenju branja in pisanja 
(prav tam). 
 
L. Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in S. Pečjak (2012) ugotavljajo, da imajo otroci, ki 
imajo velik interes za branje in pisanje, pogosto že v obdobju porajajoče se pismenosti starše 
in druge odrasle osebe, ki jih spodbujajo, naj jim berejo, pri skupnem branju so dejavnejši, 
pogosteje opazijo tisk v svoji okolici (npr. napise na tablah, registrske številke, reklamna 
sporočila, nakupovalne sezname) in sprašujejo po njegovem pomenu; pozneje, ko že znajo 
brati, pa so pri branju zelo vztrajni oziroma vztrajnejši kot otroci, ki zgodnjega interesa za tisk 
niso kazali. S. Pečjak (2010) pismenost pojmuje kot kompleksno sposobnost, ki vključuje 
številne spretnosti in sposobnosti branja, pisanja (tudi računanja), pri čemer je poudarjen 
različen razvoj pismenosti glede na starost, spol, izobrazbo in druge dejavnike. Pismenost je 
torej kulturno, socialno in zgodovinsko-geografsko determiniran pojem. Temeljni element 
vseh pismenosti je bralna pismenost.  
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4 BRALNA PISMENOST 
Branje pomeni početi podvige, 

brati je možno marsikaj. 
Recimo: grozdje in fige in knjige 

in med brati še kaj. 
(Tone Pavček) 

 
Bralna pismenost je ena najpomembnejših veščin, s katero posameznik pridobiva novo 
znanje, ki mu omogoča učinkovito delovanje na različnih življenjskih področjih, zato je 
razumljivo, da je prizadevanje za razvoj bralne pismenosti ena osrednjih nacionalnih in 
evropskih usmeritev tega desetletja. (Nolimal, 2013) 
 
Otrok je bralno pismen, ko osvoji bralno tehniko (veščino) branja, zna brati z razumevanjem 
in to znanje uporablja na vseh področjih življenja.  Branje mu je v veselje. Da pa se to zgodi, 
potrebuje spodbude in podporo staršev. Za razvoj pismenosti na različnih ravneh razumevanja 
je bistvenega pomena premišljeno in sistematično delo v obdobju t. i. porajajoče se pismenosti 
oziroma v predbralnem in predpisalnem obdobju ter v zgodnjem bralnem in pisalnem 
obdobju, ko se v otroku razvijajo različna znanja, delne spretnosti in sposobnosti, ki so 
sestavni deli celovite zmožnosti branja in pisanja. Zato je v tem obdobju izjemno pomembno 
spodbujanje otrokovega govornega razvoja in pogost ter kakovosten stik s simbolnim (pisnim) 
jezikom. V šolskem obdobju zapisana, govorjena in vizualna besedila predstavljajo 
odraščajočim pomemben stik s svojim kulturnim in večkulturnim oziroma medkulturnim 
okoljem, na kar nedvomno vplivajo tudi mediji in različne oblike popularne kulture. Otroci pa 
se že v predšolskem obdobju srečujejo vsaj z vizualnimi besedili v slikanicah in risankah ter 
govorjenimi besedili s poslušanjem. S sodobnimi pristopi k poučevanju jezika v vrtcu in 
osnovni šoli uresničujemo cilje in načela komunikacijskega pristopa pri učenju jezikov kot 
najsodobnejšega jezikovno didaktičnega pristopa. Učitelj mora pridobiti sodobna jezikovna in 
književna znanja, ki jih zmore aplicirati v poučevalne postopke za današnje učence. Dosežene 
cilje pa sproti evalvira in dviguje poučevalni prag za učenčev razvoj jezikovnih in književnih 
zmožnosti. Poznavanje sodobnih teoretičnih izhodišč poučevanja branja in iz njih izpeljanih 
didaktičnih načel učitelju omogoča dvig ravni bralne pismenosti. (Cotič in Medved Udovič, 
2011) 
 
V. Medved Udovič (2011) poudarja, da so otroci v predšolskem in zgodnjem šolskem 
obdobju v tako imenovanem pravljičnem obdobju, zato je tudi smiselno prilagajati 
poučevalne modele temeljnih šolskih predmetov  na začetku šolanja oz. jezikovne in 
književne dejavnosti v vrtcu in šoli otrokovim potrebam in interesom ter njihovi razvojni 
stopnji. Za dvig ravni bralne pismenosti je v prvi vrsti potrebno izboljšati načine spodbujanja, 
poučevanja in učenja bralne pismenosti. Poznavanje različnih bralnih strategij besedilnega in 
likovno oblikovnega sporočila, upoštevanje individualnih pripovednih zmožnosti otrok in 
oblikovanje pozitivnega bralnega okolja v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju so za 
učinkovito bralno pismenost temeljnega pomena. Prvi otrokov stik s knjigo predstavlja 
slikanica, ki jo je mogoče preučevati glede na sestavo likovnega in besednega dela. Pomen 
slikanice je za razvoj otrokove porajajoče se pismenosti izjemen, saj je otrok v predbralnem in 
predpisalnem obdobju v t. i. slikaniški starosti. To je čas pridobivanja pozitivnih izkušenj s 
knjigo, ko ga nagovarjajo slikovne zgodbe, ki jih dešifrira, skladno s svojim horizontom 
pričakovanj, vse dotlej, dokler jih tehnično bralno ne preraste in se obrne k tipu knjige z 
obsežnejšim tekstom. Tudi pripovedovanje zgodb je pomembna dejavnost v obdobju 
porajajoče se pismenosti, ki pomembno vpliva na nadaljnji razvoj otrokove pismenosti. 
Umeščamo ga med govorne dejavnosti in ga v celoti povezujemo z razumevanjem ter 
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izražanjem ne glede na kontekst, v katerem besedilo nastaja. V predbralnem in predpisalnem 
obdobju pa je za razvoj dobre začetne pismenosti odločilnega pomena tudi otrokovo glasovno 
zavedanje.  
 
 

4.1 RAZISKAVE IN PROJEKTI O BRALNI PISMENOSTI SLOVENSKIH 
OSNOVNOŠOLCEV 

 

V tem poglavju bom omenila mednarodni raziskavi PISA in PIRLS ter projekt 
Opolnomočenje učencev z izboljšanjem  bralne pismenosti in dostopa do znanja, saj vse 
prikazujejo rezultate bralne pismenosti slovenskih osnovnošolcev. 

 
 

4.1.1 Mednarodna raziskava PISA in PIRLS 

Bralna pismenost je »v raziskavi PISA opredeljena kot razumevanje, uporaba, razmišljanje o 
napisanem besedilu ter zavzetost ob branju tega, kar bralcu omogoča doseganje postavljenih 
ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi« (PISA, 2013: 21, v 
Saksida, 2014). 
 
Mednarodne raziskave bralne pismenosti kažejo, da slovenski osnovnošolci še zmeraj 
zaostajajo za vrstniki iz okolij, ki dosegajo na področju pismenosti najboljše dosežke – PIRLS 
2001, 2006; PISA 2009 (Cotič, Medved Udovič in Starc, 2011). Slovenija je sodelovala v 
mednarodni raziskavi o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti PISA, ki se izvaja pod 
okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Raziskava poteka v 
triletnih ciklih, prvi je bil izveden leta 2000 in od takrat države na tri leta ugotavljajo ravni 
bralne, matematične in naravoslovne pismenosti učenk in učencev v starosti 15 let, kar je v 
večini držav skoraj ob zaključku obveznega izobraževanja. Slovenija je k izvajanju projekta 
Program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA pristopila v letu 2004, ko so se 
začele priprave na izvedbo cikla raziskave PISA 2006. V raziskavi PISA je sodelovala tudi 
leta 2009. Vanjo so bili vključeni večinoma dijaki 1. letnika srednjih šol in gimnazij. Leta 
2009, ko je bila raziskava osredotočena na bralno pismenost, je v  njej sodelovalo 26 
milijonov 15-letnikov iz 65 držav. V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 7764 dijakinj in 
dijakov vseh slovenskih gimnazij in srednjih šol oziroma 333 srednješolskih izobraževalnih 
programov in 46 učencev iz 24 osnovnih šol. (Strojan, 2014) 
 
Mednarodna raziskava bralne pismenosti PISA 2009 je zaznala upad dosežkov slovenskih 
učencev na področju bralne pismenosti:  

 rezultati so bili nižji kot v sorodni raziskavi  leta 2006;  

 v »Sloveniji 79 % učencev dosega temeljne bralne kompetence, v povprečju v OECS 
je teh učencev 81 %, v EU pa 82 %«;  

 » (naj)višje bralne kompetence dosega 0,3 % slovenskih učencev, v OECD 1 % in v 
EU 0,6 %«. (PISA, 2010:2, v Saksida, 2014: 2) 

Rezultati raziskave PISA 2009 so pokazali, da so učenci z višjimi dosežki tisti, ki radi berejo 
in dnevno berejo tudi za zabavo (Cotič, Medved Udovič in Starc, 2011).  Raziskave PISA 
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(2006, 2009) kažejo, da ima večina učencev in dijakov s slabo razvitimi bralnimi veščinami 
manj izobražene starše ter da prihajajo iz socialno in ekonomsko prikrajšanih družin, kjer 
primanjkuje izobraževalnih virov, tudi knjig. (Košak Babuder, 2012) 

Nič drugače ni z dosežki na področju bralne pismenosti v raziskavi PISA 2012, »ko je bila 
raziskava osredotočena na matematično pismenost« (PISA 2013:1, v Saksida, 2014:3): 

 v Sloveniji 79 % dosega temeljne bralne kompetence (2. raven bralne pismenosti), v 
povprečju OECD je teh učencev 82 %«; 

 tako kot leta 2009 dosega najvišjo, tj. 6 raven bralne pismenosti, » le 0,3 % slovenskih 
učencev in v povprečju 1 % učencev iz držav OECD« (prav tam:22, v Saksida, 
2014:3); 

 »slovenski dosežki v bralni pismenosti so glede na prejšnjo raziskavo PISA stabilni«. 
(Prav tam, 3) 

Slovenski učenci so v povprečju dosegli 481 točk, kar je manj kot v državah OECD (496 
točk). Temeljne bralne kompetence izkazuje 89 % slovenskih učenk in 70 % učencev.  
(OECD PISA, 2012) 

T. Strojan (2014) ugotavlja, da analize rezultatov raziskave PISA kažejo, da so slovenski 
petnajstletniki v bralni pismenosti podpovprečno uspešni in da se bralna pismenost naših 
otrok od leta 2006 vztrajno slabša. Tudi rezultati PIRLS kažejo, da so slovenski učenci med 
primerljivimi državami podpovprečni, vendar izkazujejo, da se rezultati iz raziskave v 
raziskavo izboljšujejo.  

L. Marjanovič Umek, U. F. Peklaj in S. Pečjak (2012) ugotavljajo, da imata izobrazba staršev 
in kakovost družinskega okolja pomemben učinek na bralno pismenost otrok/mladostnikov, 
kot jo ocenjujejo v mednarodnih primerjalnih raziskavah znanja (nor. PRILS, PISA). 
Rezultati kažejo, da je bila razlika v dosežkih bralne pismenosti otrok, starih od 9 do 10 let, 
kot so jo ocenjevali v raziskavi PRILS (PRILS, 2006), med otroki staršev z visoko in nizko 
izobrazbo več kot 40 točk (razlika 40 točk pomeni približno eno leto šolanja), in sicer v večini 
v njej sodelujočih držav. Poleg izobrazbe staršev je bil skoraj enako pomemben napovednik 
bralne pismenosti otrok tudi število knjig doma. Podobni so tudi izsledki raziskave PISA 2009 
(OECS, 2010), v kateri so ocenjevali bralno pismenost 15-letnih mladostnikov. S 
komponentami ekonomskega, socialnega in kulturnega položaja družinskega okolja so lahko 
pojasnili med 14 % do 36 % variance v bralni pismenosti 15-letnikov, ki prihajajo iz več kot 
petdesetih držav, vključenih v raziskavo. 
 

Pomembna ugotovitev raziskav bralne pismenosti je med drugim tudi, da so bili bralni 
dosežki slovenskih učencev boljši, če so bili šolarji pred začetkom šolanja vključeni v 
dejavnosti, ki spodbujajo pismenost, kot so branje knjig, pripovedovanje zgodb, igranje 
besednih iger ipd. (Cotič, Medved Udovič in Starc, 2011) 

Rezultati mednarodne raziskave PIRLS (2001, 2006, 2011), ki meri bralno pismenost 
četrtošolcev, so boljši od povprečja sodelujočih držav ter mednarodnega kazalnika in zato bolj 
obetavni (v raziskavi PIRLS 2011 so četrtošolci v Sloveniji dosegli povprečno 530 točk, kar 
je več od povprečja iz leta 2006 – 522 točk in več od povprečja PIRLS 500 točk). (Nolimal, 
2013) 

Meden (2014) ugotavlja, da je bralna pismenost je ena temeljnih človekovih kompetenc, zato 
je nujno čim prej prepoznati razloge za nezadovoljivo stanje, poiskati možnosti za izboljšave 
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in oblikovati dolgoročno strategijo za uspešno bralno opismenjevanje.  Ugotovili so, da je 
bralni dosežek močno povezan z viri za učenje, ki jih ima otrok doma; dejavnik, ki je 
najmočneje povezan z bralno pismenostjo, je izobrazba staršev, sledita število knjig in število 
otroških knjig v družini. Učenci, katerih učitelji pričakujejo od njih akademske dosežke, imajo 
pomembno boljše rezultate kot učenci, katerih učitelji imajo nižja pričakovanja. Dosežki 
slovenskih otrok pri bralni pismenosti so znatno slabši od dosežkov pri matematiki in 
naravoslovju.  Na uspeh otrok bolj kot šola vpliva socialno-ekonomski status družine, 
predvsem izobrazba staršev. Šola premalo uspešno zmanjšuje negativen vpliv šibkega 
socialnega okolja na bralno pismenost otrok.  

 
 

4.1.2 Projekt Opolnomočenje učencev z izboljšanjem  bralne  pismenosti in dostopa do 
znanja  

 
F. Nolimal (2013) piše, da se z razvojem bralne pismenosti intenzivno ukvarjajo 
najrazličnejše institucije z najrazličnejšimi projekti. Projekt Opolnomočenje učencev z 
izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja,  ki so ga vodili na Zavodu RS za šolstvo 
in pri katerem so sodelovali strokovnjaki ter raziskovalci na področju bralne pismenosti in 
različnih institucij, je bil eden od teh. Začel se je v šolskem letu 2011/2012 in se končal s 
šolskim letom 2012/2013. Projekt je bil izpeljan v obliki akcijskega raziskovanja in vključuje 
dvainštirideset slovenskih osnovnih šol in tudi vrtcev, ki so ob skupni in stalni strokovni 
podpori pedagoških svetovalcev Zavoda RS za šolstvo ter priznanih strokovnjakov s 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoškega inštituta in Državnega izpitnega 
centra prizadevajo izboljšati vzgojno-izobraževalno prakso na področju branja z 
razumevanjem in razvijanja višjih ravni bralne pismenosti. Od tega je bila večina šol takih, da 
so bili njihovi dosežki na NPZ v zadnjih petih letih pri matematiki in slovenskem jeziku nizki 
(pod slovenskim povprečjem), izkazovale pa so tudi primanjkljaj pri učencih iz 
nespodbudnega socialno-ekonomskega družinskega okolja. Cilji projekta so bili izboljšati 
bralno pismenost učencev po kriterijih, ki jih uporabljajo tudi mednarodne raziskave 
funkcionalne pismenosti (PIRLS in PISA) in izboljšati dosežke v NPZ. Avtorica predstavi 
obvladovanje bralne pismenosti kot eno temeljnih zmožnosti, ki bi jo morali učenci razviti v 
času obveznega šolanja, saj jim omogoča enakopravno vključevanje v nadaljnje 
izobraževanje, enakopravno sodelovanje v ožjem in širšem družbenem okolju ter 
konkurenčnost na trgu dela. V raziskavi PISA 2009 so slovenski 15-letniki v bralni 
pismenosti dosegli nižji povprečni dosežek od mednarodnega in tudi od povprečja držav EU 
(Slovenija je dosegla 483 točk). Podobne ugotovitve lahko zasledimo tudi pri nacionalnih 
preizkusih znanja (NPZ), kjer več let zapored ugotavljajo, da visok delež šol ne dosega 
povprečja doseženih točk in da majhen delež učencev v generaciji obvlada samostojno 
razlago in tvorjenje besedil, zmožnost utemeljevanja, sklepanja ter povezovanja znanja in 
informacij. Nacionalna šolska politika je ob koncu prvega desetletja 21. stoletja opredelila 
zviševanje ravni bralne pismenosti kot eno temeljnih državnih razvojnih prioritet ter 
prednostnih usmeritev in v ta namen zagotovila finančna sredstva Evropskega socialnega 
sklada. 
 
V evalvacijo projekta so skladno s cilji šol vključili naslednja raziskovalna področja: 
motivacijo za branje, tehnike branja in pisanja, branje z razumevanjem, bralne učne strategije, 
pismenost pri vseh predmetih, metakognicijo, refleksijo in dosežke NPZ. Večina šol, 
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vključenih v projekt, je v operativnih načrtih navedla, da se več let zapored sooča z vedno 
nižjo motivacijo za branje, vedno večjim številom učencev, ki tudi na predmetni stopnji še ne 
obvladajo tekočnosti branja in branja z razumevanjem, da so dosežki njihovih učencev iz 
matematike in slovenščine na NPZ pod slovenskim povprečjem in da so njihovi učenci 
pogosto neuspešni pri nalogah, ki vsebujejo kompleksnejša besedila, in/ali pri nalogah, ki za 
reševanje predvidevajo višje miselne procese. Skladno s tem so šole v svojih operativnih 
načrtih tako za prvo kot drugo šolsko leto načrtovale kakovostne spremembe prav na teh 
področjih, tj. motivaciji za branje, tehniki branja in pisanja, branju z razumevanjem, delu z 
besedili, s poudarkom na dejavnostih, ki zadevajo višje miselne procese itd. (Prav tam) 
 
F. Nolimal (2014) ugotavlja, da je bil projekt uspešen in je prispeval k opolnomočenju 
učiteljev in učencev za razvoj bralne pismenosti – izboljšala sta se interes in motivacija za 
branje in učenje, izboljšala se je tehnika branja in posledično tudi branje z razumevanjem v 
drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Poudarja, da  so v splošnem vse šole v 
projektu v primerjavi z učenci, anketiranimi v sekundarni raziskavi PISA 2009, uspele 
izboljšati motivacijo in interes za branje, prav tako tudi tehniko branja in pisanja. Na podlagi 
dosežkov NPZ 2013 pri slovenščini in matematiki v 9. razredu sklepajo, da so bili v projektu 
sodelujoči učenci z učnimi težavami na področju pismenosti ustrezno podprti, saj ti na spodnji 
meji dosegajo višje dosežke od primerljivih skupinah učencev na ostalih šolah. Primerljivi z 
ostalimi šolami so bili tudi povprečni dosežki šol pri NPZ iz matematike in slovenščine v 9. 
razredu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zrss.si/pdf/Za-dvig-digitalne-pismenosti.pdf
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5 BRALNI RAZVOJ OTROKA   
 
 
»Otrok se že od prvih tednov naprej zaznavno, gibalno, čustveno, socialno, miselno in 
govorno odziva na številna dogajanja v svojem ožjem in širšem fizičnem ter socialnem 
okolju. Prav zato je pomembno, kakšno je to okolje in kaj vse otroka obkroža v njem – od 
predmetov, igrač, knjig, naravnih materialov … pa seveda do ljudi. Pomembno je, ali se in 
kako se odrasli odzivamo na otrokovo vedenje in komuniciranje, ali znamo otroka poslušati, 
si vzamemo čas za pogovarjanje, mu velikokrat pripovedujemo zgodbice, pravljice in 
pesmice, beremo knjige, gledamo otroške oddaje na televiziji in ob vsem tem seveda uživamo 
in se zabavamo tako mi kot otrok.« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2003, str. 22) 
 
Streit (2015) ugotavlja, da za majhnega otroka v starosti 3–5 let notranje in zunanje življenje  
pravzaprav ni ločeno; ima dar napolniti sebe z bitjem svoje domišljije. V igri njemu samemu 
postane svet pravljična dežela. Zna idealizirati najbolj stvarne predmete: stol postane kočija in 
svoje leteče belce podi s hijo in hi, iz peska in deščic gradi dvorce in palače, s srebrom, 
zlatom in dragimi kamni ravna velikodušno. Svetova domišljije in resničnosti sta nenehno 
prepletena.  
 
 

5.1  PRAVLJIČNO OBDOBJE 
 
M. Kordigel in T. Jamnik (1999) pišeta, da je pravljično obdobje zato, ker je otrokov način 
dojemanja sveta, način razmišljanja in način čustvovanja zelo podoben tistemu, kot ga 
najdemo v pravljici, in zato, ker je pravljica na tej stopnji razvja njegove osebnosti 
najustreznejša književnost. Z. Zalokar Divjak (1996) opozarja, da so pravljice za otroka 
življenjskega pomena in v vsakem razvojnem obdobju potrebuje otrok ustrezno pravljico. V 
njej otrok živi polno življenje, saj odslikava otrokov svet. T. Jamnik (2012b) opozarja, da so 
pravljice najprimernejša literatura za otroke v predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju. 
Zato tudi razvojno in bralno obdobje otroka, starega 3–9 let, imenujemo pravljično obdobje. 
Sicer pa jim pravljice prebiramo tako dolgo, dokler si to sami želijo. Najbolj primerna oblika 
knjige je slikanica, saj otrok knjigo »bere« s pomočjo ilustracij in uživa tako v besedilu, ki mu 
ga beremo, kot v ilustracijah.  
 
Rodari (1977) poudarja, da je razvojno obdobje, v katerem otroci sprejemajo pravljice, 
označeno kot magično življenjsko obdobje, ko sta otrokov in pravljični način dojemanja 
vzporedna: ni jasne ločnice med čudežnim in realnim, otrok realnost dojema povezano s 
svojimi željami in potrebami, ne pa po njenih stvarnih razsežnostih. M. Kordigel Aberšek 
(2008) meni, da se naivno pravljično obdobje začne takrat, ko otrok doseže prag zrelosti za 
recepcijo pravljice, in traja vse dotlej, dokler otrok ne doseže sklepne stopnje zmožnosti 
ločevanja pravljičnega sveta od realnega sveta na Applebeeyevi lestvici, torej do takrat, ko že 
vedo, da je meja med pravljično resničnostjo in realnim svetom, in tudi to, kje je ta meja. Ko 
dosežejo to mejo, ne govorimo več o naivno pravljičnem obdobju, ampak pravljično 
kritičnem obdobju: »Vse to je samo pravljica!«  
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5.2 BRALNE STOPNJE 
 
Prikazala bom stopnje bralnega razvoja po modelu Gilleta, Templa, Crawforda in Clooneya 
(2003) in model  J. Chall (1996), ki sta si zelo podobna.  
 
Gre za celostni model branja, ker se začenja še pred vstopom otroka v šolo in kaže na razvoj 
bralnih zmožnosti kot na vseživljenjski proces. Razvoj branja  opisujejo s petimi stopnjami, 
pri čemer avtorji poudarjajo, da bi moral sistem izobraževanja poskrbeti za razvoj teh bralnih 
zmožnosti učenca. Njihov model predstavlja kombinacijo razvojnega izobraževalnega modela 
(Pečjak in Gradišar, 2012) 
 
Tabela 1: Stopnje bralnega razvoja (Gillete, Temple, Crawford in Clooney, 2003) 

Stopnje bralnega 
razvoja 

 
Kaj se mora otrok/učenec naučiti v posameznem obdobju? 

 
 
Porajajoča se pismenost 
(značilno za starost 2–5 
let) 

 Razumeti dogovore v zvezi s tiskom (npr. pišemo od leve 
proti desni, od zgoraj navzdol), 

 razumeti, da črke predstavljajo glasove, 
 imeti predstavo, da lahko misli posredujemo v pisni ali 

slikovni obliki, 
 poznati, kako se »sliši« zgodba (kakšna je struktura 

zgodbe). 

Začetno branje (značilno 
za starost 5–6 let) 

 Prepoznavati odnos med posameznimi črkami in glasovi, 

 prepoznavati nekatere pogoste besede na prvi pogled 
(globalno), 

 uporabljati kontekst za napovedovanje besed, 

 uporabljati predznanje za napovedovanje dogajanja v 
nadaljevanju (npr. zgodbe), 

 vedeti, kako tvoriti besedilo, da ga bodo lahko brali drugi. 

Tekoče branje (značilno 
za starost 7–8 let) 

 Samostojno brati slikanice in začetna berila, 
 brati hitreje in bolj enotno, 
 natančno črkovati in zapisovati besede, 
 uporabljati različne besedne vzorce iz branja pri pisanju. 

Branje za razvedrilo in 
branje za učenje 
(značilno za starost 8–18 
let) 

 Poiskati in brati knjige za razvedrilo (knjige z več kot 100 
stranmi), 

 uporabljati branje za iskanje informacij, ki jih ne moremo 
poiskati drugače, 

 poznati in uporabljati različne stavčne strukture v pisnem 
jeziku, 

 pisati tekoče za različne namene. 

Zrelo branje (pojavi se 
lahko že v starosti 8–18 
let) 

 Brati kritično (kritično pretresati knjigo in iskati skrite 
pomene/namene), 

 brati iz različnih virov (z različnih perspektiv) o isti 
stvari, 

 zavedati se prisotnosti ali pomanjkanja umetniških 
elementov pri pisanju, 
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 iskati knjige, ki predstavljajo izziv. 

 
Jeanne Chall se je pri svojem modelu opirala na Piagetovo teorijo spoznavnega razvoja, ki 
poteka v obliki stopenj. Navedene starosti so samo okvirne (na primer neki 7-letnik je že 
lahko dosegel stopnjo tri, medtem ko je večina njegovih vrstnikov še na stopnji ena). 
 
Tabela 2: Stopnje bralnega razvoja (Chall, 1996) 

Stopnje bralnega 
razvoja 

 
Kaj se mora otrok/učenec naučiti v posameznem obdobju? 

 
 

STOPNJA 0: 
Predbralno obdobje 

(priprava na branje), od 
rojstva do 6. leta 

 

 
V tem obdobju živi otrok v določenem kulturnem in knjižnem okolju, 
kjer pridobiva znanje o črkah, besedah, knjigah … Spoznava različne 
vidike jezika – pomenskega, skladenjskega, pridobiva znanje o 
besedah (metajezikovno zavedanje) ter razvija sposobnosti, ki so 
pomembne pri začetnem opismenjevanju in kasneje pri napredovanju v 
bralni učinkovitosti (pomembne so predvsem zaznavne sposobnosti, 
predvsem sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja grafičnih 
simbolov in glasov). 

 

 
 
 

STOPNJA 1: Obdobje 
začetnega branja ali 

dekodiranja, starost 6 do 
7 let 

 

 
Otroci spoznajo in se naučijo vseh črk in glasov. Povsem razvijejo 
sposobnost vidnega in delno sposobnost slušnega razločevanja; slednja 
se pojavi kasneje, ker zahteva dodatno stopnjo abstrakcije (glasovi v 
besedi namreč zvenijo drugače kot izolirano). To obdobje je 
sestavljeno iz treh faz. V prvi je bolj poudarjen pomen. Pri branju se 
pojavljajo netočnosti, otrok lahko prebere povsem drugo besedo, ki 
pomensko ustreza sobesedilu. V drugi fazi je poudrek na grafični 
podobi besed, v tretji pa pride do sinteze obojega; ker lahko pozornost 
porazdeli na pomen in podobo, naj bi bral gladko in natančno. 
  

 
STOPNJA 2: Utrjevanje 

spretnosti branja 
(tekoče branje), starost 7 

do 8 let 
 
 

 
Ta stopnja ni namenjena pridobivanju novih informacij, ampak 
utrjevanju bralne tehnike. Priporočljive so knjige z veliko slikovnega 
gradiva, iz katerega je že deloma razvidna vsebina, ter knjige, katerih 
zgodba, osebe ali vsaj zgradba zgodbe je otroku znana. Z urjenjem, 
vajo, ponavljanjem pride do ponotranjenja spretnosti dekodiranja, torej 
do avtomatizacije tehnike branja. Tako se izboljša hitrost branja, ki je 
skupaj z natančnostjo prvi pogoj za razumevanje. 
 

 
STOPNJA 3: Branje za 

učenje (odkrivanje 
pomena), starost 9 do 14 

let 
 

 
Na prvi in drugi stopnji je v ospredju odnos med tiskanim gradivom in 
izgovorjavo, na tretji pa med tiskanim gradivom in pojmi, 
informacijami. Branje postane temeljno sredstvo za pridobivanje 
znanja. Namen je predvsem razumeti posamezne besede, pojme in 
večje dele besedila, informacije. V prvi fazi otrok presoja informacije z 
vidika avtorja, sprejema jih nekritično; v drugi se že približa branju 
značilnemu za odraslega bralca. Sposoben je analizirati, kaj bere, 
sintetizirati prebrano in se kritično odzvati na stališča, s katerimi se 
srečuje. 
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STOPNJA 4: 

Večstranski pogled na 
prebrano (odnosi in 

stališča), starost 14 do 18 
let 

 

 
V tem obdobju je učenec sposoben večstranskega pogleda na določen 
problem (na primer kot na zgodovinski in ekološki pojav). To je 
mogoče zaradi stopnje v spoznavnem razvoju in znanja, ki ga je 
pridobil med šolanjem. Najpomembnejšo vlogo ima tu metakognicija, 
ki vključuje zavedanje lastnih dejavnosti med branjem, spremljanje, 
nadzorovanje in vrednotenje lastnega razumevanja med branjem ter 
poznavanje načinov spoprijemanja s problemi, na katere naleti. 
 

 
STOPNJA 5: 

Konstrukcija in 
rekonstrukcija (pogled 
na svet), od 18. leta dalje 

 

 
To je zrelo obdobje pri branju. Za prejšnjo stopnjo je značilna količina 
znanja, tu pa je poudarjena kakovost. Glavna značilnost je 
konstruktivnost: bralec si svoj sistem znanja sam izgrajuje s pomočjo 
višjih miselnih procesov, kot so analiza, sinteza, presojanje, 
vrednotenje.  
Pristop k branju je selektiven in fleksibilen, bralno učinkovitost pa 
zagotavlja široko splošno ter specifično znanje s področja, ki ga 
vsebuje brano gradivo. 
 

 
  
Tako model J. Chall (1996) kot model Gilleta, Templa, Crawforda in Clooneya (2003) sta 
prikazana z namenom, da bi bolje razumeli, kako poteka proces učenja branja ter kako lahko 
različni dejavniki okolja, tako šolskega kot zunajšolskega, spodbujajo ali zavirajo potek 
razvoja teh sposobnosti. Ob tem je treba še posebej poudariti, da lahko vsak učitelj v okviru 
svojega predmeta dosega z učenci določene starosti bralne cilje, značilne za to starostno 
skupino, če pri pouku oblikuje take okoliščine, ki omogočajo razvoj teh sposobnosti (npr. 
uporabo različnih specifičnih bralnih učnih strategij pri posameznih predmetih). (v Pečjak in 
Gradišar, 2012) 
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6 DRUŽINSKA PISMENOST 
 

S knjigo v rokah in z otrokom v naročju je življenje lepo in smiselno.  
Kajti dobro lahko premaga zlo in drobna lučka prežene najhujšo temo.  

Otrok, ki mu pripovedujemo in z njim skupaj beremo, zaupa.  
 (dr. Manca Košir) 

 
M. Grginič (2006) piše, da se pogosto v povezavi s pismenostjo pojavlja termin družinska 
pismenost. Po navadi jo definirajo kot koncept, ki vključuje naravno nastajajoče 
izobraževalne dejavnosti v okviru doma in družine. Družina v vsakodnevnih dejavnostih 
neposredno spodbuja otroka k odkrivanju in raziskovanju pismenosti. H. P. Leichter (1984, v: 
L. Miller, 1996) izpostavlja tri načine, kako družina vpliva na otrokov razvoj pismenosti: 

1. Medsebojno sodelovanje obsega izkušnje s pisanjem in branjem, ki jih otrok pridobiva 
v družinskem okolju skupaj s sorojenci, straši in drugimi družinskimi člani. 

2. Fizično okolje obsega pripomočke za sporazumevanje (npr. telefon) in pisne vire, ki 
jih uporabljajo v družini in precej vplivajo na otrokov razvoj pismenosti. V domu, ki 
je bogat s pisnim materialom, se knjige nahajajo vsepovsod in so otroku na voljo na 
vsakem koraku. 

3. Čustvena in motivacijska klima se nanaša na odnose med družinskimi člani, še zlasti 
odseva odnos staršev do pismenosti in njihova pričakovanja glede dosežkov otrok na 
področju pismenosti  (prav tam). 

Otrokove izkušnje že od rojstva naprej vplivajo na njegovo približevanje k pismenosti in 
razvijanju zmožnosti branja in pisanja; starši in člani družine, ki skrbijo za otroka, so njegovi 
prvi učitelji. Raziskave so pokazale, da ima družinska pismenost v predšolskem obdobju, npr. 
glasno branje otrokom, pogovor ob knjigah, napisih v okolju in ob gledanju televizijskega 
programa, pomemben vpliv na šolski uspeh, predvsem na učenje branja in razvijanje 
jezikovne zmožnosti. Prav zato je raziskovalce začetne pismenosti, kot so W. H. Teale in E. 
Sulzby (1984), J. Rivalland (2000), L. M. Morrow (2001), še zlasti zanimalo domače okolje 
otrok, ki ob vstopu v šolo že berejo in pišejo ter je njihovo znanje primerljivo s formalno 
šolsko pismenostjo. S poznavanjem družinske pismenosti, ki so je bili deležni ti otroci, bi 
uspešno pomagali vrtcu in šoli pri oblikovanju podobnih okoliščin v času začetnega 
opismenjevanja, informacije o dobri družinski praksi s pismenostjo pa bi vrtci posredovali 
vsem staršem predšolskih otrok. Z ozaveščanjem staršev o tem, da ima družina odločilno 
vlogo pri razvoju otrokove pismenosti, bi namreč družine spodbudili k večjemu vključevanju 
pismenosti že v predšolskem obdobju, v času pridobivanja šolske pismenosti pa bi otroke 
opogumljali za premagovanje težav pri učenju branja in pisanja (prav tam). 

 
M. Grginič (2006) piše, kako so raziskovalci W. H. Teale (1981, 1984), L. D. Labbo in W. H. 
Teale (1997), S. B. Neuman in K. A. Roskos (1993) ter L. M. Morrow (1983, v: 2001) skušali 
ugotoviti, kakšne so izkušnje s pismenostjo v družinah otrok, ki so se naučili brati in pisati 
pred vstopom v šolo. Večina dobrih mlajših bralcev je imela naslednje skupne značilnosti: 

 vsi so imeli veliko stikov s pisano/tiskano besedo, 
 vsi so pogosto slišali kompleksno rabo jezika, pisano in govorjeno, 
 zgodaj so se naučili, da obstaja povezava med pisanimi in izgovorjenimi besedami 

(glasovi), 
 veliko pogosteje so videli starše pri branju različne literature, 
 vsem so odrasli brali veliko knjig, 
 starši so kupovali ali si izposojali knjige zase in otroke, knjižnico ali knjigarno so 

pogosto obiskali skupaj z otrokom (L. M. Morrow, 1993, 1997), 
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 doma so hranili veliko zalogo knjig in pisnega materiala, 
 branje in pisanje sta bila na splošno ovrednotena kot pomembni aktivnosti. (Prav 

tam) 

Družinske izkušnje s pismenostjo se razlikujejo po vrsti dejavnosti, ki jim v družini namenjajo 
pozornost, kot tudi po načinu, kako jo izvajajo. Veliko otrok se uči ob televizijskem 
programu, ki ga spremljajo starši; v reklamnih sporočilih in programih, ki jih gledajo, 
prepoznajo znane besede (npr. risanka, konec, film, dnevnik …). Starši se različno odzivajo 
na zanimanje otrok, lahko jih le opozorijo in spomnijo na podobno igračo, knjigo v oglasnem 
sporočilu ali pa se o oddaji z otrokom pogovarjajo ter skupaj v knjižnici poiščejo dodatne 
informacije. Številne družine vključujejo otroke v lastno branje dnevnega časopisa, pisem, 
občinskih glasil, reklamnih gradiv, revij in verskih tekstov ali pripravljajo večerno družinsko 
branje pravljic. Zaradi pomena in vpliva, ki ga ima družinska pismenost na razvoj šolske 
pismenosti, mora biti sodelovanje staršev sestavni del predšolskih in šolskih programov; 
komunikacija med domom in šolo pa mora potekati v obeh straneh (prav tam). 
 
D. DeBaryshe (1995, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012) navaja, da so 
mamina izobrazba, dohodek in bralne navade pomembni napovedniki njenih prepričanj o 
pomenu glasnega branja otroku in so pozitivno povezani s pogostostjo in kakovostjo 
skupnega branja z otrokom.  
 
 

6.1  DRUŽINSKO BRANJE PRAVLJIC 
 
Velik pomen pri krepitvi otrokovega besednega zaklada in razvijanja govora ima t. i. 
družinsko branje. Branje otroku že od samega najzgodnejšega otroštva pomembno vpliva na 
njegov vsestranski razvoj (Marjanovič Umek, 2007). Otrok namreč ob listanju, poslušanju in 
pripovedovanju pravljic ter zgodbic spoznava in razumeva osnovne življenjske vrednote 
(prijateljstvo, ljubezen, iskrenost, poštenost, radodarnost, tolerantnost idr.), splošna socialna 
pravila v družbi, razvija domišljijo in motivacijo do branja, spoznava strukturo besedila, 
bogati besedni zaklad, usvaja in razumeva nove besede, jih sprejema in uporablja v svoji 
komunikaciji ter širi svoje besedišče. Spodbujanje teh procesov po Grginič (2007) pomembno 
vpliva tudi na otrokovo uspešnost in učenje branja v prihodnosti, npr. v šoli. Pomembnost 
družinskega branja pa ni le v branju in poslušanju, temveč tudi v pogovoru staršev z otrokom 
ob zgodbi o dogajanju in nastopajočih likih, odgovorih na njegova vprašanja, razlagi neznanih 
besed, opisovanju ilustracij ob besedilu in spodbujanju spontanega otrokovega 
pripovedovanja. Velikokrat se tudi zgodi, da želijo otroci ves čas ali vsaj neko obdobje 
poslušati eno in isto pravljico, saj jo na nek način ponotranjijo in globlje razumejo. Hkrati pa 
je pomen družinskega branja tudi v neprecenljivih trenutkih otroka s starši, saj ima otrok 
takrat pozornost starša le zase in predstavlja kvalitetno preživljanje časa z otrokom, ki ga ne 
more nadomestiti nobena televizija ali računalnik. Za branje otroku ni nikoli prezgodaj.  
 
I. Mlakar (2003) ugotavlja, če imajo starši sami pozitiven odnos do branja, bodo spodbujali 
bralne navade svojih otrok zelo spontano in neposredno, svojim otrokom pa bodo znali 
približati knjigo, leposlovno in poučno, ne da bi imeli pred sabo izdelane cilje in strategije 
knjižne vzgoje. Najprej bodo brali zaradi užitka, skupnega preživljanja prostega časa, občutka 
bližine, ki se ob skupnem branju zagotovo poglablja, in seveda tudi zato, da bodo otrokom s 
pomočjo knjige odgovarjali na njihova številna vprašanja. Družinsko branje ni načrtna, 
temveč spontana oblika spodbujanja branja. 
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Grginič (2006) piše, da naj bi glasno branje otrokom potekalo v družinah že od rojstva in 
trajalo do osmega leta otrokove starosti, tudi ko že nekaj let samostojno bere (L. M. Morrow, 
2001). Otrok od rojstva do treh mesecev le strmi v slike in knjigo, kar pomeni, da če je tiho in 
ne joka, sprejema branje. Dojenčki od treh do šestih mesecev so bolj očitno vključeni v 
branje; začenjajo se usmerjati k slikam in tudi k poslušanju, pogosto želijo prijeti knjigo in jo 
dati v usta. Otroci, stari od šest do devet mesecev, poskušajo obračati strani v knjigi, na 
bralčevo intonacijo se odzivajo tako, da z glasovi izražajo zadovoljstvo. Eno leto stari otroci 
pokažejo vključenost v glasno branje tako, da znane predmete vneto gledajo in ob tem 
izražajo glasove, kot bi brali; želijo že sami obračati strani. Pri petnajstih mesecih otroci, ki so 
jim brali, lahko pokažejo prednjo in zadnjo stran knjige, začnejo prepoznavati in poimenovati 
osebe v knjigi in skupaj z odraslimi verbalizirati branje. Mlajšim otrokom naj bi brali starši, 
dedki in babice, sorojenci in drugi člani družine. L. M. Morrow (2001, v Grginič, 2006) 
opozarja, da naj bi branje postalo obred, in sicer vsak dan ob istem času in na istem mestu, 
najbolje zvečer; izbrali naj bi pravljico. Čas pred otrokovim odhodom v posteljo je optimalen, 
vsi – otroci in straši – se umirijo, z rednim branjem vzpostavijo navado, ki dolgoročno vpliva 
na branje otrok, saj ob večerih samoiniciativno posežejo po knjigi. Tisk in slike v knjigi 
morajo biti vidni, tako da otrok lahko spremlja branje z očmi. Starši morajo sprejeti otroka kot 
aktivnega udeleženca v družinskem branju, sprejemati in spodbujati njegove komentarje in 
vprašanja, ki jih povezuje z realnimi življenjskimi izkušnjami, ko je to možno. Iz raziskav 
različnih avtorjev je znano, da je glasno branje otrokom v  predšolskem obdobju ena od 
najpomembnejših dejavnosti, ki napovedujejo uspeh pri formalnem učenju branja in 
pospešujejo govorni razvoj ter hkrati ugotavljajo, da je otrokova govorna udeležba v 
družinskem branju najmočnejše orožje pri pospeševanju otrokovega razvoja pismenosti in 
razvoja govorne zmožnosti. Razmišljanje, pogovarjanje o prebranem, bralčevo (poslušalčevo) 
podoživljanje, analiziranje in primerjanje besedil imajo torej pomemben delež pri bralnem 
uspehu. K uspehu pa veliko pripomore tudi občasno obnavljanje, spraševanje o tem, kaj se je 
zgodilo, in/ali ugibanje o tem, kaj bi se lahko zgodilo (prav tam). Raziskave so dokazale, da je 
bistvena razlika med tem, kadar starši ali drugi bližnji berejo oziroma pripovedujejo otroku, in 
med tem, kadar isto vsebino otrok gleda po televiziji ali posluša po kasetofonu. (Dolinšek – 
Bubnič, 1999) 
 
I. Matko Lukan (2009) meni, da skoraj vsak otrok uživa ob tem, ko mu starši berejo – saj je 
ob tem v stiku s svojimi najljubšimi, se zabava in uči. Branje mu pomaga osmišljati svet, v 
katerem živi. Če bo otrok deležen poslušanja branja in pripovedovanja doma, bo v šoli lažje 
osvojil bralno veščino – eno izmed najpomembnejših socialnih veščin, ki je otroku pomembna 
tako pri igri kot v šoli. H kasnejšemu branju otroka spodbujamo najbolje tako, da mu že v 
predšolskem obdobju beremo in mu dajemo zgled. Tako bomo ustvarili bralca za vse 
življenje. Razvoj bralca je v največji meri odvisen od tega, kar se dogaja doma. Velikokrat se 
zgodi, da je prvorojeni otrok dober bralec, drugi ali tretji otrok pa ne. Prvi otrok po navadi 
prejema veliko pozornosti. Starši skrbijo za njegov razvoj, navdušeni so nad vsem, kar otrok 
novega pridobi, se nauči. Drugi ali tretji otrok pa je vedno deležen drugačnega starševskega 
odnosa. Ni v središču pozornosti, starše si mora deliti s sorojenci, pogosto se mora boriti za 
pozornost in naklonjenost. Tako se pogosto zgodi, da je prvorojeni otrok zelo dober bralec, 
drugorojeni ali tretjerojeni otrok pa morda hitreje napreduje na drugih področjih. V družinah z 
več otroki je treba prilagoditi branje vsakemu otroku posebej. Dobro je, če ima vsak otrok tudi 
nekaj svojih knjig in tudi občasno svoj čas za branje oz. poslušanje. Vsakemu od njih moramo 
dati priložnost za branje in sodelovanje. Nič ni narobe, če starejši otrok bere skupaj s 
predšolskim otrokom (še posebej, če so starši zaposleni), a starejši otrok ne more nadomestiti 
staršev. Upoštevati moramo tudi, da starejši otroci (četudi so že najstniki) pogosto izgubijo 
potrpljenje. Včasih pride tudi do spora med otroki, saj niso tako potrpežljivi (vsaj običajno ne) 
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kot starši. Otrok do približno petega leta starosti razvije osnovne spretnosti govornega 
izražanja in razumevanja, kar pomeni, da lahko drugim z rabo govora sporoči, kako se počuti, 
kaj misli o tem ali onem, kaj se je zgodilo, česa si želi. Starši naj poskušajo ugotoviti, kaj 
otroka zanima, in naj poiščejo primerne knjige o teh temah. Čim večkrat naj dopustijo, da 
izbira tudi sam. Kombinacija estetskega dražljaja in fizičnega ugodja v zaupni atmosferi, ko 
odrasli otroku pripoveduje zgodbo, pravljico, pesem, vzbuja pri otroku največji interes za 
literaturo. Če bomo omejili gledanje risank in gledanje televizije, bo časa za branje oz. 
poslušanje več. Branje in pripovedovanje otroku ni le podlaga za njegovo kasnejšo 
literarnoestetsko občutljivost in zmožnost za doživljanje literarnoestetskega užitka, temveč je 
njun pomen mnogo širši.  
 
Knaflič (2003a) poudarja, da starši s svojim ravnanjem, stališči in odnosom do branja že zelo 
zgodaj vplivajo na otrokov bodoči odnos do knjige. Otroku pomeni poslušanje branja knjige 
tudi bližino staršev in skupno opravljanje neke dejavnosti, ki ustvarja občutek večje 
povezanosti in varnosti.  Družinsko branje pravljic omogoča otroku bogatenje besednega 
zaklada in pridobivanje najrazličnejšega znanja ter  vpliva na kasnejše otrokovo učenje branja 
in pisanja, saj se otrok, ki pozna več besed, laže nauči brati in pisati.  
 
»Ni dovolj, da odrasli samo poznamo pozitivne učinke branja, najprej ga moramo sami 
izkusiti in v njem resnično uživati, da ga lahko prepričljivo posredujemo tudi otrokom. Le na 
ta način lahko ustvarimo bralca.« (Mlakar, 2003, str. 84) 
 
 

6.2  VLOGA STARŠEV PRI BRANJU PRAVLJIC 
 
M. Grginič (2006) piše, da je iz različnih raziskav številnih avtorjev razvidno, da otroci, ki jim 
starši ali sorodniki redno berejo in so sami redni bralci, prav tako postanejo zgodnji bralci ter 
kažejo naravno zanimanje za knjige. To seveda ni presenetljivo, skozi pogosto branje zgodb 
se namreč otroci seznanijo s knjižnim jezikom in spoznajo funkcijo tiska. Zgodbe, ki jim jih 
starši berejo, so po navadi zelo zanimive, kar spodbuja otrokov interes. Otroci, ki so pogosto v 
stiku s knjigami, razvijajo besedni zaklad in občutek za strukturo, kar zelo pripomore k učenju 
branja. Preprosta besedila v otroški literaturi, ki jih otrok večkrat posluša in »jih zna že na 
pamet«, mu dajejo možnost zapomnitve vzorcev – ponavljajočih se besed in povedi. Otroške 
zgodbe spodbujajo domišljijo, ki otroku omogoča, da »potuje« stran od trenutnega okolja in 
tako razširja spekter svojih izkušenj. Pogovor ob branju, ki vsebuje vprašanja, dodatne 
informacije, lastne izkušnje staršev ipd., je izjemnega pomena za razvoj kompleksnosti 
otrokovega mišljenja.  
 
P. Krapp (2000) meni, da ne glede na to, kako dobro šolo obiskujejo, vsi otroci potrebujejo 
starše, da: 

 jim berejo, 

 jih poslušajo, kako berejo, ko so še majhni, 

 se z njimi pogovarjajo o branju, ko so starejši, 

 jim omogočajo mirne trenutke, primerne za branje, 

 kupujejo ali si izposojajo knjige in drugo gradivo, 

 sodelujejo z njihovimi učitelji in 

 so jim zgled odraslega bralca in zanimanja za knjige. 
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»Najnovejše raziskave v svetu kažejo, kako na bralno uspešnost v šoli najbolj vplivajo 
učenčeve predšolske izkušnje z branjem in s knjigami doma, v družini. Bralno so najbolj 
uspešni tisti učenci, ki se že pred vstopom v šolo srečajo s knjigo, ki pri svojih najbližjih 
vidijo pozitivni odnos do knjige in branja, ki jim starši veliko berejo ter se z njimi pogovarjajo 
o prebranem in imajo doma knjige in zahajajo v knjižnice.« (Grosman, 2001, v Jamnik, 2011: 
247) 
 
 

6.3  SKUPNO BRANJE IN PRIPOVEDOVANJE 
 
T. Jamnik (2011) poudarja, da je skupno branje dragoceno, saj tako starši skupaj s svojimi 
otroki, kvalitetno preživijo skupni čas, več se pogovarjajo ipd. I. Matko Lukan (2009) meni, 
da je od otrokovih sposobnosti in spretnosti ter od vpliva družinskega okolja in delovanja 
družinskih članov odvisno, kakšen bralec bo postal in kakšne bodo njegove bralne zmožnosti. 
Skupno branje ali pa pripovedovanje otroku je priložnost, da smo skupaj z otrokom, da se 
imamo lepo;  otrok ob tem, ko mu ljubeči odrasli bere oz. pripoveduje, čuti ljubezen in 
nežnost. Branje in pripovedovanje je tudi priložnost za bogato komunikacijo. Kako beremo z 
otrokom, kakšno bo družinsko branje, je v največji meri odvisno od staršev: kakšne so bile 
njihove izkušnje v otroštvu, kakšen je njihov odnos do knjig, kakšne bralne zmožnosti imajo, 
koliko časa imajo na voljo; šele, ko bodo sami doživeli ugodje ob poslušanju, branju oz. 
pripovedovanju, bodo imeli veselje pri tem spodbujati tudi otroka. Če imajo starši pozitiven 
odnos do branja, bodo svojim otrokom z veseljem in spontano približali knjige; brali bodo iz 
užitka, uživali bodo v bližini z otrokom, ki se z branjem in ob pogovoru o prebranem še 
poglablja. Mnogo je staršev, ki niso imeli dobrih izkušenj s knjigami ali pa niso imeli 
priložnosti, da bi prišli v stik z njimi, nekateri pa so v taki situaciji, da se težko ukvarjajo z 
otrokom. Gre za skupno dejavnost, ki ustvarja občutek večje povezanosti; čustvene vezi, ki se 
stkejo ob tem, ostanejo in so pomembne za vse življenje. Branje je socialna izkušnja, ki jo 
lahko spremlja ljubkovanje, pogovarjanje, šaljenje, postavljanje vprašanj in odgovarjanje 
nanje. Vse to pomembno vpliva tudi na razvoj govora. Kasnejša otrokova uspešnost branja in 
pisanja je povezana s tem, koliko je bil otrok v predšolskem obdobju deležen branja, kakšne 
zglede je imel, koliko je bil v stiku s knjigami in drugimi gradivi. Pomembno je, da starši 
skupaj z otrokom berejo ali pa mu pripovedujejo čim večkrat (najbolje bi bilo, da vsak dan); 
da otroka obdajajo raznovrstne knjige in druga bralna gradiva, primerna njegovi starosti. 
Starši lahko berejo oz. pripovedujejo kjerkoli in kadarkoli: na postelji, za mizo, v fotelju z 
otrokom v naročju, v avtu, zjutraj, po kosilu, zvečer pred spanjem.  
 
Starši, ki sami ne berejo, pogosto potrebujejo konkretne napotke, kako brati otrokom, in 
nasvete, katere knjige izbrati; nekaterim je potrebno povedati tudi to, da branje otroku v 
predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju ni samo branje besedila, ampak je tudi skupno 
opazovanje ilustracij, pogovor o prebranem, spominjanje na podobna otrokova doživetja, 
razlaganje otroku neznanih besed, skupno izbiranje knjig in ugibanje, kaj je v njih; izmišljanje 
novih zgodb, reševanje ugank in sestavljanje novih rim. (Jamnik, 2011) 
 
K. Kesič Dimec (2010) navaja, da ko starši glasno berejo otroku, otrok od tega dobiva 
neprecenljivo bogastvo v razvoju jezika in tudi govora. Bolj kot so deležni starševskega 
branja in več kot kasneje sami glasno berejo, hitreje in lažje se bodo naučili črkovanja in 
pisanja. Poslušanje zgodb otrokom pomaga tudi pri razvijanju empatije in spoznavanju 
različnih zornih kotov neke situacije. L. Knaflič (2009) piše:  »Pripovedovanje, poslušanje 
pripovedi, predvsem pa branje knjig otroku pomagajo, da spozna pisni jezik oziroma pisni 
način izražanja, ki je lahko drugačen od ustnega. Pripovedovanje se lahko nanaša na dogodke 
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iz vsakdanjega življenja, lastnih in tujih zgodb itn. Med poslušanjem se otrok uči, da je 
pomembno,  kaj se je zgodilo, kako se je zgodilo (v času in prostoru), komu se je zgodilo. Ko 
pripoveduje sam, se uči urejati misli, izbirati med bistvenim in nebistvenim, presojati in 
predvideti dogodke. Ob pripovedovanju spoznava, da lahko zgodbo pove na različne načine, 
da on sam vpliva na potek zgodbe, da lahko z nizanjem dogodkov stopnjuje privlačnost in 
napetost.« Branje otrokom je ena najpogosteje uporabljanih oblik seznanjanja otroka s 
tiskanim gradivom in pismenostjo na sploh. Otrokom se je v našem okolju že tradicionalno 
bralo knjige pravljic, pripovedk in pesmi, kar ima nenadomestljivo vlogo tudi v današnjem 
času. Otroška literatura je preizkušen in učinkovit način za prenos kulture, družbenih in 
človeških vrednot na mlajše rodove. Za otroke je ljudska modrost, če je vtkana v zgodbo 
(pripoved ali pravljico), razumljivejša in primernejša za pomnjenje. Kakovostno otroško 
literaturo, ne glede na to, ali gre za zapis ljudskega izročila ali avtorsko stvaritev, odlikuje 
večplastnost sporočila (prav tam). 
 
I. Matko Likan (2009) piše, da je pripovedovanje pravljice bolj zahtevno, saj jo moramo, če jo 
želimo povedati, dobro poznati, ni pa nič narobe, če jo povemo čisto po svoje. Morda se 
spomnimo kakšne pravljice, pesmice, ki smo jo poslušali v otroštvu. Pripovedovanje in glasno 
branje je primerno od otrokovega rojstva, pa vse dokler je pripravljen poslušati. Tudi kasneje 
otrok uživa, ko mu starši pripovedujejo o svojih izkušnjah ali če mu preberejo knjigo ali pa 
vsaj zanimive odlomke. Tudi otrok bo kasneje, ko bo že popolnoma samostojen v branju, 
užival, če bo lahko staršem prebral kaj naglas. Starši najbolje poznajo otroka in vedo, kakšne 
knjige so mu všeč, zato mu omogočimo izbiro. Če bo izbral knjigo sam, je verjetneje, da jo bo 
poslušal s še večjim zanimanjem. Upoštevati moramo tudi otrokovo trenutno počutje, kaj ga 
zanima, kakšna vprašanja se mu zastavljajo.  
 
 

6.4 SAMOSTOJNO BRANJE OTROKA 
 
K. Kesič Dimec (2010) piše, da se otroci po hitrosti učenja branja zelo razlikujejo. Nekateri 
berejo že pri štirih letih, drugi pa pri osmih še vedno ne vedo, kaj bi počeli s črkami. Nobene 
potrebe ni, da bi starši učili brati otroke pred vstopom v osnovno šolo, razen v primeru, ko 
otrok sam pokaže interes za branje. Če se otrok zanima za črke, se lahko preko igrivih 
načinov le-teh nauči. Če starši od otroka pričakujejo, da bo glasno bral, lahko z gotovostjo 
trdimo, da otrok od njih pričakuje, da bodo v tem procesu tudi sami aktivno sodelovali. 
Neprimerno je, da otroka s knjigo posedimo za mizo, starši pa poleg kuhajo kosilo, obešajo 
perilo, likajo, berejo svoj časopis … Kadar otrok bere, mora starš sedeti ob njem in aktivno 
sodelovati. Starš mora natančno spremljati potek branja in otroku pomagati pri težjih, daljših 
ali novih besedah. Opozarjati ga mora tudi na napake in se nikoli jeziti zaradi njih.  
 
M. Grginič (2006) poudarja, da ko začne otrok samostojno brati, je zelo pomembno, da starši 
ne prenehajo z družinskem branjem. Lahko zamenjajo vloge in so starši poslušalci ali se pri 
branju izmenjujejo, vsak prebere eno ali dve povedi; najpomembnejše pa je, da starši ne 
izgubijo interesa za knjige in branje otrok, ko prenehajo z družinskem branjem. Starši naj bi 
brali vsaj do osmega leta otrokove starosti, ko večina otrok branje avtomatizira in pokaže 
interes za samostojno branje, kasneje naj bi pokazali zanimanje za knjige, ki jih otrok bere, in 
se o njih pogovarjali. Iz pedagoški izkušenj bralnih navadah v družini je znano, da starševska 
vnema za družinsko branje pojenja z otrokovim vstopom v šolo, še zlasti pa v času, ko 
začnejo otroci brati. Prav v času torej, ko bi potrebovali največ spodbud in opore pri 
premagovanju začetnih bralnih težav, ostanejo sami oziroma starši le preverjajo njihovo 
branje. S spodbujanjem dvosmerne komunikacije med domom in šolo v obliki različnih 
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srečanj, delavnic in drugih oblik izobraževanja bi starše spodbudili k družinskemu branju tudi 
v času, ko otrok že obiskuje šolo.  
 
 

6.5  KDAJ ZAČETI Z BRANJEM? 
 
»Nikoli ni prezgodaj in nikoli ni prepozno.« (Knaflič, 2003a, str. 37) Vprašanje o tem, kdaj 
začeti z branjem pravljic pri otroku, je povezano z vprašanjem kaj, kakšno vsebino ponuditi 
otroku. Za različno starostjo so primerne različne vsebine in trajanje pravljic. Pomembno je, 
da starši ponudijo otrokom branje takrat, ko so ga ti pripravljeni sprejeti kot nekaj prijetnega 
in zanimivega. »Dobro je, če imajo starši razumevanje za otrokove interese in se mu z izbiro 
približajo.« (Prav tam: 37) 
 
Znanstveniki so dokazali, da otroci, ki so jim starši v prvih treh letih življenja brali in se z 
njim veliko pogovarjali, kasneje v življenju laže berejo in se uspešneje učijo.  Ob branju 
pravljic otrok uživa in doživlja estetsko ugodje. Ob branju se otrok uči novih besed in pojmov 
ter usvaja znanja z različnih področij. (Kordigel in Jamnik, 1999) 
 

Zupan (2011) meni, da gre vzgoja za knjigo na otroke le preko odraslih, kajti, če bo otrok 
videl odrasle brati, bo nehote tudi sam pokazal zanimanje za knjigo. T. Jamnik (2003a) pravi, 
da je pomembno, da starši ponudijo otroku prvo knjigo že zelo zgodaj. Podarja, da k razvoju 
bralnih navad prispeva branje raznovrstnega bralna gradiva in tiskana sporočila ob različnih 
priložnostih, zato naj starši otroku berejo poleg slikanic tudi otroške revije, zgibanke ipd. 
Izbrati je potrebno različne literarne zvrsti, največkrat pa tiste, ki so otroku všeč.  Starši naj ga 
vodijo tudi k pravljičnim uram, na lutkovne predstave, z otrokom naj obiskujejo knjižnico in 
mu vsaj občasno kupijo kako knjigo oziroma mu jo podarijo. Otrok tako spoznava in doživlja, 
da je branje prijetno in koristno, mu nudi estetski užitek in ugodje ter razvija interes za branje 
in pozitivni odnos do branje.  
 
 

6.6 KOLIKO PRAVLJIC POTREBUJE OTROK? 
 
I. Matko Lukan (2009) je mnenja, da je najbolje, če lahko otroku beremo vsak dan. S tem 
otroku pokažemo zanimanje za knjige in si tako vzamemo čas, ki ga v miru preživimo z njim. 
Doma se otrok uči imeti branje rad. Lahko si privoščimo in imamo otroka v naročju (če je 
otrok več, lahko vsi skupaj zlezemo na posteljo ali pa se zleknemo na preprogi). Še prehitro 
bo otrok toliko star, da ne bo želel več v naročje, zato je vredno izkoristiti ta čas. Veliko 
pomembnejši kot fizični prostor branja je čas za branje. Nekateri starši radi berejo zvečer, 
nekateri po kosilu, nekateri po večerji. Če otroku beremo vsak dan (denimo vsaj deset minut) 
in če pri tem poskrbimo, da se počuti prijetno, mu privzgojimo potrebo po tovrstnem 
doživljanju. Gre za ponavljanje, ki je ena od temeljnih značilnosti človekovega delovanja in 
učenja. Mlajši predšolski otroci si velikokrat želijo poslušati isto zgodbo, znova in znova, 
enako, celo v enakem položaju (denimo na postelji). Želijo, da uporabljamo isto intonacijo, 
iste kretnje. Tudi tu gre za doživljanje varnosti in potrebo po skupnem doživljanju prijetnih 
čustev ob poslušanju zgodbe. Vsebina otrokom služi za simbolno igro, morda gre za 
predelavo čustvenih doživetij ali pa v igri preigravajo različne vloge in se vživljajo v položaj 
druge osebe in se vedejo kot ona. Otrok se v igri lahko ukvarja z eno temo v neštetih 
ponavljanjih ali pa tudi v različicah, in to vse dokler ga igra vznemirja. Ali pa mu je ta že tako 
domača, da se počuti, da jo obvlada, da zna in zmore.  
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Otrokom beremo in pripovedujemo ob različnih priložnostih. Zagotovo pa otroci in tudi 
odrasli občutimo skupno branje kot podarjeni čas. S tem otroku potrjujemo, da ga imamo radi 
in želimo z njim deliti lepoto literature.  
 
 

6.7  INTERPRETACIJA PRAVLJICE 

M. Kordigel in T. Jamnik (1999) poudarjata, da branje spodbuja otrokov čustveni, socialni in 
intelektualni razvoj. Zaupnost, ki se rojeva ob branju knjig, poglablja čustvene vezi med 
otroki in starši, ki jim berejo. Zgodbe, ki jih slišimo v otroštvu, ostanejo z nami celo življenje. 
Znanstveniki so dokazali, da imajo otroci, ki jim starši v prvih treh letih življenja berejo in se 
pogovarjajo z njimi, močnejši temelj za uspešno branje in učenje v kasnejšem življenju.  

Pravljice otroku pripovedujemo na pamet ali beremo in pripovedujemo ob ilustracijah v 
slikanicah. Lahko pa si jih tudi izmišljamo, sami ali skupaj z otrokom. Otroka in knjigo 
držimo v naročju oz. sedimo tesno skupaj z vsemi otroki v družini. Na pravljični uri v 
knjižnici ali v vrtcu se posedemo v poslušalski polkrog. Mlajšemu otroku več pripovedujemo 
na pamet ali ob ilustracijah v knjigi, starejšemu več beremo. Z otrokom se tudi pogovarjamo, 
če si to želi. Občasno ga spodbujamo, da po svoje ilustrira prebrano pravljico ali se skupaj 
lotimo kake druge pobralne dejavnosti. Ko bo otrok začel brati sam, nam bo pravljice občasno 
bral on, mi pa bomo poslušali. Branje pravljice lahko povežemo na primer z ogledom risanke 
na televiziji ali lutkovne predstave, ki je narejena po pravljici. (Jamnik, 2012a) 
 
Starši, ki sami ne berejo, pogosto potrebujejo konkretne napotke, kako brati otrokom, in 
nasvete, katere knjige izbrati; nekaterim je potrebno povedati tudi to, da branje otroku v 
predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju ni samo branje besedila, ampak je tudi skupno 
opazovanje ilustracij, pogovor o prebranem, spominjanje na podobna otrokova doživetja, 
razlaganje otroku neznanih besed, skupno izbiranje knjig in ugibanje, kaj je v njih; izmišljanje 
novih zgodb, reševanje ugank in sestavljanje novih rim. (Jamnik, 2011) 
 
Pogovor o prebranem  naj bi bil sestavni del bralne dejavnosti, otrok naj ne bi samo poslušal. 
Če odrasli, ki berejo otroku, preverjajo, ali sledi branju in ali razume prebrano, se otrok 
zgodaj navaja sodelovati pri vsebini/pomenu besedila. Z izkušnjami se navadi razumeti 
različna besedila kot tudi različne sloge izražanja. Že predšolski otrok se srečuje z različnimi 
vrstami besedila in oblikami tiskanih gradiv, ob njih spoznava različne namene in rabe 
pismenosti. Ob obilici gradiv imajo starši ali odrasli, ki berejo otroku, možnost pogovarjati se 
o vsebini in navajati otroka na ustvarjanje lastnega mnenja in kritičnega odnosa do vsebine. 
Kritičen odnos do besedila lahko začnemo razvijati že pri predšolskem otroku, vendar je pri 
tem treba upoštevati njegovo razvojno starost in izkušnje. Poslušanje pripovedovanja in 
branja knjig bogati otrokov besedni zaklad, širi obzorja in je neprecenljiv vir novega znanja in 
novih izkušenj.  (Knaflič, 2009) 
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6.8  VPLIV IZOBRAZBE STARŠEV NA PISMENOST OTROK  
 
M. Kordigel in T. Jamnik (1999) poudrajata, da je branje dosegljivo za vse starše, ne glede na 
raven izobrazbe in gmotni položaj, saj si knjige lahko brezplačno izposojamo v splošnih 
knjižnicah. L. Knaflič (2009) piše, da se pismenost v domačem okolju večinoma ocenjuje 
glede na pogostost branja otrokom in dejavnosti, ki neposredno pripravljajo otroka na učenje 
branja in pisanja. Manj bralnih navad se pogosto povezuje z dejavniki, kot je nižja stopnja 
izobrazbe, revščina, priseljena družina … O družinah, v katerih se manj bere otrokom, je 
razširjeno mnenje, da se pri njih znanje in izobrazba ne uvrščata med vrednote. Danes vemo, 
da so tudi med njimi družine, ki izobraževanje zelo cenijo in v njem vidijo rešitev in izhod iz 
revščine za svoje otroke, vendar nekaterim življenjske okoliščine ne dopuščajo, da bi otrokom 
zagotovili boljšo pripravljenost za šolanje. Pri današnjem načinu življenja se v razvitem svetu 
nihče več ne more izogniti stiku z različnimi oblikami tiskanega gradiva in elektronskih 
informacij v različnih medijih. Vsaka družina in vsi njeni člani so v stiku s pismenostjo v 
najširšem pomenu besede. Večina otrok se že pred vstopom v šolo seznani z različnimi 
oblikami tiska in ne glede na to, v kakšnem družinskem okolju živijo, si pridobijo določene 
izkušnje in znanja, povezana z opismenjevanjem (prav tam). Tudi N. Potočnik (2008) piše, da 
so raziskave pokazale, da v družinah z nižjim socialno-ekonomskim statusom otrok pridobi 
manj kakovostne izkušnje v zvezi s pismenostjo. Otroci iz takšnega okolja so bolj 
izpostavljeni bralnim neuspehom na prvi bralni stopnji. Dokazano je namreč, da dosežki v 
predšolski pismenosti vplivajo na razvoj branja in pisanja.  

Dostopnost knjižnega gradiva (npr. otroška literarna dela, enciklopedije, priročniki, učbeniki), 
spodbujanje otrokovega govora med različnimi dejavnostmi (npr. med skupnim branjem) ter 
dostopnost spodbudnih dejavnosti in materialov zunaj družinskega okolja (npr. knjižnice) 
imajo pozitiven učinek na razvoj otrokovega govora in zgodnje pismenosti (Dearing in 
Taylor, 2007, v Marjanovič Umek, Fakljaj in Pečjak, 2012). Različne spodbude (glede na 
količino in kakovost), ki jih je otrok deležen, in možnosti, ki jih ima v družinskem okolju, so 
v veliki meri povezane tudi s prepričanjem staršev o pomenu spodbujanja otrokovega govora 
in njihovem poznavanjem otrokovega razvoja. Njihovo prepričanje oziroma implicitne teorije 
o pomenu spodbujanja govora in zgodnje pismenosti vplivajo na njihov izbor dejavnosti, med 
katerimi vstopajo v govorne interakcije z otrokom, in značilnosti njihovega govora, 
namenjenega otroku.  Vzgoja otrok postaja vedno zahtevnejša. Družinsko okolje, predvsem z 
vidika socialnih, ekonomskih in kulturnih značilnostih, je eden od najpomembnejših 
dejavnikov otrokovega govora v različnih obdobjih razvoja. Avtorici J. Foy in V. Mann 
(2003, v  Marjanovič Umek, Fakljaj in Pečjak, 2012) razlikujeta med tremi vidiki družinske 
pismenosti, ki imajo pomemben učinek na govor otrok, in sicer so to skupno branje otroka in 
staršev, prepričanje staršev o pomenu skupnega branja in otroških knjig za otrokov govorni 
razvoj ter koliko so starši izpostavljeni knjigam.                                    
 
Spoznanja in ugotovitve številnih raziskav kažejo, da se učenci iz manj spodbudnega okolja 
zaradi revščine pogosteje kot sovrstniki soočajo s težavami na področju branja in bralnega 
razumevanja. Razlogi za to se nahajajo v omejenih kognitivnih spodbudah, nižji izobrazbi 
staršev, skromnem pismenem domačem okolju, v katerem je malo ali skoraj nič knjig, v 
premajhni količini skupnega preživljanja časa starša in otroka ob knjigi ter v nizkem 
pričakovanju staršev glede izobraževalne uspešnosti otrok. Slabše bralno razumevanje je pri 
tej skupini učencev največkrat posledica manj znanega besednjaka ter bolj kompleksnega 
literarnega in abstraktnega jezika, kot je jezik, ki ga uporabljajo v vsakodnevnih, verbalnih 
interakcijah. Že ob samem začetku šolanja zaostajajo za svojimi vrstniki v jezikovnem 
razvoju, splošni poučenosti in življenjskih izkušnjah. Bralno razumevanje ne zahteva le 
sposobnosti dekodiranja besedila in pomnjenja napisanega, temveč tudi bralčevo dobro 
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besedišče, predhodne izkušnje in dostopnost do knjig. Primanjkljaji na teh področjih 
povzročajo učencem iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine težave na področju bralnega 
razumevanja (Walker, 2011). V času šolanja morajo zato ti učenci razviti sposobnosti, ki so 
predpogoj za uspešno branje in bralno razumevanje (dobre jezikovne veščine, besednjak, 
slušno razumevanje, bazo znanj s širokim področjem tem, socialne interakcije v okolju, ki 
podpirajo branje, imeti izkušnje z branjem in dosegljivost različnih vrst bralnih gradiv), kar se 
premalo upošteva v poučevalni praksi teh učencev. Raziskave kažejo (Lindsay, 2010), da če 
imajo učenci dostop do zanimivega in njim razumljivega gradiva, potem berejo. S tem ko 
berejo, izboljšajo vse vidike pismenosti, vključno z besednjakom, slovnico, bralnimi 
veščinami in veščinami pisanja. Branje za zabavo, možnost lastne izbire bralnega gradiva je 
glavni motor razvijanja bralnega razumevanja in razvoja pismenosti. S tem, ko imajo učenci 
dostop do knjig, ki so zanje zanimive, se omogoča razvoj pismenosti, s čimer se branje otrok 
v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, branje otrok z različnimi posebnimi potrebami 
uravnava učinek revščine. Pozitivni vpliv dostopnosti do knjig na bralne dosežke in bralno 
razumevanje je enako velik kot negativni vpliv revščine (Achterman, 2008, v Košak Babuder, 
2012). S poznavanjem posebnih potreb učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine 
in z učenjem bralnih strategij za razvijanje bralnega razumevanja jim lahko učitelji in mentorji 
bralne značke približajo svet knjig, ki jim je zaradi omejenih izkušenj manj znan in 
prezahteven. Pri tem pa je pomembno, da učitelj vsako izmed strategij (npr. aktiviranje 
predhodnega znanja pred pričetkom branja, med branjem in po branju, določanje 
najpomembnejših idej in tem v besedilu, spraševanje, ustvarjanje vidnih in zaznavnih predstav 
itd.) pokaže oz. modelira (učenje po modelu). S prilagajanjem individualnim razlikam 
učencev v bralnem razumevanju, ob dolgotrajni podpori, uporabi ustrezne bralne ravni 
besedila, večji količini možnosti za branje besedil, ki izhajajo iz učenčevega interesa, s 
povezovanjem branja s pisanjem do mere, ki učencu omogoča učinkovitost, z natančnimi 
pričakovanji za vsakega učenca posebej, z osredotočenostjo na samouravnavanje in 
samoopazovanje ter s stalno pomočjo za izboljšanje branja učenci izboljšujejo svoje bralno 
razumevanje, bralno pismenost in, kar je najpomembneje, razvijajo pozitiven odnos do branja. 
Učitelji, mentorji bralne značke in šolski knjižničarji lahko z ustreznim pristopom in 
spodbujanjem branja pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine izboljšajo 
njihovo branje in bralno razumevanje ter s tem prispevajo k povečanju njihove pismenosti in 
socialne vključenosti ter posledično k pretrganju začaranega kroga revščine. (M. Košak 
Babuder, 2012)  
 
Snow in njeni sodelovci z univerze v Harvardu (v Kropp, 2000: 21) so opravili dolgoročno 
raziskavo, kako razmere doma vplivajo na izobrazbo ter podal nekaj dejavnikov, ki 
spodbujajo branje pri otrocih. Prvo mesto zavzema najvplivnejši. 
Domače »literarno« okolje: knjige, časopisi, naklonjenost branju. 

1. Materino pričakovanje glede izobrazbe otroka. 
2. Materina izobrazba. 
3. Odnos med starši in otrokom. 

L.  Marjanovič Umek (2006) piše, da je materina izobrazba povezana tudi s kvaliteto 
družinskega okolja. Matere z višjo izobrazbo imajo načeloma tudi višji socialno-ekonomsko 
status, kar pomeni, da lahko otroku ponudijo več materiala in dejavnosti. Hkrati imajo več 
znanja in višja pričakovanja v zvezi  z otrokovim razvojem. 

Očetovo pričakovanje in osnovno znanje po raziskavi sodeč očitno nimata nobenega vpliva na 
branje, pomembna pa sta pri spodbujanju otroka, da se nauči pisati. (Kropp, 2000) 
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L. Knaflič (2002) je v prispevku predstavila analizo podatkov iz mednarodne raziskave o 
pismenosti odraslih, ki se nanašajo na družinsko pismenost v Sloveniji. V raziskavo je zajetih 
846 odraslih, ki so starši ali skrbniki šolskih otrok. Med vplivi družine na pismenost odraslih, 
zajetih v raziskavo, se kaže, da je izobrazba njihovih staršev tretji najpomembnejši dejavnik, 
ki je povezan z ravnijo pismenosti pri odraslih. Z vidika vpliva, ki ga imajo sedanji starši na 
razvoj pismenosti pri svojih otrocih, pa ima izobrazba sedanjih staršev in dejavniki, povezani 
s stopnjo izobrazbe (življenjski pogoji, kultura preživljanja prostega časa itd.), prav tako 
pomembno vlogo pri razvijanju pismenosti pri otrocih. Pomembnejše kot založenost okolja z 
bralnim gradivom se kažejo najrazličnejše dejavnosti (branje knjig, obiskovanje knjižnice 
ipd.), ki jih izvajajo družinski člani in so povezani s pismenostjo. 
 

L. Knaflič (2003b) meni, da so višje izobraženi straši praviloma bolj motivirani za branje z 
otroki in nasprotno, manj izobraženi starši so običajno manj motivirani za skupno branje z 
otroki. Med manj izobraženimi starši pogosto srečujemo starše, ki bi se radi ukvarjali s 
svojimi otroki, a ne vedo kako. Ti starši potrebujejo spodbudo, nasvete, usmeritve. Motivacija 
teh staršev izvira iz želje, da bi svojemu otroku ponudili čim več, nemalokrat pa je pri tem 
skrita želja, da bi pridobili nekaj tudi zase. Tudi M. Grginič (2006) piše, da ima izobrazba 
staršev pomemben vpliv na družinsko branje in da višje izobraženi starši s svojimi otroki 
pogosteje berejo. 
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7 KNJIŽEVNOST V VRTCU IN ŠOLI 
 
 
Številni izobraževalni sistemi, med njimi tudi naš, umeščajo sodobni bralni pouk v t. i. 
komunikacijski model učenja jezika. Za komunikacijski model učenja jezika je značilno, da 
pojmuje branje kot eno od štirih temeljnih jezikovnih komunikacijskih dejavnosti (poleg 
poslušanja, govorjenja in pisanja), ki ima za cilj usposobiti učenca za učinkovito jezikovno 
komunikacijo z okoljem. Sodobni bralni pouk si za cilj postavlja pripeljati učence ob koncu 
obveznega šolanja do stopnje funkcionalne bralne pismenosti. To pomeni, da je bralno pismen 
tisti, ki bere tekoče, razume prebrano in je sposoben informacije, dobljene z branjem, 
uporabiti pri reševanju učnih in življenjskih težav ter za osebnostno rast. Bralno pismen 
človek je sposoben fleksibilno uporabljati različne tehnike branja glede na vrsto bralnega 
gradiva in cilj branja. (Pečjak in Gradišar, 2012) 
 
Razvijanje pismenosti, še posebej sistematično in vodeno delo s predšolskimi otroki ter 
učenkami in učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, je predvsem v povezavi z 
načeli, cilji in izvedbo začetnega opismenjevanja tema, ki vedno znova zahteva teoretski 
razmislek in kritično presojanje obstoječih kurikularnih rešitev; to pomeni, da je predvsem ta 
sklop učnih ciljev oz. vsebin ter praktičnih socialnodidaktičnih pristopov nujno vedno znova 
presojati glede na sposobnosti in interese otrok ter cilje in standarde znanja, ki jih določajo 
veljavni učni načrti. (Saksida, 2010) 
 
Saksida (2012) poudarja, da je najpreprostejši odgovor na vprašanje, čemu (s kakšnim ciljem) 
brati besedila v vrtcu in šoli oz. pri drugih oblikah skupnega branja (tj. branja v skupini): 
beremo zato, da razvijamo pismenost mladih bralcev. Pismenost kot zmožnost 
posameznikove »uporabe besedil«, torej razumevanja in tvorjenja ne le pisnih, ampak tudi 
slikovnih, govornih, kompleksnih (npr. slikovno-besednih) sporočil pa ne nastaja sama od 
sebe; pri razvijanju pismenosti je ključna vloga mentorjev pismenosti (npr. mentorjev branja), 
torej odraslih (staršev, vzgojiteljev, učiteljev oz. drugih mentorjev branja, npr. knjižničarjev). 
Pomembni sta predvsem dve vlogi mentorjev pismenosti:  
 prepoznavanje zmožnosti in interesov otrok (ter njihovo razvijanje), 

 sodelovanje s kolegi in starši (pomen individualizacije in timskega dela). 

 
 

7.1  KNJIŽEVNA VZGOJA V VRTCU 
 

Zupan (2011) piše: »Vrtec je za oblikovanje stika s knjigo nadvse pomemben, še posebej, če 
doma temu niso posvečali posebne pozornosti.« (str. 286) 
 
L. Knaflič (2009) piše, da predšolski otrok med poslušanjem besedila spoznava knjižni jezik, 
ki ga v vsakdanjem življenju ne uporabljamo, katerega rabo bo srečal šele kasneje v šoli. 
Pisne oblike knjižnega jezika so še posebej pomembne za otroke iz okolij, kjer se uporablja 
narečje, ki se znatno razlikuje od knjižnega jezika. Poslušanje pripovedovanja in branja knjig 
bogati otrokov besedni zaklad, širi obzorja in je neprecenljiv vir novega znanja in novih 
izkušenj. Dostop do književnosti otroku v predšolskem obdobju omogočajo odrasli, najprej 
starši, potem vzgojiteljica v vrtcu in drugi. Književna vzgoja v vrtcu in družinsko branje se 
močno prepletata in dopolnjujeta. T. Jamnik (2003b) piše, da je književna vzgoja v vrtcu 
vpeta v celotno zasnovo pouka književnosti, ki je vertikalno načrtovana v vrtcu, v osnovni in 
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srednji šoli. Upošteva načela, ki jih narekuje bistvo književnosti, funkcija branja, starost 
otroka in izkušnje ter okoliščine sprejemanja književnosti tudi v kasnejših letih samostojnega 
branja. Ob književni vzgoji nikakor ne smemo pozabiti, da je vsako književno delo svet zase 
in da je prav tako tudi vsak otrok nekaj enkratnega in neponovljivega. Književna vzgoja v 
vrtcu temelji na komunikacijskem modelu poučevanja književnosti, kakršen je uveljavljen v 
slovenski književni didaktiki. Njegova glavna značilnost je spodbujanje otrokovega 
ustvarjalnega in subjektivnega sprejemanja besedila. Pomembna je samostojna gradnja 
besedilnega sveta. Iz tega izhaja tudi glavni užitek sprejemanja (poslušanja/branja) 
književnosti: užitek dialoga. Izhodišče in cilj predšolske književne vzgoje sta poslušanje 
besedila in spoznavanje knjig. Otrok se torej že v predšolskem obdobju srečuje s 
književnostjo na način, kot se jo bo učil brati kasneje v osnovni šoli. Cilji književne vzgoje v 
vrtcu so: 

 vzgojni –  usmerjeni v razvijanje bralne kulture, tj. pozitivnega odnosa do besedila, 
književnost oz. branje naj bi otrokom pomenilo vrednoto; 

 izobraževalni – usmerjeni k rezultatom branja, k znanju, ki je povezano s 
sprejemanjem besedila; 

 funkcionalni – se navezujejo na razvijanje strategij sprejemanja besedila oz. otrokove 
zmožnosti soustvarjanja besedilnih svetov.  

V vrtcu so vse tri skupine ciljev prepletene in povezane ter jih je v  procesu težko razlikovati 
(prav tam: 58,59). 
 
Saksida (2001) poudarja, da pri izboru besedil upoštevamo izhodišča in cilje, ki jih želimo 
doseči, toda temeljna kriterija izbora sta kakovost in raznolikost otroških književnih del – 
izberemo naj raznolika besedila, različne literarne zvrsti in vrste, ljudske pravljice, zabavno 
književnost, besedila v otroških revijah (Cicido, Ciciban) ter tudi besedila na drugih 
prenosnikih (kasete ipd.). 
 
 

7.1.1 Obravnava umetnostnega besedila v vrtcu 

T. Jamnik (2003b) navaja, da obravnava umetnostnega besedila v vrtcu poteka po istem 
vzorcu kot kasneje pri šolski obravnavi; zaporedje korakov je torej stalnica, ob vsaki 
posamezni izvedbi pa posamezne faze prilagajamo vsebini besedila. 
 
Faze besedila: 

 Uvodna motivacija: vzgojiteljica motivira otroke za poslušanje besedila, kar je prvi 
korak pri vzpostavljanju dialoga med besedilom in otrokom. V tej fazi otroka pripravi 
na literarnoestetsko doživetje, v njem vzbudi predstave in čustva, povezana s temo oz. 
vsebino besedila. Najpomembnejše motivacijsko sredstvo na začetni stopnji razvijanja 
sposobnosti doživljanja besedila je igra, tej se pridružujeta še napovedovanje vsebine 
in sodelovanje odraslih. 

 Premor pred poslušanjem je kratka faza, v kateri se otrok pripravi na doživetje: se 
umiri in usmeri pozornost na besedilo. 

 Vzgojiteljica nato umetnostno besedilo pripoveduje ali bere. Pomembno je, da branje 
ni izumetničeno (npr. umetno pootročeno), pač pa zanimivo, dinamično; prilagaja ga 
glede na lastnosti književnih oseb in glede na razpoloženje, ki ga vzbuja besedilo. 
Pomembno je upoštevati tudi okoliščine, v katerih otrok sprejema besedilo: posebno 
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doživetje ustvari vzgojiteljica tako, da besedilo bere ali pripoveduje na pravljičnem 
stolu, se pokrije s pravljičnim klobukom, povabi otroka v pravljični kotiček ipd. 

 Nato sledi čustveni odmor po branju, v katerem otrok uredi svoja doživetja. Tudi ta 
faza je kratka, traja le nekaj sekund, toda kljub temu pomembna. S stavkom ali dvema 
vzgojiteljica povzame in potrdi doživljaj. 

 Analiza besedila: pomembna faza za razvijanje dialoga med otrokom in besedilom je 
nedvomno pogovor o besedilu. Strategije poslušanja lahko razvijemo tako, da otroka 
spodbujamo k naslednjim dejavnostim: razlaga neznanih besed in nenavadnih 
besednih zvez, pogovor o književnih osebah (ravnanje, lastnosti), opisovanje izrazitih 
podob (besedilnih slik), napovedovanje nadaljevanja zgodbe, pogovor o razpoloženju, 
ki ga vzbuja besedilo. 

 Pogovoru o besedilu praviloma sledi ponovno poslušanje – otrok na podlagi pogovora 
doživlja besedilo globje, opazi prezrte prvine, nov zorni kot ali vsebinski odtenek. 

 Sklepna faza obravnave je poglabljanje doživetij, v kateri otroku zastavimo ustvarjalne 
in poustvarjalne naloge. Doživljanje literature poglabljamo in razširjamo z 
domišljijskimi, verbalnimi, likovnimi, glasbenimi, gibalnimi in drugimi dejavnostmi 
otrok, vpletamo igro in spodbujamo različne oblike otrokove ustvarjalnosti  (prav tam:  
63, 64). 

 
I. Saksida (2001) poudarja, da v vrtcu nikoli ne bi smelo zmanjkati časa za pogovor, 
pripovedovanje, razlago, opisovanje, dramatizacijo, igro vlog, branje različnih literarnih del 
po željah in zanimanjih otrok. 
 
Poleg komunikacijske obravnave besedil si je preprosto treba vzeti čas tudi le za 
pripovedovanje in branje brez kakršnekoli obravnave. Zato naj vzgojiteljice berejo v 
nadaljevanjih, berejo »na deževen dan«, gojijo pet minut za poezijo … Pripravljajo naj 
pravljične ure in pripovedovanje pravljice zgolj zato, da bi otroci estetsko uživali. 
Branje v vrtcu spodbuja tudi družinsko branje. Uspešnost književne vzgoje predšolskega 
otroka je najmočneje odvisna od prepletenosti in dopolnjevanja vrtčevske vzgoje in 
družinskega branja. (T. Jamnik, 2003b) 
 
M. Caughy in sodelavci (Caughy idr., 1994) poročajo o izsledkih raziskave, v kateri so 
ugotovili, da so otroci, stari od pet do šest let, ki so prihajali iz manj spodbudnega družinskega 
okolja, izražali višje bralne spretnosti, če so bili v vrtec vključeni pred prvim letom starosti. 
Na bralne spretnosti njihovih vrstnikov, ki so prihajali iz bolj spodbudnega družinskega 
okolja, pa je imela vključenost v vrtec pred prvim letom negativen učinek. 
 
T. Jamnik (2012b) piše, da je spodbujanje družinskega branja v skladu s cilji in načeli 
Kurikula za vrtce: 

 eden od ciljev Kurikula za vrtce je namreč izboljšanje informiranja in sodelovanja s 
starši,  

 med načeli vertikalne povezanosti oz. kontinuitete je na prvem mestu povezanost med 
družino in vrtcem,  

 poleg tega je v Kurikulu tudi posebej načelo sodelovanja s starši, iz katerega lahko 
povzamemo, da je tudi na področju jezika, kamor sodi bralna vzgoja, sodelovanje med 
vrtcem in starši pomemben vidik kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k 
ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje; tudi tu je pomembno, 
da vrtec staršem nudi storitve, ne pa posega v njihovo sfero zasebnosti; starši imajo 
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pravico sodelovati pri načrtovanju dela in življenja v vrtcu; starši morajo biti 
obveščeni o tem, katere dejavnosti potekajo v vrtcu. 

Našteti cilji in načela o sodelovanju vrtca s starši se prepletajo na področju jezika skorajda z 
vsemi cilji, med dejavnostmi za otroke od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta je določena vloga 
odraslih, torej tudi vloga staršev (prav tam). 
 
 

7.1.2  Sodelovanje vrtca z družino 

Otroci v prvi razred ne vstopajo kot posamezniki, ki se z raznovrstnimi zapisanimi besedili še 
niso srečali; skupno branje raznovrstnih besedil v vrtčevski skupini ter sodelovanje med 
vrtcem in starši ni le spodbudna oz. sprostilna dejavnost, ampak najprej in predvsem 
sistematično in vodeno razvijanje zmožnosti za sprejemanje in tvorjenje besedil (npr. 
prepoznavanje vrste besedil glede na namen in vrsto sporočanja: neumetnostna in umetnostna 
besedila, različne književne zvrsti in vrste, vrste neumetnostnih besedil). Med vodenim 
pogovorom o teh besedilih si bogatijo besedni zaklad, spoznavajo značilne prvine besedil 
(npr. tipične književne osebe in zgodbene stalnice, pomen ilustracij oz. slikovne ponazoritve 
besedila) ter se o poslušanem izražajo (npr. vrednotijo sporočilo pravljice, tvorijo podobno 
neumetnostno besedilo); vse to spremlja motivacijsko vzdušje za sprejemanje besedila in 
pogovor o njem. Razvijanje splošne sporazumevalne zmožnosti – to je tako rekoč 
samoumevno, če otroku odrasli veliko berejo v predšolski dobi – pa ni edina posledica 
predšolskega branja: »Starši, ki svojim otrokom veliko berejo že pred vstopom v šolo, 
pospešujejo potek zaznavanja in zavedanja besed, zlogov in glasov. Otrok ima med 
poskušanjem branja priložnost, da opazuje zvezo med napisanim in prebranim, sprašuje in 
preverja svoje predpostavke o tej zvezi in na ta način izpopolnjuje svoje znanje o sistemu 
pisave. Ob tem dobiva tudi dragoceno znanje o značilnostih besedila, o tem, kje se začne brati 
in pisati, kako se nadaljuje, da obstajajo različne oblike in vrste črk, da je besedilo sestavljeno 
iz črk, besed in stavkov itn.  Otroci, ki so obdani z bralnim gradivom, kmalu opazijo razlike v 
vrstah tiskanega gradiva in znajo prepoznavati slikanice, knjige, revije, časopise, koledarje 
itd.« (Knaflič 2003, str. 36, v Saksida, 2010) 
 
L Knaflič (2003b) navaja, da se vzgojiteljice pri svojem delu srečujejo z otroki, ki se 
razlikujejo po svojih sposobnostih in izkušnjah, ter z njihovimi starši, ki si prav tako na 
različne načine prizadevajo pripraviti otroka na šolanje in življenje. Otrok mora pred vstopom 
v šolo priti v stik s književnim jezikom, ker se ta uporablja v šoli. Poleg obvladanja jezika 
otrok ob vstopu v šolo potrebuje določena znanja, neko splošno poučenost o svetu, ki ga 
obkroža. Vse to lahko otrok pridobiva iz knjig, le da mu jih mora nekdo približati. Za 
bogatenje besednega zaklada in razumevanje različnih oblik izražanja je dobro, da otroka 
navajamo na pogovarjanje, spraševanje in odgovarjanje. Pogovor ob knjigi, njeni vsebini in 
slikah omogoča urjenje takšnih spretnosti. Mnogokrat starši potrebujejo zelo natančen nasvet, 
kako brati knjigo in kako se pogovarjati ob njej. Vzgojiteljice bodo staršem lahko zelo 
pomagale, če jim bodo same ali s pomočjo knjižničark predstavile posamezne korake pri 
predstavitvi knjige otroku, branju in pogovoru ob knjigi. Vzgojiteljica se pri sodelovanju z 
družino srečuje s skupino različnih staršev, ki tako kot otroci zahtevajo različne pristope. Če 
se odloči za spodbujanje branja v družini, mora upoštevati razlike med družinami, ki se 
nanašajo na stopnjo izobrazbe, gmotni položaj, kulturne značilnosti ipd. Spodbujanje branja v 
družini je občutljiva dejavnost, ker posega v družinsko življenje. Zaradi tega je pomembno, da 
vzgojiteljica dejavnosti, s katerimi »vstopa v družino«, uvaja zelo previdno, obzirno do otroka 
in njegovih staršev. Za vse tiste starše, ki so odprti za nasvete in sodelovanje z vrtcem, je 
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pobuda vrtca priložnost, da spoznajo branje kot dejavnost, ki jo lahko ponudijo otrokom, 
izvajajo z otroki in v njej skupaj uživajo, obenem pa spoznajo, da je branje nekaj, kar tudi 
njim koristi za potrebe vsakdanjega življenja in sprostitev. (Prav tam: 67) 
 
 

7.2    PRIPRAVA OTROK NA ŠOLO GLEDE NA RAZLIČNO STOPNJO 
IZOBRAZBE STARŠEV 

 
L. Knaflič (2003b) ugotavlja, da so starši z višjo izobrazbo imeli priložnost razmeroma dobro 
spoznati šolski sistem, imajo pa dovolj šolskega znanja in se čutijo usposobljene, da svoje 
otroke sami pripravljajo za šolo. Imajo svoja pričakovanje glede vloge vrtca, hkrati pa se 
zavedajo, da ni vse odvisno le od vrtca, temveč da je pomembna tudi njihova vloga. V 
nekoliko drugačnem položaju so starši, ki so se izobraževali krajši čas in so morda že veliko 
od pridobljenega znanja pozabili. Mnogi starši z nižjo stopnjo izobrazbe se zaposlujejo na 
delovnih mestih, ki zahtevajo posebna znanja in ročne spretnosti na pa toliko rabe bralnih 
spretnosti. Teh potem ne vzdržujejo na delovnem mestu, največkrat pa tudi ne v prostem času. 
Šolanje so mnogi zaključili pred več leti, poleg tega pa imajo nekateri zaradi neuspešnosti 
celo neprijetne spomine na šolo. Ker se sami ne čutijo dovolj usposobljene, imajo glede 
razvojnih spodbud, pomembnih za vstop v šolo, velika pričakovanja od vrtca. Med manj 
izobraženimi starši pogosto srečujemo starše, ki bi se radi ukvarjali s svojimi otroki na način, 
ki bi otrokom olajšal začetek šolanja, a ne vedo kako. To so starši, ki so hvaležni za nasvete o 
tem, kaj in kako brati predšolskim otrokom. Motivacija teh staršev izhaja iz želje, da bi 
svojemu otroku ponudili čim več, pogosto pa je prisotna še skrita želja, da bi nekaj pridobili 
tudi zase. Zaradi njihove razmeroma dobre motiviranosti jim je smiselno ponuditi 
intenzivnejše oblike sodelovanja. Motivacija ali pripravljenost staršev je predpogoj za 
razvijanje kakršnegakoli sodelovanja med vrtci in starši. Za dobro in uspešno sodelovanje je 
treba ugotoviti, kakšne so potrebe staršev, kaj vedo in kaj bi še radi izvedeli o pomenu branja 
za otroke – izhajati iz njihovega položaja. Motiviranim manj izobraženim staršem 
vzgojiteljice lahko veliko pomagajo z nasveti, ki jih črpajo iz svojega znanja in izkušenj. 
 
 

7.3  KNJIŽEVNA VZGOJA V 1. RAZREDU 
 
V. Medved Udovič in T. Jamnik (2002) pišeta, da je razvojnopsihološko otrok v prvem 
razredu devetletne osnovne šole in v vsem prvem triletju osnovne šole v t. i. pravljičnem 
obdobju (3–9 let), v katerem pravljice (in druga domišljijsko oblikovana  otroška literatura 
vseh vrst) ustrezajo otrokovemu dojemanju samega sebe in sveta. Vsakdanji realni svet se 
namreč pridruži nevsakdanjemu, čudežnemu, oba tvorita tipično otroški pogled na svet. 
Junaki, situacije in predvsem čudeži v pravljicah otroka na svojevrsten način (njegovemu 
psihološkemu razvoju primerno) pripravljajo na svet in življenje. Zato je pomembna tudi 
pravljičnost v smislu domišljijske ustvarjalnosti in sproščanja »na krilih domišljije«.  
 
Kropp (2000) omenja šolo kot najpomembnejšega zaveznika pri spodbujanju otroka, da 
postane bralec za vse življenje. Učitelji v nižjih razredih skrbijo za širjenje besedišča, 
razvijanje bralnih sposobnosti, vodijo dramske in literarne krožke in učence tako pripravljajo 
na zahtevnejše branje v višjih razredih, kjer učitelji še naprej spodbujajo branje.  
 
Saksida (2011) piše, da se je na začetku devetdesetih let na Slovenskem uveljavil t. i. 
komunikacijski pouk književnosti. Nov učni načrt od prvega do devetega razreda osnovne 
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šole ob štirih dejavnostih (poslušanje, branje, govorjenje, pisanje – branje je temeljna 
dejavnost pri književnem  pouku) predvideva vodeno razvijanje: 

 strategij pred sprejemanjem, 

 identifikacije s književnimi osebami, 

 kritično vrednotenje književnih oseb, 

 predstavljanja besedilne stvarnosti, 

 razumevanje dogajanja, 

 zaznavanje in razumevanje pripovedovalca, 

 razumevanje teme in medbesedilne primerjave, 

 zaznavanje in doživljanje temeljnih prvin književnih zvrsti in vrst, 

 strategij po sprejemanju  (prav tam). 

Funkcionalnim ciljem se v učnem načrtu pridružujejo izobraževalni – ti so zelo omejeni: v 
prvem triletju zajemajo le nekatere osrednje izraze (npr. pesnik, pisatelj, pesem, pravljica, 
kitica, rima, verz, književna oseba – obveznih avtorjev/besedil učni načrt ne predpisuje, pač 
pa navaja le predlagana umetnostna besedila. (Prav tam) 
 
Osrednji in temeljni cilj književne vzgoje je bralčevo subjektivno »srečanje s književnostjo in 
literarnoestetsko doživetje« (Kordigel, 1995/96: str. 24, v Saksida, 2011); književno znanje je 
v tem smislu le podpora razviti bralni zmožnosti, kot sestavina književnega pouka pa v 
povezavi s samostojnim branjem vendarle tudi možnost »za ustvarjalno komunikacijo z 
literarnim besedilom« (prav tam). Tako sodobna zasnova pouka književnosti poleg bralnih 
strategij predstavljanja besedilne stvarnosti, razumevanja književnih oseb, zgodbe, teme in 
perspektive zajema tudi »poznavanje kanona, poznavanje literarne tradicije« (prav tam). 
Saksida (2011) piše, da naloga šole ni, da razvija le naklonjenost do branja leposlovja ter 
upošteva in spodbuja književne interese, ampak da s pristopi, ki upoštevajo mladega bralca, 
razvija njegove bralne zmožnosti in širi njegovo literarno razgledanost.  
 
Obravnavi umetnostnih besedil je v 1. razredu namenjenih 50 % ur. Predmetu slovenščina je 
namenjenih 700 ur pouka, in sicer 210 ur na leto v 1. razredu (6 ur na teden), se pravi 3 ure 
tedensko književnemu jeziku.  
 
»Otroci v prvi razred osnovne šole vstopajo z različno razvitimi bralno-pisalnimi zmožnostmi; 
nekateri med njimi že samostojno berejo in pišejo povedi oz. krajša besedila, drugi preberejo 
kako besedo, se znajo podpisati ipd.« (Saksida, 2010, str. 75)  
 
Ustrezno temeljno izhodišče, tj. »neizoliranost« opismenjevanja ter vključenost le-tega v 
vsebine vseh predmetov (vprašanje je seveda, ali se v praktičnih izvedbah to načelo v resnici 
tudi upošteva) se podrobneje izraža tudi v splošnih ciljih ter operativnih ciljih predmeta. Pri 
razčlenitvi operativnih ciljev (po razredih) pa je opaziti nekaj rešitev o razvoju pismenosti 
(predvsem branja in pisanja) pred vstopom v šolo. Branje je v prvem razredu omejeno na 
branje piktogramov oz. znakovnih sporočil in napisov.  Prvi razred tako predvideva predvsem 
predopismenjevalne dejavnosti – seveda pa ob tem ponuja tudi vrsto drugih ciljev, povezanih 
predvsem z razvijanjem sporazumevalnih dejavnosti (npr. pogovarjanje, poslušanje besedil, 
odgovarjanje na vprašanja, govorno nastopanje, sprejemanje umetnostnih besedil). Sestava 
ciljev, povezanih s samostojnim branjem in pisanjem, se v prvem razredu izogiba 
sistematičnemu spoznavanju črk (od tod posredne usmeritve za delo v razredu, npr. 
seznanjanje, osnove, »branje«) – namesto tega pismenost pojmuje predvsem kot preplet 
dejavnosti ob raznovrstnih besedilih in le izjemoma ponuja možnost samostojnega pisanja 
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(npr. »Sami napišejo svoje ime oz. besede, ki jih poznajo.«) (Učni načrt, str. 14, v Saksida 
2010). V tem smislu je torej točna ugotovitev, »da je prvi razred namenjen pripravi na 
sistematično opismenjevanje, drugi sistematičnemu opismenjevanju in tretji urjenju tehnike 
branja in pisanja.«  (Zrimšek, 2003, str. 55, v Saksida, 2010) 
 
Saksida (2008) poudraja, da je poleg obveznega predmeta poteka sistematična vzgoja bralcev 
še v obšolskih dejavnostih, od katerih je na prvem mestu gibanje Bralna značka, ki za branje 
vsako leto motivira več kot sto tisoč osnovnošolcev. 
 
 

7.3.1 Pravljica v 1. razredu 

Pravljica je otroku v prvem triletju najpomembnejša literarna vrsta. Poleg pravljic otrok 
doživlja in spoznava druge literarne vrste (poezijo, uganko, zgodbo). Ilustracija (podoba) je 
otroku enako pomembna kot besedilo, zato so mu slikanice in ilustriranje knjige najbolj 
primerne knjige, otrok zaradi ilustracij bere knjige že od zgodnjega predbralnega obdobja in 
so mu vse prvo triletje osnovne šole v veliko pomoč pri drsnem vstopu v branje. (Medved 
Udovič in Jamnik, 2002) 

 
M. Kordigel in I. Saksida (1999) pišeta, da je, da bi bila književna vzgoja res uspešna, 
potrebno poseči  v otrokovo zunajšolsko okolje, torej v njegovo družino. Velika večina družin 
(če ne vse) vsaj v začetku šolanja kaže velik interes za otrokovo napredovanje, skorajda vsi 
starši gojijo upanje, da bo njihov otrok v šoli uspešen. Da je res tako, dokazuje vprašanje 
Kako je bilo v šoli?, ki ga zastavljajo starši otrokom skorajda v vsakem gospodinjstvu tam 
nekje okrog kosila. Starši so tudi pripravljeni marsikaj storiti, da bi bili njihovi otroci v šoli 
uspešni. In kaj v tej situaciji počnemo učitelji? V okviru šolskega programa nalagamo 
otrokom le neprijetne naloge, povezane z urjenjem tehnike osnovnega branja (Preberi petkrat. 
In mama naj podpiše! ali Doma vadi branje!) in memoriranjem osnovnih matematičnih 
rezultatov (rezultatov seštevanja in odštevanja do 20 ter rezultatov poštevanke števil do 
deset). Vse te aktivnosti pa so v družinah najpogosteje vir konfliktnih situacij, zato starše 
veselje do sodelovanja v šolskem programu hitro mine.  (Prav tam) 
Pri metodi družinskega branja gre za:  
• utrjevanje/uvajanje nekaterih vzorcev življenja s knjigo, za uvajanje/ohranjanje oblik 
skupnega bivanja staršev in otrok, oblik, ki bodo predstavljale vir harmonije in dobrega 
počutja;  
• pridobivanje/ohranjanje bralnega časa (morda pred spanjem), ki so ga prakticirale mnoge 
družine pred otrokovim vstopom v šolo in ki ga (zaradi prepričanja, da bo za otroka 
najkoristneje, če bo poslej bral sam) po vstopu v šolo večinoma opuščajo; s tem se ukinja 
oblika skupnega bivanja in vsaj za nekaj časa (za večino otrok pa za vedno) asociacijska 
zveza: srečanje z literaturo je prijetno doživetje; 
• odkrivanje oblike skupnega bivanja v družinah, kjer otrokom pred vstopom v šolo niso brali, 
pri teh družinah gre že za odkritje nove dimenzije v medsebojni komunikaciji; 
• in kar je zelo pomembno: za preseganje negativnega vpliva na oblikovanje odnosa do 
knjige, ki nastaja z opazovanjem vzorca vedenja staršev v družinah, kjer nihče od odraslih ne 
bere oz. ne bere drugega kot tabloidni časopis. (Prav tam) 
 
Skratka, otrokove odrasle družinske člane (starše, stare starše …) je treba pritegniti v šolsko 
književno vzgojo tako, da bosta učiteljevo literarnovzgojno prizadevanje in otrokovo 
doživljanje literature doma drug drugega podpirala in dopolnjevala. Izredno pomembno pri 
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celotni zgodbi je pravočasno obveščanje staršev, kaj od njih želimo, ter vzbujanje občutka, da 
so poleg otroka in učitelja eden od treh partnerjev, ki sooblikujejo otrokov 
vzgojnoizobraževalni proces. O teh rečeh bi bilo dobro, če bi se učiteljica in vzgojiteljica 
(učiteljici) s starši pogovorili kar najbolj zgodaj, morda kar na prvi šolski dan, ko večina 
staršev pospremi otroke v šolo in ko je verjetno edina priložnost, da se lahko pogovorimo celo 
z obema staršema. Vsekakor je pomembno, da nanese pogovor tega dne tudi na branje in 
poslušanje/pripovedovanje literature, saj nam bodo mnogi starši povedali, kako njihov otrok 
rad posluša pravljice in radijske igre na zvočnih kasetah. Moramo jim povedati, kako 
pomembna je vloga odraslih pri otrokovem bralnem razvoju, kako pomembna je pravljica za 
lahko noč in kako bodo za otrokovo vstopanje v svet (za)pisane besede storili največ, če bodo 
z družinskim branjem nadaljevali vsaj še vse prvo triletje. Potem lahko predstavimo staršem 
še koncept drsečega vstopanja v samostojno branje in povemo, da bo njihov otrok bral 
pravljice sam šele takrat, ko bo pri branju tako spreten, da bo njegova želja po sprehodu v 
literarnem (pravljičnem) svetu večja od želje, da bi se izognil razvozlavanju črk. Staršem 
povemo, da se bo to zgodilo postopoma, tako da jim bodo otroci morda najprej prebrali naslov 
pravljice (slikanice), kasneje morda tisti del pravljice, ki jo znajo na pamet, in še kasneje 
morda košček prvega odstavka v pravljici, morda pa bosta z dedkom ali babico brala 
dvogovor pravljičnih oseb tako, da bo vsak izmed njiju bral besede ene izmed pravljičnih 
oseb. Ob koncu triletja bo večerno branje intimna situacija, v kateri bosta otrok in odrasli, 
stisnjena drug k drugemu, prebirala lepe pravljice – ne zaradi branja, ne zaradi 
opismenjevanja, ne zaradi bralne vzgoje, ampak preprosto zato, ker jima bo ob branju lepo 
(prav tam). 
 
Učitelji v prvem triletju in tudi vzgojiteljice v vrtcih osveščajo starše o pomenu branja na 
roditeljskih sestankih, s predavanji, z bralnimi kotički, s projektnim delom in z različnimi 
prireditvami, povezanimi s knjigo; pripravijo lahko srečanje otrok in staršev, kjer skupno 
podoživljajo prebrane knjige ali organizirajo skupen obisk obojih v splošni knjižnici. (Jamnik, 
2011) 
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8 VLOGA KNJIŽNICE 
 
Splošne knjižnice vse bolj postajajo krajevna središča kulture, branja, srečevanja in druženja 
ter dostopa do različnih informacij in tako pripomorejo h krepitvi sodobne informacijske 
družbe. Temu se pridružuje tudi njihova družbenorazvojna vloga v smislu izenačevanja 
kulturnih, izobraževalnih in drugih socialnih možnosti. V Sloveniji je 58 splošnih knjižnic z 
250 krajevnimi knjižnicami in 12 bibliobusi z več kot šeststotimi postajališči. Včlanijo se 
lahko že otroci v predšolskem obdobju in jo potem obiskujejo vse življenje. Splošne knjižnice 
za predšolske in šolske otroke ter mlade pripravljajo različne oblike dejavnosti: skupinske ali 
individualne oblike učenja, informacijskega opismenjevanja, seznanjanja s knjigami, avtorji 
in priporočili za branje, različne prireditve in dogodke. Oblik in vsebin je veliko, vsaka 
knjižnica se prilagaja potrebam lokalnega okolja. S šolami, šolskimi knjižnicami in učitelji 
sodelujejo pri pripravi vsebin in oblik bibliopedagoških dejavnosti. Na mladinskih oddelkih 
vseh splošnih knjižnic so razširjene raznovrstne bibliopedagoške dejavnosti, tj. oblike knjižne 
in knjižnične vzgoje, knjižnično-informacijskega opismenjevanja in promocije branja. Njihov 
namen je uporabnike seznaniti z rabo knjižnice, dostopnostjo do gradiva, informacijskih virov 
ter jih navdušiti za branje in širjenje bralnih izkušenj. (Gujtman, 2014)  
 
Ker vse družine niso enako naklonjene branju zaradi takšnih in drugačnih razlogov, so 
srečevanja otrok s knjigo zelo različna. Uspešno in učinkovito spodbujanje razvoja bralnih 
navad je povezano s kvalitetnim in otroku primernim izborom knjižnega in neknjižnega 
gradiva in kvalitetnim dostopom do njega ter z različnimi spodbujevalnimi oblikami in 
metodami knjižne in knjižnične vzgoje, ki jih je razvila in jih še razvija splošna knjižnica. 
(Grosman, 2003) 
 
Obisk knjižnice je del knjižnične, knjižne in književne vzgoje otrok. Vloga knjižnice in 
pogostih obiskov v njej je pomembna s stališča celotnega jezikovnega področja, torej tudi pri 
začetnem opismenjevanju in govorni vzgoji. (Jamnik, 2009) 
 
I. Mlakar (2003) poudarja, da se knjižničarji dobro zavedajo, kako pomemben je prvi 
družinski obisk knjižnice za otroka in starše. Vtis, ki si ga bodo straši in otroci ustvarili, bo 
odločal o tem, ali se bodo čutili povabljene v knjižnico in se bodo radi vračali ali pa bodo 
prihajali v knjižnico le, ko bo nujno. Mladinski knjižničarji spodbujajo družinski obisk 
knjižnice kar se da zgodaj, že v predbralnem obdobju, kajti želijo si, da bi otroka spremljala 
knjiga tako rekoč od rojstva dalje pa seveda vse življenje. 
 
Knjižničarji skušajo v najzgodnejše srečevanje s knjigo vključiti vzgojno-varstvene ustanove 
ter prek njih pritegniti v knjižnico starše predšolskih otrok in jih prepričati o pomenu 
vključitve v knjižnico. Knjižnico naj bi otroci in starši po prvem obisku zapustili v 
prepričanju, da so odkrili zakladnico žlahtne besede, znanja in informacij, kjer bodo lahko 
potešili raznovrstne potrebe po branju in kamor se bodo z veseljem vračali. (Prav tam) 
 
Pomemben prispevek pri spodbujanju bralnih navad v predšolskem obdobju (tudi šolske) 
predstavljajo v mladinskih oddelkih splošnih knjižnic tudi bibliopedagoške oblike dela s 
predšolskimi otroki (tudi šolskimi), kakršni sta ura pravljic in igralna ura s knjigo. Pravljičarji 
za uro pravljic izberejo več starosti otrok primerno dolgih, zanimivih in »pripovedljivih« 
ljudskih, klasičnih umetnih ali sodobnih umetnih pravljic, ki jih pripovedujejo ob slikanici 
(knjižnih ilustracijah). S pripovedovanjem, ki omogoča pristen stik s poslušalci in svobodnejši 
odnos do leposlovnega besedila, poskušajo načrtno uvajati mlade poslušalce v svet literature 
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in vplivati na njihov literarni okus. Ob pripovedovanju pravljice skušajo vzbuditi predvsem 
estetsko doživetje, ki ga omogočata otrokovi starosti primerno leposlovno besedilo in knjižna 
ilustracija. (Prav tam) 
 
Pravljične in igralne ure so za starše spodbuda, da tudi sami berejo ali pripovedujejo svojim 
otrokom, se igrajo, ustvarjajo in se z njimi pogovarjajo, nadgrajujejo pravljične vsebine z 
raznovrstno leposlovno ali poučno literaturo. (Grosman, 2003) 
 
V IFLA/UNESCOVEM Manifestu o splošnih knjižnicah je zapisano, naj bi bile vse “storitve 
splošne knjižnice na voljo uporabnikom po načelu enakega dostopa za vse ne glede na starost, 
raso, spol, vero, narodno pripadnost, jezik in socialni položaj.”. V smislu potreb lokalne 
skupnosti, ki jim morajo splošne knjižnice prisluhniti in se odzivati nanje, je temeljno načelo 
splošne knjižnice, da morajo biti njene storitve enakovredno dostopne tudi za skupine, ki 
zaradi določenih razlogov težje uporabljajo njene storitve, kot so: jezikovne manjšine, 
invalidi, ostareli, prebivalci oddaljenih krajev. V tem duhu si knjižničarji prizadevamo, da bi 
bile knjižnice prijazni, vsem dostopni prostori, kjer bi lahko vsi obiskovalci zadovoljili svoje 
potrebe po ustreznih informacijah in različnih vrstah branja. Splošna knjižnica je z 
raznovrstnim in bogatim knjižničnim gradivom temelj, na katerem je mogoče graditi različne 
oblike knjižne vzgoje in vzpodbujati bralne navade že od predšolskega obdobja naprej. 
Mladinski oddelki splošnih knjižnic zato po načelu demokratičnosti, seveda pa v okviru 
možnosti, ponujajo svojim bralcem najširši izbor literature, upoštevajoč raznovrstne potrebe 
obiskovalcev, tudi tistih iz različnih socialnih in nacionalnih (kulturnih) okolij, na katere mora 
biti splošna knjižnica še prav posebno pozorna. Knjižnica v tem smislu nabavlja kakovostno, 
starostni stopnji primerno in zelo raznovrstno knjižnično gradivo, ki naj bi bilo opremljeno 
tako, da je bralcem čim bolj dostopno, pregledno urejeno in dovolj privlačno ponujeno. 
Nabava v mladinskih oddelkih je najširša, saj upošteva različne, zelo široke bralne interese 
mladih bralcev in skuša ustreči tako potrebam po prostočasnem kot poučnem branju glede na 
različne bralne interese. Ali na kratko, splošna knjižnica jim ponuja branje za znanje in branje 
za zabavo. (Mlakar, 2009) 
 
 

8.1   POMEN KNJIŽNICE PRI SPODBUJANJU DRUŽINSKEGA BRANJA 
 
Mladinski knjižničar se na vseh področjih svojega dela trudi upoštevati različne družinske 
bralne interese, potrebe, razpoloženja, individualne razlike in bralno usposobljenost tako 
otroka kot njegove družine ter z rednim obiskovanjem knjižnice postopoma oblikovati in 
dvigovati družinski bralni nivo. Za to mora seveda dobro poznati knjižno produkcijo za otroke 
in priporočati kakovostne knjige, ki so v danem trenutku najbolj primerne. (Mlakar, 2009) 
 
Knjižničarji se dobro zavedajo, kako pomemben je prvi pa tudi vsak nadaljnji družinski obisk 
knjižnice za vsakega posameznega otroka in za družino kot celoto. Vtis, ki ga bo prvi obisk 
napravil nanje, bo namreč zelo pomembno odločal o tem, ali bodo postali redni obiskovalci 
knjižnice ali ne, ali se bodo čutili »povabljene v knjižnico« vedno ali pa samo takrat, kadar bo 
to zares nujno. Poleg primerno ponujenega izbora knjižničnega gradiva in prijetno urejenega 
prostora je nujno, da naleti družina na prijazno, odzivno ter strokovno usposobljeno osebo, ki 
je pripravljena svetovati, se pogovarjati o knjigah, deliti z obiskovalci svoje izkušnje in znanje 
in kar je najpomembnejše, da je sposobna za branje navduševati, kar vse naj bi knjižničar, ki 
dela z otroki in njihovimi starši, tudi znal in bil. Zato naj bo obisk staršev in otrok v knjižnici 
prijazen in doživljajsko poln dogodek, predstavitev knjižnice in vseh njenih dejavnosti pa 
vzpodbuda za ponovno srečanje, ki se ga bodo starši in otroci veselili vnaprej, ker so 
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knjižnico dojeli kot prostor, v katerem se dobro in prijetno počutijo in kjer vedno najdejo kaj 
tudi zase. (Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj, 2011/2012)  
 
Priporočamo, da se pri skupnem obisku v knjižnici starši z otrokom dogovorijo, da si izbere 
kakšno knjigo on sam, nekaj knjig pa izberejo oni. Pomoč pri izbiri gradiva lahko staršem in 
otrokom v knjižnici ponudijo knjižničarji. Otroka je dobro čim prej navaditi, da se posvetuje s 
knjižničarjem, kje imajo knjige o temi, ki ga zanima, in so hkrati primerno zahtevne za 
njegovo starostno stopnjo. Ko prinesemo knjige iz knjižnice domov, spet poskrbimo, da bo 
otrok aktivno vključen v procesu in mu ponudimo, da on določi vrstni red, po katerem bomo 
prebrali izposojene knjige. Otroku daje priložnost za izbiro občutek, da je samostojen, hkrati 
pa se tako res uči izbiranja in odločanja. Če mu katera od izposojenih knjig ni všeč, ga ne 
silimo k poslušanju, temveč naj raje izbere drugo. Če mu bo katera zelo všeč in bo hotel, da jo 
naslednji in še naslednji dan ponovno preberemo, ni s tem nič narobe. Želja po ponovnem 
branju kaže namreč, da je otroku knjiga res všeč, da ga je navdušila in vzbudila njegov 
interes. Knjigo bo ob vsakem novem branju doživljal drugače in skozi njene različne plasti. 
Ob prvem branju so ga morda pritegnile ilustracije, ob drugem ga bo bolj zanimala zgodba, ob 
tretjem bo pozoren na podrobnosti v ilustraciji, pri četrtem bo že povzemal določene besedne 
zveze ali rime … S knjigami, ki jih želi slišati večkrat, se bralec »poveže« in postanejo 
njegove najljubše knjige. (Bucik, 2009)  
 
 

8.2  SPODBUJANJE DRUŽINSKEGA BRANJA V SLOVENIJI 
 
Strokovnjaki danes posebej poudarjajo, da je za spodbujanje branja pri otrocih zelo 
pomembno sodelovanje vzgojiteljev, učiteljev, knjižničarjev, svetovalnih delavcev in staršev. 
(Slapnik, 2010) 
 
Vsaj dve desetletji tudi v Sloveniji spodbujamo družinsko branje v vrtcih in v osnovnih šolah, 
v splošnih knjižnicah z različnimi oblikami knjižnične, knjižne in književne vzgoje 
pravzaprav že ves čas, čeprav tega nismo toliko eksplicitno poudarjali. Društvo Bralna značka 
Slovenije – ZPMS (Bralna značka) – družinsko branje spodbuja s t. i. »predšolsko bralno 
značko«, ki se pod različnimi imeni dogaja v vrtcih in v nižjih razredih osnovne šole, 
Andragoški center Slovenije s projektoma Beremo in pišemo skupaj, Branje za znanje in 
branje za zabavo. Znani so nekateri založniški projekti, npr. EPTA, založba najlepših slikanic 
s svojim projektom Knjigobube. Zveza družin pri ZPMS in Bralna značka sta izdali zgibanko 
Zibelka branja; nekaj časa so jo dodajali celo v paket za novorojenčke, da bi starše opozorili, 
kako pomembno je branje za otrokov vsestranski razvoj in da med drugim poglablja čustvene 
vezi med otrokom in odraslim, ki mu bere. V spodbudo za družinsko branje sta izdali tudi vsaj 
dve zgibanki s priporočenimi vzgojnimi knjigami za različno stare otroke in za vzgojitelje. 
Bralna značka je pripravila tudi zgibanko Otroci – branje – odrasli, ki je prav tako namenjena 
spodbujanju družinskega branja. Ministrstvo za kulturo je pred leti dvakrat ali trikrat razpisalo 
natečaj za primerno slovensko slikanico, ki jo je dajalo v paket staršem novorojenčkov. 
Zagotovo prispeva k spodbujanju družinskega branja tudi slikanica, ki jo Bralna značka 
podarja vsem prvošolcem po Sloveniji in v zamejstvu. (Jamnik, 2009) 
 
M. Grosman (2011) piše, da je branje za bralno značko za tisoče mladih in starejših Slovenk 
in Slovencev tisto bralno doživetje iz šolskih let, na katerega se velikokrat in z veseljem 
spominjamo.  
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8.2.1 Predšolska bralna značka 

M. Glinšek (2011) piše, da je osnovni namen predšolske bralne značke (PBZ) motivirati starše 
in jim pomagati, da bi svojim otrokom ponudili knjigo, jim brali in pripovedovali ter tako 
omogočili otrokom, da bi že v predbralnem obdobju prišli v stik s knjigo, jo doživeli in 
podoživeli v vsej njeni estetski, vsebinski in vizualni podobi kot nekaj zanimivega in 
prijetnega; poleg tega želijo starše seznaniti s ustrezno in primerno knjigo ter slikanico za 
določeno starost otroka. PBZ ima vlogo nekakšne družinske knjižne vzgoje, posredno pa 
pomeni tudi obogatitev knjižne vzgoje v vrtcu. V vrtcih je delo s knjigo (branje, 
pripovedovanje, poustvarjanje) pomembna sestavina programov, PBZ pa omogoča še 
aktivnejše vključevanje in ustvarjalno sodelovanje otrok, preko njih pa tudi njihovih staršev.  
 
 

8.2.2 Bralna značka v 1. triletju 

»Podobno kot predšolska bralna značka tudi bralna značka v prvem triletju delno spodbuja 
starše, da bi brali svojim otrokom. V prvem triletju je branje za bralno značko torej skupno 
branje, ko starši berejo otroku, obenem pa ga spodbujajo, da bere tudi sam.« (Jamnik, 2011, 
str. 246) Starše otrok v prvem triletju je potrebno spodbujati, da ne prenehajo brati z otrokom, 
ko se le-ta nauči dekodiranja črk. Pomembno je, da se učitelji zavedajo povezanosti pouka 
slovenskega jezika in bralne značke ter tega, da je bralna značka interesna dejavnost, v katero 
se učenci vključujejo. Učitelji, ki razumejo njen pomen, bodo spodbujali učence k branju za 
bralno značko že v prvih razredih šolanja. (Prav tam: 248, 249) 

 
 

8.3  ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
P. Kropp (2000) posebej omeni tudi šolsko knjižnico: noben prostor v šoli ni pomembnejši za 
razvijanje bralnih veščin kakor šolska knjižnica, ki mora biti vedno odprta in polna knjig, 
knjižničar pa vedno na razpolago. Dobra šolska knjižnica mora storiti vse kaj več, kakor 
otrokom enkrat tedensko izposojati knjige: včasih posoditi po dve knjigi hkrati – eno za 
učenca in drugo za starše, biti mora delovni prostor z vsem (od ravnil in lepila do revij, iz 
katerih se sme izrezovati), imeti mora tudi računalnike, enciklopedije na CD-romih, zvočno 
opremo za učenje tujih jezikov, avdio- in videoposnetke, zvočne knjige, hkrati pa nuditi tudi 
tih in udoben kotiček za branje. Knjižničar mora sodelovati pri sestavljanju učnega načrta in 
učiteljem dejavno predlagati nove knjige, poznati vsakega otroka in imeti občutek za to, kaj 
vsak od njih rad bere, organizirati prostovoljce ali usklajevati medsebojno bralno pomoč med 
učenci. 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

I. EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Na Osnovni šoli Šmartno, kjer sem zaposlena, je že nekaj let ena od prednostnih nalog 
spodbujanje in razvijanje bralne pismenosti pri učencih vseh starosti, zato učitelji in 
vzgojitelji temu projektu namenjamo posebno pozornost.  
 
Družinsko branje ali pripovedovanje pravljic  je priložnost za kvalitetno preživet čas z 
otrokom. Znano je, da ima skupno oziroma družinsko branje pravljic in druge literature velik 
vpliv na otrokov vsestranski razvoj, na njegovo učno uspešnost, interese za branje in tudi na 
nadaljnjo življenjsko pot. Pomembno je, da starši otroku, ne glede na končano stopnjo 
izobrazbe, veliko berejo, jih spodbujajo pri bralnih aktivnostih ter jim s svojim zgledom 
približajo zanimanje za knjige in branje.  
 
Mnoge raziskave so namreč pokazale, da je uspešnost branja, pisanja in učenja povezana s 
tem, koliko je bil otrok v predšolskem obdobju deležen branja in koliko je bil v stiku s 
knjigami. Razvoj na vseh področjih je zagotovo odvisen od količine in kakovosti spodbud, ki 
jih je otrok deležen v zgodnjem otroštvu. 
 
Odločila sem se, da izvedem raziskavo, s katero želim  ugotoviti, kakšno vlogo ima ter kako 
vpliva družinsko branje pravljic na  razvoj bralne pismenosti otrok glede na končano stopnjo 
izobrazbe staršev. Prav tako želim preveriti bralno razumevanje otrok omenjenih staršev. 
Zanima me, koliko otrok staršev z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe že samostojno bere in 
prebrano tudi razume. 
 
V prvem delu raziskave sem se osredotočila na starše otrok predšolskih skupin  (otroci stari 
5–6 let) in prvošolcev. Raziskala sem, na kakšen način starši s skupnim branjem pravljic 
vplivajo na različne »bralne« aktivnosti otroka ter preverila možnost njihovega sodelovanja s 
šolo, vrtcem in knjižnico. Zanimala me je njihova končana stopnja izobrazbe in vpliv le-te na 
bralno pismenost otrok. 
 
V drugem delu raziskave sem preverila znanje branja vsakega otroka posebej ter njegovo 
razumevanje prebranega besedila. Tiste otroke, ki samostojno berejo in razumejo prebrano 
sem razdelila v dve skupini, glede na končano stopnjo izobrazbe njihovih staršev.  
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2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

Glede na zastavljen raziskovalni problem sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 
 Kakšna so stališča  staršev glede dejavnosti, ki so povezana z branjem pravljic 

otrokom (količina branja, dejavnosti po prebrani pravljici), in kakšne so razlike med 
starši z višjo in starši z nižjo stopnjo izobrazbe?  

 Kako pogosto starši z višjo in nižjo stopnjo izobrazbe sodelujejo s knjižnico ter  
kakšno  vlogo imajo pri izbiri pravljice?  

 Katere lastnosti pri izbiri pravljice se staršem zdijo bolj in katere  manj pomembne in 
ali so razlike med starši z višjo in starši z nižjo stopnjo izobrazbe? 

 Na kakšen način sodelujejo starši z različno stopnjo izobrazbe  z vrtcem in šolo? 
 Ali se pojavljajo razlike glede vpliva družinskega branja pravljic na uspešnost otrok v 

vrtcu oziroma šoli med straši, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe, in tistimi z višjo? 
 V kolikšni meri starši menijo, da stopnja njihove izobrazbe vpliva na bralno pismenost  

otrok, in kakšna je razlika med starši z višjo in tistimi z nižjo stopnjo izobrazbe? 
 Ali imajo pri preverjanju razumevanja branja otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe 

boljše bralno razumevanje kot otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe? 
 Koliko otrok bo pri  preverjanju branja že samostojno bralo z razumevanjem oziroma 

koliko jih bo razumelo prebrano? 
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3 METODOLOGIJA  
 

 
3.1  RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 
 

Izvedla sem kvantitativno raziskavo. Pri raziskovalnem delu sem uporabila anonimno anketo, 
in sicer anketni vprašalnik zaprtega tipa. Vprašalnike sem razdelila staršem 1. razreda matične 
šole OŠ Šmartno ter staršem  otrok (56 let) vrtca Ciciban, ki deluje v sklopu OŠ Šmartno. 
Prav tako sem pri otrocih pred vstopom v šolo in učencih 1. razreda OŠ Šmartno preverila 
bralno razumevanje s pomočjo dveh bralnih testov, ki sem ju sestavila sama. Vprašalnik za 
starše in preverjanje razumevanja branja sem sestavila tako, da lahko odgovorim na 
zastavljena raziskovalna vprašanja. Metoda bo kavzalna, in sicer neeksperimentalna.  
 
Anketni vprašalnik sem staršem razdelila v mesecu januarju, razumevanje branja pa sem 
preverila v mesecu januarju in marcu. 
 
 

3.2 VZOREC 
 

Način vzorčenja je namenski. V raziskavo so vključeni starši predšolske skupine in 1. razreda 
na OŠ Šmartno ter njihovi otroci – 84 staršev in prav toliko otrok. 
 
 

3.3  POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Podatke sem zbrala s pomočjo anonimne ankete in s preverjanjem razumevanja branja otrok. 
Na OŠ Šmartno sem razdelila anketne vprašalnike otrokom  1. razreda, ti pa so jih odnesli 
domov svojim staršem.  V predšolski skupini sem anketne vprašalnike razdelila vzgojiteljici, 
ki jih je posredovala staršem. Anketni vprašalnik sem sestavila sama –  glede na postavljena 
raziskovalna vprašanja. Pri preverjanju bralnega razumevanja otrok sem uporabila bralna 
testa, ki sem ju pripravila. Bralna testa sta povzeta po pravljicah Vide Brest, Prodajamo za 
gumbe in Petra Blighta, Osamljena žirafa. Prvi bralni test je napisan v obliki slikopisa, drugi 
pa je zgolj besedilo. Ob prvem in drugem bralnem testu sem želela ugotoviti, koliko otrok že 
samostojno bere in s pomočjo vprašanj, ki sem jih vsakemu posamezniku prebrala sama, 
razumevanje prebrane vsebine pravljice.  
 
 

3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 

V prikaz podatkov sem vključila 11  vprašanj, ki jih vsebuje anketa. Rezultate sem prikazala 
grafično in jih opisno predstavila. Dobljene rezultate sem opisala, podala o njih svoje mnenje 
ter odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. Razumevanje branja otrok sem prikazala 
s pomočjo grafov in jih interpretirala.  
 
Ker sem anketni vprašalnik razdelila staršem, ki imajo otroke v 1.  razredu ali predšolski 
skupini in sem preverila tudi bralno razumevanje otrok pred vstopom v šolo in učencev 1. 
razreda, se mi je zdelo smiselno, da sem podatke prikazala glede na stopnjo izobrazbe staršev. 
 



 

4 ANALIZA  REZULTATOV
 
 
V anketni vprašalnik sem vključila 1
grafov. Dobljene rezultate sem analizirala, 
avtorjev,  podala svoje mnenje 
 
Ankete sem razdelila staršem dveh predšolskih skupin vrtca Ciciban, ki deluje v okviru OŠ 
Šmartno, in dveh prvih razredov OŠ Šmartno. Razdelila sem 94 anket in jih
in sicer 41 anket staršev predšolskih otrok, starih 5
Ker me je zanimalo, v kakšni meri 
vplivajo na bralno pismenost otrok glede na stop
dve skupini, in sicer na starše z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe.  
in osnovno šolo ali manj sem razvrstila med starše z nižjo stopnjo izobrazbe in tiste, ki so 
končali višjo, visoko šolo ali univerz
z višjo stopnjo izobrazbe.  
 

V grafu je prikazan število in odstotek staršev glede na dokončano stopnjo njihove izobrazbe. 
V predšolski skupini ima tako 1
izobrazbe. V 1. razredu ima 22 staršev (27
izobrazbe. Vseh skupaj je torej 4
izobrazbe.  
 
Rezultate posameznih anketnih vprašanj sem tako razdelila na starše z nižjo in višjo stopnjo 
izobrazbe. Glede na to, da pri otrocih omenjenih staršev ni večjih starostnih razlik, sem se 
odločila, da bom združila odgovore staršev predšolskih otrok in 1. razreda obeh
skupaj starše z nižjo ter z višjo stopnjo izobraz
podatki ter rezultati ankete in preverjanje razumevanja branja veljajo zgolj za anketirane 
starše in njihove otroke.      

Stopnja izobrazbe staršev

predšolska skupina - starši z nižjo stopnjo izobrazbe

1. razred - starši z nižjo stopnjo izobrazbe
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REZULTATOV 

V anketni vprašalnik sem vključila 11 vprašanj zaprtega tipa. Rezultate sem prikazala v obliki 
ate sem analizirala, jih primerjala z že narejenimi raziskavami

podala svoje mnenje in odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja

Ankete sem razdelila staršem dveh predšolskih skupin vrtca Ciciban, ki deluje v okviru OŠ 
in dveh prvih razredov OŠ Šmartno. Razdelila sem 94 anket in jih

staršev predšolskih otrok, starih 5– 6 let in 43 anket staršev otrok 1. razreda. 
v kakšni meri različne dejavnosti v okviru družinskega branja

na bralno pismenost otrok glede na stopnjo izobrazbe staršev, sem starše razdelila v 
in sicer na starše z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe.  Starše z dokončano srednjo 

in osnovno šolo ali manj sem razvrstila med starše z nižjo stopnjo izobrazbe in tiste, ki so 
šolo ali univerzo ter strokovni ali znanstveni magisterij in

 

število in odstotek staršev glede na dokončano stopnjo njihove izobrazbe. 
V predšolski skupini ima tako 19 staršev (23 %) nižjo in 22 staršev (26
izobrazbe. V 1. razredu ima 22 staršev (27 %) nižjo in 21 staršev (26
izobrazbe. Vseh skupaj je torej 41 staršev (49 %) z nižjo in 43 staršev (51

posameznih anketnih vprašanj sem tako razdelila na starše z nižjo in višjo stopnjo 
izobrazbe. Glede na to, da pri otrocih omenjenih staršev ni večjih starostnih razlik, sem se 
odločila, da bom združila odgovore staršev predšolskih otrok in 1. razreda obeh

višjo stopnjo izobrazbe, in jih tako tudi prikazala.
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Ankete sem razdelila staršem dveh predšolskih skupin vrtca Ciciban, ki deluje v okviru OŠ 
in dveh prvih razredov OŠ Šmartno. Razdelila sem 94 anket in jih nazaj dobila 84, 
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število in odstotek staršev glede na dokončano stopnjo njihove izobrazbe. 
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izobrazbe. Glede na to, da pri otrocih omenjenih staršev ni večjih starostnih razlik, sem se 
odločila, da bom združila odgovore staršev predšolskih otrok in 1. razreda obeh skupin, torej 
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1. Kdo v družini pogosteje
 

 

Iz prikazanega grafa vidimo, da pogosteje v družini svojim otrokom
sicer kar 86 %, torej 72 izpolnjenih anket ter samo 14
Takšen odgovor sem pričakovala, a si nisem 
materjo in očetom tako velika. Po rezultatu sodeč sklepam, da so matere bolj pripravljene na 
branje pravljic,  imajo za to več časa in potrpljenja ter se 
vpliva družinskega branja pravljic svojim otrokom
 
Glede na to, da tudi različne r
oče ter da je mamina izobrazba zelo pomemb
odgovori strinjam, a vseeno sem pričakovala nekoliko višji
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Kdo v družini pogosteje bere otroku pravljice? 

, da pogosteje v družini svojim otrokom berejo pravljice mame in 
72 izpolnjenih anket ter samo 14 % očetje, torej 12

Takšen odgovor sem pričakovala, a si nisem mislila, da bo razlika glede branja pravljic med 
materjo in očetom tako velika. Po rezultatu sodeč sklepam, da so matere bolj pripravljene na 
branje pravljic,  imajo za to več časa in potrpljenja ter se verjetno bolj zavedajo
vpliva družinskega branja pravljic svojim otrokom kot očetje.  

Glede na to, da tudi različne raziskave kažejo, da mama bere svojim otrokom pogosteje
ter da je mamina izobrazba zelo pomemben dejavnik pri bralni pismenosti otrok

o sem pričakovala nekoliko višji odstotek pri očetih.
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Branje pravljic doma

mati oče

 

berejo pravljice mame in 
12 izpolnjenih anket. 

mislila, da bo razlika glede branja pravljic med 
materjo in očetom tako velika. Po rezultatu sodeč sklepam, da so matere bolj pripravljene na 

bolj zavedajo pomena in 

svojim otrokom pogosteje kot 
dejavnik pri bralni pismenosti otrok, se z 

odstotek pri očetih. 



 

2. Katera je stopnja dokončane izobrazbe obkrožene osebe (1. odgovor)?

 

 

 

Iz grafa vidimo, da je končalo osnovno šolo ali manj 8
40 % (34) staršev, višjo šolo 4% (3)
univerzitetno izobrazbo ali strokovni magisterij ima 23
končan znanstveni magisterij ali več. 
 
Kot sem že napisala, sem starše 
stopnjo šolanja na starše z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe.
predstavljajo 49 %. V to skupino sem razvrstila starše, ki so končali srednjo in osnovno šolo 
ali manj. Straši z višjo stopnjo izobrazbe 
razvrstila starše, ki so končali višjo ali visoko strokovno šolo
izobrazbo ali strokovni in znanstveni magisterij ter  več.
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Katera je stopnja dokončane izobrazbe obkrožene osebe (1. odgovor)?

končalo osnovno šolo ali manj 8 % (7) anketiranih staršev, srednjo šolo 
% (34) staršev, višjo šolo 4% (3) starši, visoko strokovno šolo 20

ali strokovni magisterij ima 23 % (19) staršev in 5
končan znanstveni magisterij ali več.  

, sem starše obeh starostnih skupin otrok razvrstila g
na starše z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe. Starši z nižjo stopnjo izobrazbe 

. V to skupino sem razvrstila starše, ki so končali srednjo in osnovno šolo 
z višjo stopnjo izobrazbe predstavljajo 51 % vseh anketirancev.

razvrstila starše, ki so končali višjo ali visoko strokovno šolo, ter tiste, ki imajo univerzitetno 
izobrazbo ali strokovni in znanstveni magisterij ter  več. 
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Katera je stopnja dokončane izobrazbe obkrožene osebe (1. odgovor)? 

 

ranih staršev, srednjo šolo 
arši, visoko strokovno šolo 20 % (17) staršev, 

staršev in 5 % (4) staršev ima 

razvrstila glede na končano 
Starši z nižjo stopnjo izobrazbe 

. V to skupino sem razvrstila starše, ki so končali srednjo in osnovno šolo 
% vseh anketirancev. Sem sem 

ter tiste, ki imajo univerzitetno 
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3. Kolikokrat na teden berete otroku pravljice? 

 

 

 

 

Graf prikazuje, kolikokrat na teden starši z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe berejo svojim 
otrokom pravljice. Vidimo, da največ staršev obeh skupin bere pravljice otrokom 3- do 4-krat 
tedensko, in sicer 17 % staršev z nižjo in 20 % staršev z višjo stopnjo izobrazbe. Tudi sama 
sem predvidevala, da bo največ staršev obeh skupin obkrožilo ta odgovor. Razlika pa je pri 
ostalih možnih odgovorih, saj je kar 15 % staršev z nižjo stopnjo izobrazbe kot naslednji 
pogostejši odgovor izbralo 1- do 2-krat tedensko, medtem ko je 17 % staršev z višjo stopnjo 
izobrazbe izbralo odgovor 5- do 6-krat tedensko. 8 % staršev z višjo stopnjo izobrazbe bere 
otrokom vsak dan, medtem ko 10 % staršev z nižjo stopnjo izobrazbe 5- do 6-krat na teden. V 
nekoliko manjšem deležu starši z nižjo stopnjo izobrazbe berejo otrokom vsak dan,  starši z 
višjo stopnjo izobrazbe pa 1- do 2-krat tedensko. Odgovor manj kot 1-krat tedensko je 
obkrožil pri vsaki skupini en starš in nihče ni odgovoril, da nikoli ne bere pravljic svojim 
otrokom. 
 
Iz podatkov vidimo, da pravljice otrokom pogosteje bere višji odstotek staršev z višjo stopnjo 
izobrazbe.  
 
Predvidevam lahko, da starši z višjo stopnjo izobrazbe na OŠ Šmartno berejo pravljice 
otrokom večkrat tedensko ter pogosteje in tako bolje vplivajo na bralno pismenost otrok kot 
starši z nižjo stopnjo izobrazbe. Predvidevam, da se starši z višjo stopnjo izobrazbe malenkost 
bolj zavedajo pomena branja pravljic svojim otrokom, saj ti dobijo s prebiranjem in branjem 
doma več spodbud in priložnosti za uspešno razvijanje bralnih navad. Veliko otrok staršev z 
nižjo stopnjo izobrazbe prav tako dobi  dovolj spodbud za svoje bralno opismenjevanje od 
doma in verjamem, da za branje pravljic tudi ti otroci niso prikrajšani. Zelo spodbudno je, da 
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si vsi straši vzamejo čas za skupno branje pravljic z otrokom in da so vsi otroci, ne glede na 
končano stopnjo izobrazbe njihovih staršev, tedensko večkrat deležni poslušanja in branja 
pravljic.  S svojimi dejanji so jim ti starši prav gotovo velik zgled, kar je najpomembneje pri 
razvijanju bralne pismenosti otrok. Poslušanje pripovedovanja in branja knjig bogati otrokov 
besedni zaklad, širi obzorja in je neprecenljiv vir novega znanja in novih izkušenj.  
 
Iz rezultatov lahko tudi sklepam, da se starši z višjo stopnjo izobrazbe glede na količino 
prebranih pravljic nekoliko bolj zavedajo pomena, pomembnosti in vloge družinskega branja 
pravljic ter vpliva le-teh na otrokovo bralno pismenost kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe.  
 
Tudi avtorici L. Knaflič (2003b) in M. Grgenič (2006) pravita, da so višje izobraženi starši 
praviloma bolj motivirani za branje z otroki in nasprotno manj izobraženi starši običajno manj 
motivirani za skupno branje z otroki ter da višje izobraženi starši s svojimi otroki berejo 
pogosteje. 
 
Na zastavljeni raziskovalni vprašanji, kakšna so stališča  staršev glede dejavnosti, ki so 
povezane z branjem pravljic otrokom (količina branja),  in kakšne so razlike med starši 
z višjo in starši z nižjo stopnjo izobrazbe, lahko odgovorim, da manjše razlike med starši z 
nižjo in višjo stopnjo izobrazbe so, da starši z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje berejo 
pravljice svojim otrokom kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe. Predvidevam, da se starši z 
višjo stopnjo izobrazbe nekoliko bolj zavedajo pomena družinskega branja pravljic in s 
svojimi dejanji in zgledom bolje vplivajo na otrokov vsestranski razvoj ter njihovo bralno 
pismenost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

4. Kako pogosto z otrokom obiščete knjižnico? 

 

 

 

 

Iz grafa vidimo, da največ anketiranih staršev obeh skupin obiskuje knjižnico občasno (1– 2 
mesečno), in sicer 42 % staršev z višjo in 33 % staršev z nižjo stopnjo izobrazbe. 
Presenetljivo je, da 7 % staršev z nižjo stopnjo izobrazbe obišče knjižnico redko in 2 % nikoli. 
Spodbudno pa je, da 8 % staršev z višjo stopnjo izobrazbe večkrat tedensko obišče knjižnico 
in  le eden redko. 
 
Iz odgovorov lahko sklepam, da je večini staršev pomembno, da obiščejo knjižnico z družino 
in s tem otroku omogočijo, da se med knjigami počuti prijetno, varno. Družine (predvsem 
starše z nižjo stopnjo izobrazbe), ki redko ali nikoli ne obiskujejo knjižnice, bi bilo potrebno 
spodbuditi k obisku knjižnice oziroma jim omogočiti, da se seznanijo s knjižnico in različno 
literaturo s pomočjo vzgojiteljic v vrtcu ali učiteljic v šoli. Predvidevam pa, da imajo doma 
več knjig, primernih za otroke, in jim tako omogočajo pogled v knjigo in njihove bralne 
dejavnosti. 
 
Tudi sama sem pričakovala, da bo največ staršev odgovorilo na zastavljeno vprašanje, da 
občasno obiščejo knjižnico z otrokom. Ta podatek nakazuje, da so starši motivirani za 
družinsko branje in da se zavedajo, da je že obisk knjižnice nekakšna predpriprava na branje. 
V knjižnici si lahko straši in njihovi otroci ogledajo veliko knjig različnih vrst in tudi drugo 
možno literaturo in si tako izberejo tisto, ki jih zanima. Iz tega lahko sklepam, da se tudi bolj 
veselijo skupnega branja knjig ter lepo preživetega časa. 
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Na raziskovalno vprašanje, kako pogosto starši z višjo in nižjo stopnjo izobrazbe 
sodelujejo s knjižnico, lahko odgovorim, da starši večinoma občasno obiskujejo knjižnico, in 
sklepam, da si takrat izposodijo več knjig. Starši z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe glede na 
obisk knjižnice dobro vplivajo na otrokovo bralno opismenjevanje ter se hkrati zavedajo, da je 
branje pravljic in drugih knjig za otrokovo uspešnost in razgledanost zelo pomembno. Glede 
na odgovore menim, da se vseeno nekoliko bolj zavedajo pomena branja in obiska knjižnice 
skupaj z otrokom starši z višjo stopnjo izobrazbe. Tiste starše, ki v knjižnico zaidejo 
redkokdaj, bi bilo potrebno spodbuditi k bolj pogostemu obisku le-te. V prvi vrsti so to 
knjižničarji, ki jim morajo ob obisku knjižnice predstaviti le-to v dobri luči ter jim nuditi 
prijetno vzdušje, nekoliko pa jih lahko spodbudijo k temu tudi vzgojiteljice in učiteljice.  
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5. Na kakšen način si z otrokom izberete pravljico? 

 

 

 
 
 
Iz grafa  lahko razberem, da si največ staršev obeh skupin izbere knjige za družinsko branje 
skupaj z otrokom, in sicer 37 % z višjo in 33 % z nižjo stopnjo izobrazbe. To se mi zdi zelo 
spodbudno, saj naj bi v skupnem branju tako otroci kot odrasli uživali. Menim, da je to dobro, 
saj starše zanima, kaj bodo brali, in tako so bolj motivirani za branje z otrokom. 13 % staršev 
z višjo in 6 % staršev z nižjo stopnjo izobrazbe je odgovorilo, da si otrok knjigo izbere sam, 
ter  7 % staršev z nižjo stopnjo izobrazbe po priporočilu učitelja ali vzgojitelja ter 
knjižničarja. Starši izberejo knjigo za otroka sami samo v dveh anketiranih družinah, in sicer 
po en starš z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe. 
 
Iz odgovorov lahko sklepam, da je večini staršev ne glede na končano stopnjo njihove 
izobrazbe pomembno, da z otrokom obiščejo knjižnico in si izberejo knjigo skupaj z otrokom. 
Menim, da je prav, da otrok sodeluje pri izbiri oziroma ima možnost izbire knjige za branje, 
saj je namenjena njemu.  
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Pri raziskovalnem vprašanju, kakšno vlogo imajo starši obeh skupin pri izbiri  knjige, 
ugotavljam, da večina staršev pri tem sodeluje  skupaj z otrokom. Otroku tako svetujejo in 
pomagajo pri izbiri knjige, hkrati pa mu dajo možnost, da si izbere knjigo, ki mu je všeč. 
Večjih razlik med starši z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe ni. Nekoliko višji je odstotek 
staršev z višjo stopnjo izobrazbe, ki dopuščajo otroku pri izbiri knjige svobodo, kar pomeni, 
da otroku prepustijo izbiro in mu popolnoma zaupajo. Spodbudno je, da gredo starši z nižjo 
stopnjo izobrazbe po nasvet in priporočilo o izbiri knjige tudi do vzgojitelja, učitelja in tudi 
knjižničarja, saj s tem kažejo, da imajo interes in voljo do skupnega branja z otrokom in ga 
tako na prijeten ter koristen način spodbujajo k njegovim bralnim in drugim navadam.
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6. Kako pomembne se vam zdijo naslednje lastnosti pri izberi pravljice? Naredite   
v ustreznem polju. 

 

 

 

Iz grafa vidimo, da je največ staršev z nižjo stopnjo izobrazbe kot zelo pomembno lastnost pri 
izbiri pravljice označilo odgovor prepoznavnost pravljice. Pomembna pri izbiri pravljice se 29 
staršem zdi dolžina pravljice in dobri polovici staršev tudi ilustracije v pravljici. Nekaj malega 
staršev se ni znalo odločiti pri odgovoru prepoznavnost pravljice in avtorju pravljice. Več kot 
polovici staršev se zunanji izgled knjige ne zdi tako pomemben, medtem ko največjemu 
številu staršev z nižjo stopnjo izobrazbe ni pomemben (ali pa ne tako pomemben) avtor 
pravljice. 
 
Na raziskovalno vprašanje, katera lastnost se zdi staršem z nižjo stopnjo izobrazbe pri 
izbiri pravljice bolj in katera manj pomembna, lahko odgovorim, da jim je pri izbiri 
najpomembnejša lastnost prepoznavnost pravljice, pomembna jim je tudi dolžina pravljice in 
ilustracije v pravljici. Nepomembna lastnost pri izbiri knjige se jim zdi avtor pravljice in 
zunanji izgled knjige.  
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Iz grafa vidimo, da je največ, 27 staršev z višjo stopnjo izobrazbe kot zelo pomembno lastnost 
pri izbiri pravljice označilo odgovor ilustracije v pravljici. Pomembna pri izbiri pravljice se 
največjemu številu omenjenih staršev zdi dolžina pravljice (28 staršem), prav tako tudi 
prepoznavnost pravljice (24 staršem) ter zunanji izgled knjige (24 staršem). Nekaj malega 
staršev se ni znalo odločiti pri odgovoru dolžina pravljice in avtor pravljice. Avtor pravljice 
pri izbiri knjige se zdi večini staršev ne tako pomembna ali nepomembna lastnost.  
 
Na raziskovalno vprašanje, katera lastnost se zdi staršem z višjo stopnjo izobrazbe pri 
izbiri pravljice bolj in katera manj pomembna, lahko odgovorim, da jim je pri izbiri 
najpomembnejša lastnost ilustracije v pravljici, pomembna se jim zdi  tudi dolžina pravljice, 
prepoznavnost pravljice in zunanji izgled knjige. Slednja lastnost se zdi četrtini anketiranih 
staršev z višjo stopnjo izobrazbe tudi ne tako pomembna. Najmanj pomembna lastnost pri 
izbiri knjige se jim zdi avtor pravljice.  
 
Z raziskovalnim vprašanjem, katere lastnosti se zdijo staršem z nižjo in višjo stopnjo 
izobrazbe pri izbiri knjige bolj ali manj pomembne ter razlike med tema dvema 
skupinama, lahko potrdim, da se zdijo večini staršev obeh skupin bolj in manj pomembne 
iste lastnosti. Seveda so znotraj skupin manjša odstopanja. Če posplošim, se obema 
skupinama zdijo pomembnejše lastnosti pri izbiri knjige prepoznavnost pravljice, ilustracije v 
pravljici in dolžina pravljice, medtem ko se več kot polovici staršev zdi pomemben zunanji 
izgled knjige, dobri polovici staršev z nižjo stopnjo izobrazbe pa ta lastnost pri izbiri knjige ni 
tako pomembna. Obema skupinama pri izbiri knjig ni pomemben avtor pravljice. Razlike med 
obema skupinama staršev so zelo majhne oziroma jih skoraj ni. 
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7. Kako pogosto z otrokom izvajate posamezno dejavnost po prebrani pravljici? 
Naredite   v ustreznem polju. V polju pod DRUGO napišete dejavnost, ki ni 
navedena in jo izvajate z otrokom po prebrani pravljici ter kako pogosto jo 
opravljate. 

 

 

 

 

Skoraj polovica staršev z višjo (25 %) in nižjo (21 %) stopnjo izobrazbe je odgovorilo, da se 
po prebrani pravljici z otrokom najpogosteje pogovarjajo o prebrani pravljici. Tako razvijajo 
njegov govor, besedni zaklad in dialoški pogovor, saj lahko ob tem otrok sprašuje, razlaga in 
izraža predloge ter daje pobude. Pogosto starši obeh skupin izvajajo po prebrani pravljici 
obnovo ob ilustracijah,  in sicer 12 % staršev z višjo ter 10 % staršev z nižjo stopnjo 
izobrazbe.   8 % staršev z nižjo stopnjo izobrazbe je odgovorilo, da si njihovi otroci občasno 
po pravljici ogledajo risanko, otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe pa občasno po pravljici 
rišejo (7 %). Ostale dejavnosti starši obeh skupin in njihovi otroci redko izvajajo (igra z 
lutkami, dramatizacija pravljice, otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe tudi ogled risanke). 
En starš z višjo stopnjo izobrazbe skupaj s svojim otrokom išče v pravljicah starinske besede. 
Nihče v nobeni od skupin nikoli glasbeno ne ustvarja po pravljici.  
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Razumem, da starši redko ali nikoli s svojimi otroki doma po prebranem ne izvajajo igre z 
lutkami, dramatizacije besedila ter glasbenega ustvarjanja po pravljici. To so dejavnosti, ki so 
zahtevnejše in prav gotovo je z njimi nekoliko več dela, potrebujemo zanje več časa in tudi 
posebnega znanja.  
 
Sama sem sicer najvišji odstotek pričakovala pri odgovoru obnova ob ilustracijah in nekoliko 
višji pri odgovoru risanje po pravljici, saj se mi ta dejavnost zdi lažje izvedljiva.Pohvalno in 
spodbudno je, da se dejavnosti po branju pravljice v družinah izvajajo, ne glede na končano 
stopnjo izobrazbe staršev.  Starši tako dajejo svojim otrokom neprecenljivo znanje, razvijajo 
njegov vsestranski razvoj in vplivajo na napredek pri razvijanju bralnega opismenjevanja 
njihovega otroka. 
 
Na zastavljeni raziskovalni vprašanji, katere lastnosti pri izbiri pravljice se staršem zdijo 
bolj in katere manj pomembne in ali so razlike med starši z višjo  in starši z nižjo 
stopnjo izobrazbe, lahko odgovorim, da teh skorajda ni. Obe skupini staršev se po pravljici z 
otrokom najpogosteje pogovarjajo o njej, nekateri  tudi obnovijo pravljico ob ilustracijah. 
Starši nikoli glasbeno ne ustvarjajo po pravljici, pri obeh skupinah staršev pa doma redkokdaj 
vsebino pravljice dramatizirajo ali jo igrajo z lutkami.  
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8. V kolikšni meri družinsko branje pravljic vpliva na otrokovo uspešnost v vrtcu ali 
šoli? 

 

 

 

 
Večji delež anketiranih staršev z višjo (31 %) in nižjo (30 %) stopnjo izobrazbe meni, da 
družinsko branje pravljic vpliva na otrokovo uspešnost v vrtcu in šoli. Velik delež staršev 
obeh skupin (15 % in 13 %) meni, da branje pravljic doma zelo vpliva na otrokovo uspešnost 
in njegov razvoj. Nekaj malega staršev je mnenja, da družinsko branje pravljic malo vpliva na 
otrokovo uspešnost v vrtcu ali šoli, nekaj anketiranih pa ne ve. Da družinsko branje pravljic 
ne vpliva na uspešnost otroka, ne meni nihče. 
 
Iz rezultatov lahko sklepam, da se večina anketiranih staršev obeh skupin zelo zaveda  
pomena družinskega branja in vedo, kako pomemben je njihov lasten zgled, saj otrokom na ta 
način odpirajo vrata v svet knjig, ki bo tudi kasneje ključen za njegov življenjski uspeh. Z 
rednim družinskim branjem si otroci prav gotovo bogatijo besedni zaklad in pridobivajo 
veliko novih znanj, vse to pa jim pomaga in olajša delo tudi pri učenju branja. S svojim 
zgledom straši prav gotovo vplivajo na razvoj otroka. Starši, ki doma vsak dan berejo svojim 
otrokom pravljice in drugo literaturo, gotovo vplivajo na otrokov vsestranski razvoj, na 
njegov bogat besedni zaklad in druga znanja, zato bo tak otrok gotovo uspešnejši v vrtcu ali 
šoli in tudi v nadaljnjem življenju. Ti otroci gotovo razumejo in poznajo več besed kot otroci, 
ki jim doma niso brali oziroma družinskega branja ali pripovedovanja niso bili deležni. 
 
Grgenič (2007) pravi, da je iz različnih raziskav različnih avtorjev znano, da je glasno branje 

otrokom v predšolskem obdobju ena od najpomembnejših dejavnosti, ki napovedujejo uspeh 

pri formalnem učenju branja in pospešujejo govorni razvoj. 
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Na raziskovalno vprašanje, ali se pojavljajo razlike glede vpliva družinskega branja 
pravljic na uspešnost otrok v vrtcu oziroma šoli med starši, ki imajo nižjo stopnjo 
izobrazbe, in tistimi z višjo, lahko odgovorim, da jih ni. Večina staršev se zaveda vpliva ter 
pomena družinskega branja pravljic na uspešnost otrok v šoli in vrtcu. 
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9. Ob katerih priložnostih imate možnost sodelovanja pri dejavnostih povezanih z 
branjem s šolo/vrtcem? (možnih več  odgovorov) 

 
 
 

  
 
 
Največ staršev obeh skupin meni, da ima glede bralnih dejavnosti otrok  možnost sodelovati z 
vrtcem in s šolo na pogovornih ali govorilnih urah (19 % staršev z višjo in 17 % z nižjo 
stopnjo izobrazbe), 15 % z višjo in 13 % z nižjo stopnjo izobrazbe na delavnicah, 13 % z višjo 
in 11% z nižjo na roditeljskih sestankih. 13 % staršev z nižjo stopnjo izobrazbe sodeluje z 
vrtcem ali s šolo tudi preko elektronske pošte. Nekoliko manj imajo starši možnosti sodelovati 
z vrtcem ali s šolo na raznih prireditvah, odprtih učnih urah in preko telefona. 5 % staršev z 
visoko stopnjo izobrazbe je odgovorilo, da s šolo ali z vrtcem sodelujejo pri bralni znački. 
 
Mislim, da lahko glede možnosti sodelovanja staršev v šoli vzgojitelji in učitelji s svojim 
vplivom pri starših dosežejo marsikaj. Preko različnih dejavnosti v šoli jih lahko osveščajo, 
jim svetujejo in pomagajo predvsem tistim staršem, ki to potrebujejo. 
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Z raziskovalnim vprašanjem, na kakšen način sodelujejo starši z različno stopnjo 
izobrazbe  z vrtcem in šolo, lahko potrdim, da imajo starši obeh skupin največ možnosti 
sodelovanja s šolo in vrtcem na pogovornih urah v vrtcu ter govorilnih urah na šoli, nato na 
delavnicah in roditeljskih sestankih. Ker pogovorne ali govorilne ure potekajo največkrat 
letno,  je razumljivo, da se strarši takrat najlažje pozanimajo in sprašujejo o bralnem 
opismenjevanju svojega otroka. Več staršev s šolo in vrtcem glede bralnih dejavnosti otrok 
sodeluje na delavnicah, kar je spodbudno, saj so te navadno namenjene staršem in otrokom 
skupaj. Kar nekaj staršev obeh skupin je odgovorilo, da imajo možnost sodelovati z vrtcem ali 
s šolo na roditeljskih sestankih. Menim, da je zelo dobro in spodbudno, če učiteljice ali 
vzgojiteljice namenijo nekaj besed branju različnih knjig ter dejavnostim, povezanim z 
branjem otrok na roditeljskih sestankih ter dajo besedo glede tega tudi staršem. Dobro je, če 
se dogovorijo s starši za domače branje pravljic in uvedejo kakšno dejavnost, kot je bralni 
zvezek, bralni nahrbtnik … Tako starše prav gotovo motivirajo in spodbudijo k družinskemu 
branju pravljic in tudi poustvarjanju po prebranem. Nekaj staršev, predvsem z nižjo stopnjo 
izobrazbe, sodeluje z učiteljicami ter vzgojiteljicami glede »branja« otrok tudi preko 
elektronske pošte. Manj imajo starši obeh skupin možnosti sodelovati pri dejavnostih, 
povezanih z branjem otrok na prireditvah, odprtih učnih urah in preko telefona.  
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10. Menite, da stopnja izobrazbe staršev vpliva na bralno pismenost otrok? 

 

 

 

 

Iz grafa vidimo, da večji delež vseh anketiranih staršev, in sicer 35 %  z višjo stopnjo 
izobrazbe meni, da njihova izobrazba vpliva, ter 8 %, da zelo vpliva na otroka in njegovo 
bralno pismenost.  Pri starših z nižjo stopnjo izobrazbe so mnenja glede vpliva izobrazbe na 
otroke bolj deljena, 18 % staršev je mnenja, da vpliva, 22 % staršev je odgovorilo malo vpliva 
in kar 14 % je mnenja, da izobrazba staršev ne vpliva na uspešnost otrok v šoli ali vrtcu. Pri 
starših z višjo stopnjo izobrazbe je bilo zelo malo takih, ki menijo, da njihova izobrazba malo 
vpliva (5 %)  in samo 2 starša, da ne vpliva na otrokovo uspešnost v vrtcu ali šoli, medtem ko 
sta pri starših z nižjo stopnjo izobrazbe le 2 odgovorila, da izobrazba staršev zelo vpliva na 
uspešnost otroka. Nekaj malega staršev je bilo pri tem vprašanju neopredeljenih. 
 
Iz različnih raziskav je znano, da je izobrazba staršev eden ključnih dejavnikov za razvijanje 
bralne pismenosti otrok, saj naj bi starši z višjo stopnjo izobrazbe nudili otroku boljše pogoje 
za branje, jim sami pogosteje brali in večkrat spodbujali k dejavnostim, ki so povezane z 
branjem, kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe.  
 
Meden (2008) pravi, da je eden od dejavnikov, ki je najmočneje povezan z bralno pismenostjo 
in uspešnostjo otrok, izobrazba staršev. Tudi M. Umek, S. Peklaj in S. Pečjak (2012) 
ugotavljajo, da ima izobrazba staršev pomemben učinek na bralno pismenost otrok, kar tudi 
ocenjujejo v mednarodnih primerjalnih raziskavah znanja PRILS in PISA. 
 
Na raziskovalni vprašanji, v kolikšni meri starši menijo, da stopnja njihove izobrazbe 
vpliva na bralno pismenost otrok in kakšna je razlika med starši z višjo in tistimi z nižjo 
stopnjo izobrazbe, lahko odgovorim, da so mnenja staršev obeh skupin različna ter da je 
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razlika med starši z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe precejšnja. Starši z višjo stopnjo se v 
večini zavedajo pomena in vpliva izobrazbe na njihove otroke,  medtem ko so starši z nižjo 
stopnjo izobrazbe deljenih mnenj in dobra polovica meni, da izobrazba staršev ne vpliva ali 
malo vpliva na otrokovo uspešnost v šoli.  
 
Menim, da se starši z višjo stopnjo izobrazbe bolj zavedajo vpliva njihove izobrazbe na bralno 
opismenjevanje otrok, uspešnost v vrtcu ali šoli in tudi na njegovo nadaljnje življenje.  



 

11. Kaj Vam pomeni skupno oz. družinsko branje pravljic?

 

 

Skoraj vsi starši z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe menijo, da je čas, ki ga namenijo skupnemu 
branju pravljic, dragocen čas, ki ga preživijo skupaj z otroki. Branje z otrokom jim tako 
pomeni prijetno dejavnost. Le 
občutkov. Sklepam lahko, da so starši za skupno oziroma družinsko branje pravljic zel
motivirani ter se zavedajo njegovega pomena. 
 
To je vsekakor spodbudno, saj so starši glavni motivatorji za branje otrokom in imajo ob tem 
zelo pomembno vlogo. Otrokom daje
branjem. Kajti starši, ki sami uživajo v branju pravljic, otrokom ustvarjajo najlepšo 
»pravljično« predstavo.  
 
Starši najbolje poznajo svoje otroke in njihove
jim z lastnim navdušenjem in pripovedovanjem ter branjem pravljic 
do branja. 
 
 
 

 

 

Pomen družinskega branja pravljic

dragocen čas, ki ga preživiva skupaj z otrokom
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Kaj Vam pomeni skupno oz. družinsko branje pravljic? 

Skoraj vsi starši z nižjo in višjo stopnjo izobrazbe menijo, da je čas, ki ga namenijo skupnemu 
dragocen čas, ki ga preživijo skupaj z otroki. Branje z otrokom jim tako 

pomeni prijetno dejavnost. Le trije  starši so odgovorili, da ob branju z otroki nimajo posebnih 
, da so starši za skupno oziroma družinsko branje pravljic zel

motivirani ter se zavedajo njegovega pomena.  

To je vsekakor spodbudno, saj so starši glavni motivatorji za branje otrokom in imajo ob tem 
elo pomembno vlogo. Otrokom dajejo najlepši zgled in ti od njih črpajo n

ami uživajo v branju pravljic, otrokom ustvarjajo najlepšo 

poznajo svoje otroke in njihove bralne interese, zato jim najlažje ustrežejo, da 
in pripovedovanjem ter branjem pravljic razvija
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5 PREVERJANJE RAZUMEVANJE BRANJA  
 

Preverjanje razumevanja prebranega besedila je potekalo individualno in časovno ni bilo 
omejeno. Potekalo je tako, da so imeli otroci pred seboj z velikimi tiskanimi črkami napisan 
povzetek besedila iz pravljice. Vsak otrok je glasno bral besedilo. Prvi test za preverjanje 
branja je v obliki slikopisa, besedilo pa je povzeto iz pravljice Vide Brest Prodajamo za 
gumbe. Če je otrok besedilo samostojno prebral, sem mu zastavila tri vprašanja, za vsak 
pravilen odgovor je dobil 1 točko. Glede na razumevanje besedila in odgovore sem otroke 
razvrstila v tri skupine, in sicer na tiste otroke, ki so dobro razumeli prebrano (odgovorili na 
vsa vprašanja pravilno), srednje razumeli prebrano (odgovorili na 1 do 2 vprašanji pravilno), 
slabo razumeli prebrano (odgovorili na vsa vprašanja nepravilno). 

 
Otroke, ki so srednje in dobro razumeli prebrani slikopis, sem vključila v nadaljnjo raziskavo 
oziroma drugo preverjanje razumevanja branja, medtem ko otrok, ki sem jim pri branju 
slikopisa sama prebrala besede med slikami in niso znali odgovoriti niti na eno zastavljeno 
vprašanje, nisem vključila v nadaljnjo raziskavo.  
 
Drugi test za ugotavljanje razumevanja branja je bil nekoliko težji, saj ni bil v obliki slikopisa, 
temveč povzetek pravljice Petra Blighta Osamljena žirafa, napisan z velikimi tiskanimi 
črkami. Otroci so prav tako sami brali besedilo na listu. Vprašanja za razumevanje prebranega 
sem brala sama, otrok pa je nanje odgovarjal. Za vsak pravilen odgovor sem dala otroku 1 
točko. Otroke sem razvrstila na tiste, ki slabo, srednje in dobro razumejo prebrano besedilo. 
Pri posameznem preverjanju je bilo možnih 5 točk, zato sem tiste otroke, ki so pravilno 
odgovorili na eno ali celo na nobeno vprašanje, razvrstila v skupino, kjer slabo razumejo 
prebrano, tiste, ki so odgovorili na dve ali tri vprašanja pravilno, v skupino, kjer srednje 
razumejo prebrano, in tiste, ki so odgovorili na štiri ali pet vprašanj pravilno, v skupino, kjer 
dobro razumejo prebrano besedilo. 
 
S pomočjo grafov sem prikazala rezultate posameznega preverjanja razumevanja branja pri 
otrocih, ki obiskujejo predšolsko skupino, in učencih 1. razreda. Razvrstila sem jih tudi glede 
na stopnjo izobrazbe staršev. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Koliko otrok v predšolski skupini že samostojno bere?

 

 

V tej skupini sem preverila branje 
otrok samostojno še ne bere slikopisa. 
samostojno.  
 
Tudi sama sem pričakovala, da večina otrok iz predšolske skupine še ne bere samostojno, zato 
bom iz te skupine v drugo preverjanje razumevanje branja vključila 
v spodnjem grafu razvrstila gle
 
Na raziskovalno vprašanje, koliko otrok že bere samostojno v predšolski skupini
odgovorim, da štirje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Branje predšolskih otro
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Koliko otrok v predšolski skupini že samostojno bere?  

branje 41 otrok. Iz grafa lahko razberemo, da 
otrok samostojno še ne bere slikopisa. 10 % otrok, kar predstavlja 4 otroke, že bere

Tudi sama sem pričakovala, da večina otrok iz predšolske skupine še ne bere samostojno, zato 
bom iz te skupine v drugo preverjanje razumevanje branja vključila le 4 otrok
v spodnjem grafu razvrstila glede na stopnjo izobrazbe staršev in razumevanje branja.

koliko otrok že bere samostojno v predšolski skupini
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predšolskih otrok – 1. test (slikopis)

samostojno bere še ne bere
 

Iz grafa lahko razberemo, da 90 % predšolskih 
predstavlja 4 otroke, že bere slikopis 

Tudi sama sem pričakovala, da večina otrok iz predšolske skupine še ne bere samostojno, zato 
otroke. Te otroke sem 

in razumevanje branja. 

koliko otrok že bere samostojno v predšolski skupini, lahko 
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2. Koliko otrok staršev z višjo in nižjo stopnjo izobrazbe že bere z razumevanjem v 
predšolski skupini? 
 

 
 
 
 
Iz grafa vidimo, da srednje razumeta prebrano besedilo 2 %  otrok (1 otrok) staršev z nižjo in 
enako z višjo stopnjo izobrazbe. Dobro je razumelo prebrano 5 % otrok (2 otroka) staršev z 
višjo stopnjo izobrazbe. Otroka, ki sta srednje razumela prebrano, sta brala samostojno in 
pravilno odgovorila vsaj na eno od vprašanj, ter otroka, ki sta dobro razumela prebrano 
besedilo, sta samostojno prebrala slikopis in odgovorila na vsa tri vprašanja pravilno. 
 
Glede na to, da je bilo v tej skupini preverjenih 41 otrok staršev obeh skupin, in sicer 19 otrok 
staršev z nižjo, kar predstavlja 46 %, in 22 otrok staršev z višjo stopnjo izobrazbe, kar 
predstavlja 54 % vseh predšolskih otrok,  91 %  otrok še ne bere samostojno, in sicer 44 % 
otrok staršev z nižjo in 47 % otrok staršev z višjo stopnjo izobrazbe. 
 
Glede na majhno število otrok, ki dobro ali srednje razumejo prebrano, zelo težko 
predvidevam in iščem razlike v bralnem razumevanju med otroki staršev z nižjo in višjo 
stopnjo izobrazbe. 
 
Tako lahko odgovorim na zastavljeni raziskovalni vprašanji, koliko otrok bo pri  
preverjanju branja že samostojno bralo z razumevanjem oziroma koliko jih bo 
razumelo prebrano ter na vprašanje, če imajo pri preverjanju razumevanja branja otroci 
staršev z višjo stopnjo izobrazbe boljše bralno razumevanje kot otroci staršev z nižjo 
stopnjo izobrazbe, da so 4 otroci v predšolski skupini samostojno brali slikopis, od tega sta 
ga dva dobro, ostala dva pa srednje razumela. Sklepam lahko, da so otroci staršev z višjo 
stopnjo izobrazbe bolj razumeli prebrano kot otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe. 
Poudarjam pa, da so ti podatki zelo posplošeni.  
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otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe



 

3. Koliko učencev v 1. razredu že bere samostojno?

 

V tej skupini sem preverila branje 43 
(20) že bere samostojno, medtem ko 53
 
Razumljivo je, da bere v 1. razredu več otrok kot v predšolski skupini, čeprav vemo, da tudi 
na tej starostni stopnji veliko ot
branja sestavila slikopis, saj je 
 
Iz te skupine bom v drugo preverjanje razumevanja branja vključila 20 učencev. Te sem v 
spodnjem grafu razvrstila glede na stopnjo izobrazbe staršev ter na razumevanje branja.
 
Na raziskovalno vprašanje, koliko otrok že bere samostojno v 1. razredu
da 20 učencev 1. razreda že bere samostojno slikopis.
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Koliko učencev v 1. razredu že bere samostojno? 

 

V tej skupini sem preverila branje 43 učencev. Iz grafa lahko razberemo, da 47
(20) že bere samostojno, medtem ko 53 % (23) učencev še ne bere slikopisa.  

Razumljivo je, da bere v 1. razredu več otrok kot v predšolski skupini, čeprav vemo, da tudi 
na tej starostni stopnji veliko otrok še ne bere samostojno. Zato sem za prvo preverjanje 

a sestavila slikopis, saj je ta za otroke te starostne stopnje lažje razumljiv. 

Iz te skupine bom v drugo preverjanje razumevanja branja vključila 20 učencev. Te sem v 
glede na stopnjo izobrazbe staršev ter na razumevanje branja.

koliko otrok že bere samostojno v 1. razredu
da že bere samostojno slikopis. 
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čencev 1. razreda – 1. test (slikopis)

samostojno bere še ne bere
 

učencev. Iz grafa lahko razberemo, da 47 % učencev 
% (23) učencev še ne bere slikopisa.   

Razumljivo je, da bere v 1. razredu več otrok kot v predšolski skupini, čeprav vemo, da tudi 
rok še ne bere samostojno. Zato sem za prvo preverjanje 

ta za otroke te starostne stopnje lažje razumljiv.  

Iz te skupine bom v drugo preverjanje razumevanja branja vključila 20 učencev. Te sem v 
glede na stopnjo izobrazbe staršev ter na razumevanje branja. 

koliko otrok že bere samostojno v 1. razredu, lahko odgovorim, 

1. test (slikopis)
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4. Koliko otrok staršev z višjo in nižjo stopnjo izobrazbe že bere z razumevanjem v 
1. razredu? 
 

 

 

Iz grafa vidimo, da srednje razume prebrano besedilo en učenec (2 %) starša z višjo stopnjo 
izobrazbe. Dobro je razumelo prebrano 16 % učencev staršev z nižjo in 28 % učencev (12) 
staršev z višjo stopnjo izobrazbe. En otok starša z višjo stopnjo izobrazbe je na 2 zastavljeni 
vprašanji odgovoril pravilno, 19 učencev (od tega 7 učencev staršev z nižjo in 12 učencev 
staršev z višjo stopnjo izobrazbe) je na vsa zastavljena vprašanja odgovorilo pravilno. Glede 
na to, da je bilo v tej skupini preverjenih 51% otrok staršev z nižjo in 49 % otrok staršev z 
višjo stopnjo izobrazbe  53 %učencev v 1. razredu še ne bere, od tega 35 % učencev staršev z 
nižjo in 19 % učencev staršev z višjo stopnjo izobrazbe. 
 
Glede na prikazano lahko sklepam, da v 1. razredu več otrok staršev z višjo stopnjo izobrazbe 
bolje razume prebranjo kot otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe. Predvidevam, da starši z 
višjo stopnjo izobrazbe bolje vplivajo na branje otroka kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe, da 
ta dobi več spodbud za branje in boljši zgled iz domačega okolja. Verjetno jih ti starši znajo 
tudi bolje motivirati za branje in tako dobro razvijati njegovo bralno opismenjevanje. 
 
Tako lahko odgovorim na zastavljeni raziskovalni vprašanji, koliko otrok bo pri  
preverjanju branja že samostojno bralo z razumevanjem in koliko jih bo razumelo 
prebrano, ter na vprašanje, če imajo pri preverjanju razumevanja branja otroci staršev z 
višjo stopnjo izobrazbe boljše bralno razumevanje kot otroci staršev z nižjo stopnjo 
izobrazbe, da 20 učencev  1. razreda  že samostojno bere  slikopis, od tega je 19 otrok dobro 
razumelo prebrano, eden pa srednje. Iz teh podatkov lahko sklepam, da so v 1. razredu otroci 
staršev z višjo bolje razumeli prebrani slikopis kot otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe.  
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otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe



 

5. Kako razumejo prebrano besedilo otroci v predšolski skupini pri 2. preverjanju 
razumevanja branja?
 

 

Pri  drugem testu bralnega razumevanja sem pre
se ti pri prvem izkazali za dokaj dobre bralce. Dva otroka tokrat nista razumela prebranega 
besedila, medtem ko sta dva otroka tekoče in samostojno brala in 
zastavljena vprašanja pravilno
deček na eno vprašanje ni znal odgovoriti. Starši teh dveh otrok imajo višjo stopnjo izobrazbe.
 
Iz podatka, da v predšolski skupini samo dva otroka staršev z višjo stopnjo izobrazbe bereta 
samostojno in prebrano tudi razumeta
branje od doma. Naj poudarim, da je bil ta test težji od prvega.
 
Na raziskovalni vprašanji, koliko otrok bo pri  preverjanju branja že samosto
razumevanjem in koliko jih bo razumelo prebrano
razumevanja branja otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe boljše bralno razumevanje 
kot otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe
skupini bereta samostojno besedilo
otroka staršev z višjo stopnjo izobrazbe, lahko posplošim
skupini otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe boljše bralno razumevanje 
nižjo stopnjo izobrazbe. 
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Kako razumejo prebrano besedilo otroci v predšolski skupini pri 2. preverjanju 
razumevanja branja? 

testu bralnega razumevanja sem preverila le 4 otroke predšolske
se ti pri prvem izkazali za dokaj dobre bralce. Dva otroka tokrat nista razumela prebranega 
besedila, medtem ko sta dva otroka tekoče in samostojno brala in znala odgovoriti na 

pravilno. Deklica je odgovorila na vsa vprašanja pravilno, 
ni znal odgovoriti. Starši teh dveh otrok imajo višjo stopnjo izobrazbe.

Iz podatka, da v predšolski skupini samo dva otroka staršev z višjo stopnjo izobrazbe bereta 
rebrano tudi razumeta, sklepam, da sta ta otroka verjetno bolj motivirana za 

rim, da je bil ta test težji od prvega. 

koliko otrok bo pri  preverjanju branja že samosto
koliko jih bo razumelo prebrano, ter če imajo pri preverjanju 

razumevanja branja otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe boljše bralno razumevanje 
kot otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe, lahko odgovorim, da dva 

besedilo iz pravljice in to tudi razumeta. Glede na to, da sta oba 
višjo stopnjo izobrazbe, lahko posplošim odgovor, da imajo v predšolski 

skupini otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe boljše bralno razumevanje  
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Kako razumejo prebrano besedilo otroci v predšolski skupini pri 2. preverjanju 

 

verila le 4 otroke predšolske skupine, saj so 
se ti pri prvem izkazali za dokaj dobre bralce. Dva otroka tokrat nista razumela prebranega 

znala odgovoriti na 
prašanja pravilno, medtem ko 

ni znal odgovoriti. Starši teh dveh otrok imajo višjo stopnjo izobrazbe.  

Iz podatka, da v predšolski skupini samo dva otroka staršev z višjo stopnjo izobrazbe bereta 
da sta ta otroka verjetno bolj motivirana za 

koliko otrok bo pri  preverjanju branja že samostojno bralo z 
če imajo pri preverjanju 

razumevanja branja otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe boljše bralno razumevanje 
 otroka v predšolski 

iz pravljice in to tudi razumeta. Glede na to, da sta oba 
, da imajo v predšolski 

 kot otroci staršev z 

Razumevanja branja pri predšolskih otrocih –

dobro razumevanje branja



 

6. Kako razumejo prebrano besedilo učenci 1. 
razumevanja branja?
 

 
 
 
 
Zelo dobro je razumelo prebrano besedilo 12 učencev 1. razreda, kar predstavlja 60
ki so bili vključeni v 2. preverjanje branja. 6 učencev (30
so odgovorili samo na dve ali tri vprašanja pravilno. 2 učenca na nobenega od vprašanj nista 
odgovorila pravilno.  
 
Vem, da vsi učenci 1. razreda še ne berejo samostojno in ne razumejo 
spodbudno, da slaba polovica vseh prvošolcev že dokaj dobro bere in večin
razume. Ta test je bil tudi težji od prvega, saj je bil zgolj besedilo.
 
Na raziskovalno vprašanje, koliko otrok bo pri  preverjanju branja že samosto
razumevanjem in koliko jih bo razumelo prebrano, 
srednje razumelo prebrano 18 učencev 1. razreda.
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Kako razumejo prebrano besedilo učenci 1. razreda pri 2. preverjanju 
razumevanja branja? 

Zelo dobro je razumelo prebrano besedilo 12 učencev 1. razreda, kar predstavlja 60
preverjanje branja. 6 učencev (30 %) je razumelo prebrano srednj

ali tri vprašanja pravilno. 2 učenca na nobenega od vprašanj nista 

, da vsi učenci 1. razreda še ne berejo samostojno in ne razumejo prebranega, zato je 
spodbudno, da slaba polovica vseh prvošolcev že dokaj dobro bere in večin

Ta test je bil tudi težji od prvega, saj je bil zgolj besedilo. 

koliko otrok bo pri  preverjanju branja že samosto
koliko jih bo razumelo prebrano, lahko odgovorim, da 

srednje razumelo prebrano 18 učencev 1. razreda. 
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Zelo dobro je razumelo prebrano besedilo 12 učencev 1. razreda, kar predstavlja 60 % vseh, 
%) je razumelo prebrano srednje, saj 

ali tri vprašanja pravilno. 2 učenca na nobenega od vprašanj nista 

prebranega, zato je 
spodbudno, da slaba polovica vseh prvošolcev že dokaj dobro bere in večinoma prebrano 

koliko otrok bo pri  preverjanju branja že samostojno bralo z 
lahko odgovorim, da je dobro ali 

2. 

dobro razumevanje branja



77 
 

7. Koliko otrok staršev obeh skupin je razumelo prebrano besedilo? 
 

 

 
Razumevanje branja sem preverila pri 43 učencih 1. razreda. Iz grafa vidimo, da 21 % 
učencev staršev z višjo in 9 % učencev staršev z nižjo stopnjo izobrazbe že bere samostojno 
in prebrano tudi razume, saj je večina teh učencev na vsa zastavljena vprašanja po prebranem 
besedilu odgovorila pravilno. Dokaj dobrih bralcev oziroma tistih, ki so odgovorili na 2 ali 3 
vprašanja pravilno, je  7 % učencev staršev z višjo in 5 % učencev staršev z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Tistih učencev, ki pri prvem testu preverjanja branja niso razumeli prebranega 
oziroma še niso samostojno brali, nisem vključila v drugo preverjanje branja (21 % otrok 
staršev z višjo in 37 % otrok staršev z nižjo stopnjo izobrazbe). 
 
Iz podatkov lahko razberem, da otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe bolje razumejo 
prebrano kot otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe. Predvidevam, da otroci staršev z višjo 
stopnjo izobrazbe dobijo od doma več spodbud za branje in imajo večji bralni interes za 
knjige ter branje kot otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe. Mislim, da so starši z višjo 
stopnjo izobrazbe bolj motivirani za družinsko branje in boljši zgled svojim otrokom kot starši 
z nižjo stopnjo izobrazbe.  
 
Na raziskovalna vprašanja, koliko otrok bo pri  preverjanju branja že samostojno bralo z 
razumevanjem in koliko jih bo razumelo prebrano, ter če imajo pri preverjanju 
razumevanja branja otroci staršev z višjo stopnjo izobrazbe boljše bralno razumevanje 
kot otroci staršev z nižjo stopnjo izobrazbe, lahko odgovorim, da je 18 učencev  1. razreda 
pri 1. preverjanju branja že samostojno bralo besedilo iz pravljice, od tega je 13 učencev 
dobro razumelo prebrano, 5 učencev pa srednje. Prav tako lahko potrdim, da imajo v 1. 
razredu otroci  staršev z višjo stopnjo izobrazbe boljše bralno razumevanje kot otroci staršev z 
nižjo stopnjo izobrazbe.  
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6 SKLEP 
 
 
Branje pravljic otrokom je vsekakor eden najlepših preživetih skupnih trenutkov v družini. 
Pravljice otrokom in staršem prav gotovo nudijo veliko užitkov, veselja in zadovoljstva.  
 
Pravljice so za otroke in njihov razvoj življenjskega pomena, saj jim starši, knjižničarji in 
vzgojitelji ter učitelji s pripovedovanjem ali branjem pravljic že v predšolskem in zgodnjem 
šolskem obdobju vcepljamo v zavest veselje do življenja, odnos do soljudi in vrednotenje 
sveta. Pravljice so prav gotovo otroku v veliko pomoč na poti odraščanja, pomagajo mu 
razumeti sebe in druge, ga naučiti živeti z drugimi in tako najti smisel življenja. 
 
V magistrskem delu sem izvedla raziskavo na OŠ Šmartno pri Litiji, s katero sem želela 
ugotoviti, kako in v kolikšni meri starši z različno stopnjo izobrazbe vplivajo na razvoj bralne 
pismenosti otrok ter, ali obstajajo pri otrocih teh staršev razlike glede razumevanja branja 
pravljic. 
  
V raziskavi sem ugotovila, da starši z višjo stopnjo izobrazbe berejo otrokom pravljice 
pogosteje kot starši z nižjo stopnjo izobrazbe, saj skoraj vsi anketirani berejo otrokom 3- do 4-
krat tedensko in več, medtem ko tretjina staršev z nižjo stopnjo izobrazbe bere pravljice 2-krat 
tedensko in manj. Glede na količino branja pravljic menim, da  starši z višjo stopnjo izobrazbe 
nudijo svojim otrokom boljše pogoje za razvoj bralne pismenosti, saj jim berejo večkrat in jih 
na ta način bolj motivirajo za branje, poslušanje in ustvarjanje kot starši z nižjo stopnjo 
izobrazbe. S tem zagotovo bogatijo otrokov besedni zaklad in skrbijo za njegov vsestranski 
razvoj. V večini družin berejo pravljice mame, očetje le v zelo majhnem deležu.  
 
Bila sem presenečena, da veliko staršev obeh skupin po prebrani pravljici izvaja različne 
dejavnosti in da sta si bili skupini glede odgovorov precej enotni. Najpogosteje se z otrokom 
po prebrani pravljici pogovarjajo, kar je zelo spodbudno, saj s tem zagotovo razvijajo njegovo 
bralno pismenost in osebnost v celoti, od dialoškega govora, domišljije, jezika, branja do igre.  
 
Da se starši obeh skupin zavedajo pomena  branja pravljic otrokom, kaže tudi podatek, da jih 
veliko obišče knjižnico občasno, to je vsaj 1- do 2-krat mesečno. Manjše razlike med starši 
obeh skupin sicer obstajajo, saj je večji delež staršev z višjo stopnjo izobrazbe, ki obišče 
knjižnico pogosto ali zelo pogosto, medtem ko jo skoraj četrtina staršev z nižjo stopnjo 
izobrazbe redkokdaj. Sklepam, da so starši z višjo stopnjo izobrazbe malenkost bolj 
motivirani za obisk knjižnice in tako predstavljajo nekoliko boljši zgled svojim otrokom, saj v 
večjem deležu obiščejo knjižnico pogosteje in jim tako nudijo več možnosti vpogleda v 
različne vrste knjig ter druge literature. Verjetno pa imajo v družinah, kjer redko obiščejo 
knjižnico, več knjig doma, a gotovo so ti otroci za marsikatero branje prikrajšani. Tisti starši, 
ki z družino redno obiskujejo knjižnico, dajejo svojemu otroku boljšo popotnico za njegovo 
uspešnost in bolj poudarjajo njegovo bralno opismenjevanje. 
 
Vsi starši najpogosteje izberejo knjigo skupaj z otrokom, svetujejo mu ter pomagajo pri izbiri, 
pri tem pa upoštevajo tudi željo otroka.  Nekaj je tudi staršev, ki prepustijo izbiro knjige 
otrokom samim. Pri izbiri pravljice se zdijo večini staršev obeh skupin bolj in manj 
pomembne iste lastnosti in razlik skorajda ni. Med bolj pomembne lastnosti uvrščajo 
prepoznavnost pravljice, ilustracije v pravljici in dolžino pravljice,  najmanj pomembna 
lastnost se jim zdi avtor pravljice.  
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Največ možnosti sodelovanja s šolo in vrtcem glede bralne pismenosti otrok imajo starši obeh 
skupin na aktivnostih, ki potekajo na šoli in v vrtcu večkrat letno, in sicer na pogovornih urah 
ter govorilnih urah, pa tudi na delavnicah in roditeljskih sestankih.  
 
Menim, da se tako starši z višjo kot z nižjo stopnjo izobrazbe zavedajo vpliva in pomena 
skupnega branja z otrokom, kar predstavlja veliko prednost pri razvijanju otrokove bralne 
pismenosti. Z rednim družinskim branjem si otroci prav gotovo bogatijo besedni zaklad in 
pridobivajo veliko novih znanj, vse to pa jim pomaga in olajša delo tudi pri učenju branja.S 
svojim zgledom straši prav gotovo pozitivno vplivajo na razvoj otroka in njegovo uspešnost v 
šoli.  
 
Glede vpliva izobrazbe staršev na bralno pismenost otrok so bila mnenja obeh skupin 
različna. Starši z višjo stopnjo se v večini zavedajo pomena in vpliva izobrazbe na njihove 
otroke,  medtem ko so pri starših z nižjo stopnjo izobrazbe mnenja deljena in dobra polovica 
meni, da izobrazba staršev ne vpliva ali malo vpliva na otrokovo uspešnost v šoli. 
 
V drugem delu raziskave sem s pomočjo bralnih testov preverjala branje in razumevanje 
prebranega vsakega otroka posebej. Ugotovila sem, da več otrok staršev z višjo stopnjo 
izobrazbe bere samostojno ter razume prebrano. Menim, da imajo na boljše otrokovo bralno 
razumevanje največji vpliv starši, družinsko  branje pravljic ter druge literature, dober zgled 
staršev, pogostejši družinski obiski knjižnice, več prebranih knjig doma in tudi dobro 
sodelovanje družine z vrtcem, šolo ter knjižnico. 
 
Glede na vse prikazane podatke in izvedeno raziskavo v svojem magistrskem delu sklepam, 
da so starši z višjo stopnjo izobrazbe bolj motivirani za družinsko branje pravljic ter se 
nekoliko bolj zavedajo pomena in vpliva branja pravljic na bralno pismenost otrok kot starši z 
nižjo stopnjo izobrazbe.  
 
Starši se morajo zavedati, da je pravljica, pripovedovanje in branje ter druženje ob knjigi za 
otroka življenjskega pomena in da je to eno najlepših daril, ki jih lahko damo starši otroku.  
 
V predšolskem obdobju in v nižjih razredih osnovne šole je velik poudarjeno opismenjevanje 
otroka, zato je zelo pomembno sodelovanje družine z vrtcem ali šolo ter knjižnico, saj lahko s 
skupnimi močmi dajemo otroku dobre pogoje za njegov razvoj, dobro opismenjevanje in tudi 
branje. Za bralno pismenost mlajših otrok so najbolj odgovorni starši pa tudi učitelji v šoli in 
vzgojitelji v vrtcih; pozitivno medsebojno razumevanje, zaupanje drug drugemu ter 
spoštovanje so vrednote, ki bodo otroka vodile do uspešnega in zadovoljnega učenca.  Dobro 
sodelovanje med  šolo, vrtcem, knjižnico in starši je dober dejavnik za uspešen bralni razvoj 
otroka, saj bo tako dobil dobro popotnico o tem, kako pomembno je branje za njegov razvoj. 
Učitelji in vzgojitelji ter knjižničarji morajo organizirati oblike sodelovanja, kjer osveščajo 
starše o pomenu branja  –  na roditeljskih sestankih, organizirajo razne delavnice ali 
predavanja v zvezi z branjem knjig, izvajajo bralne urice, prireditve, povezane z branjem … 
Hkrati je potrebno, da jim tudi starši dajejo povratne informacije v zvezi z branjem  njihovih 
otrok doma. Pomembna je odprta komunikacija tako učiteljev, vzgojiteljev in knjižničarjev 
kot staršev. Pri tem je pomembno, da vzgojitelji in učitelji sprejmejo starše ne glede na 
njihovo končano stopnjo izobrazbe, saj si vsi najbolj želimo, da so vsi otroci uspešni. Na 
takšen način in z medsebojnim sodelovanjem otroka spodbujamo k branju ter mu dajemo 
občutek, da je branje koristno, pomembno, zabavno in zanimivo, ter mu postane užitek.   
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8 PRILOGE  
 
 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Spoštovani starši, 
 
 
sem Tjaša Mihelič, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, zaposlena na OŠ Šmartno, 

letošnje leto kot vzgojiteljica v vrtcu v skupini Mravljice. Pred leti sem pričela s študijem na 

Pedagoški fakulteti – smer: Poučevanje na razredni stopnji. Sedaj pišem magistrsko delo, 

katerega tema je Vpliv družinskega branja pravljic na bralno pismenost otrok. V 

raziskavo bom vključila otroke pred vstopom v šolo (skupini Mravljice in Petelinčki) ter  

učence 1. razreda na OŠ Šmartno in njihove starše.  

Starše omenjenih otrok prosim, če mi lahko odgovorite na anketni vprašalnik o vplivu 

družinskega branja pravljic na opismenjevanje otrok ter mi spodaj z Vašim podpisom 

omogočite, da lahko preverim bralno pismenost Vašega otroka v mesecu januarju in aprilu, 

izključno za potrebe raziskave oz. mojega magistrskega dela. Vprašalnik in preverjanje bralne 

pismenosti otrok bo popolnoma anonimno (v raziskavi ne bo navedenih imen in priimkov). 

Upam, da boste moji prošnji ugodili in izpolnjen anketni vprašalnik s podpisom, da lahko 

otrok sodeluje v raziskavi, v naslednjih dneh vrnili Vaši vzgojiteljici ali razredničarki. 

 

Že vnaprej se Vam lepo zahvaljujem za sodelovanje, 

 

Tjaša Mihelič 

 

___________________________________________________________________________ 

 

S svojim podpisom dovoljujem, da se lahko preveri bralna pismenost mojega otroka 

____________________________________ (ime in priimek otroka), ki  hodi v predšolsko 

skupino/1. razred (ustrezno podčrtajte), za namen omenjene raziskave. 

 

Podpis staršev:___________________________ 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Odgovarjajte tako, da obkrožite ustrezno črko pred odgovorom. Pri nekaterih vprašanjih je 

možnih več odgovorov (napisano) ali je zadnja  možnost drugo, kamor napišete odgovor, ki 

ga med prej omenjenimi ni. Obkrožite tudi spol otroka in njegovo skupino/razred. 

Spol otroka :                                    a) M            b)Ž                         

Otrok obiskuje:                a) predšolsko skupino      b) 1. razred 

 

11. Kdo v  družini najpogosteje bere otroku pravljice? 

a) Mama. 

b) Oče. 

 

12. Katera je stopnja dokončane izobrazbe obkrožene osebe (1. odgovor)? 

a) Osnovna šola ali manj. 

b) Srednja šola.  

c) Višja šola. 

d) Visoka strokovna šola. 

e) Univerzitetna izobrazba, strokovni magisterij. 

f) Znanstveni magisterij in več. 

 

13. Kolikokrat na teden berete z otrokom pravljice? 

a) Vsak dan. 

b) 5 do 6-krat na teden. 

c) 3 do 4-krat na teden. 

d) 1 do 2-krat  na teden. 

e) Manj kot 1-krat na teden. 

f) Nikoli. 

 

14. Kako pogosto z otrokom obiščete knjižnico? 

a) Pogosto (večkrat na teden). 

b) Občasno (1 do 2 krat mesečno). 

c) Ne vem.  

d) Redko (nekajkrat na leto). 

e) Nikoli. 
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15. Na kakšen način si z otrokom izberete knjigo? 

a) Izbereva jo skupaj z otrokom. 

b) Izberem jo sam/a. 

c) Izbere jo otrok sam.  

d) Po priporočilu vzgojiteljice/učiteljice. 

e) Po priporočilu knjižničar-ja/ke. 

 

16. Kako pomembne se vam zdijo naslednje lastnosti pri izberi pravljice? Naredite   v 

ustreznem polju. 

 

             Pomembnost 

Lastnosti 

ZELO 

POMEMBNE 

 

POMEMBNE 

 

NE VEM 

NE TAKO 

POMEMBNE 

NISO 

POMEMBNE 

PREPOZNAVNOST 

PRAVLJICE 

     

DOLŽINA 

PRAVLJICE 

     

ILUSTRACIJE V 

PRAVLJICI 

     

ZUNANJI IZGLED 

KNJIGE 

     

AVTOR 

PRAVLJICE 

     

 

 

17. Kako pogosto z otrokom izvajate posamezno dejavnost po prebrani pravljici? Naredite  

 v ustreznem polju. V polju pod DRUGO napišete dejavnost, ki ni navedena in jo 

izvajate z otrokom po prebrani pravljici ter kako pogosto jo opravljate. 

 

                                 Časovno      
                                 izvajanje                                                                                                                   
Dejavnost 
po prebranem 

 

POGOSTO 

 

 

OBČASNO 

 

NE VEM 

 

REDKO 

 

NIKOLI 

 

POGOVOR O PREBRANEM 
     

 

OBNOVA OB ILUSTRACIJAH 
     

 

RISANJE PO PRAVLJICI 
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GLASBENO USTVARJANJE 

PO PRAVLJICI 
     

 

IGRA Z LUTKAMI  

(uprizoritev pravljice) 

     

 

DRAMATIZACIJA BESEDILA 
     

SPREMEMBA BESEDILA 

(drugačen konec pravljice, 

nadaljevanje zgodbe) 

     

GLEDAMO TUDI RISANKO ALI 

FILM (istoimenski naslov s 

pravljico) IN JU PRIMERJAMO 

MED SEBOJ 

     

 

DRUGO:____________________

_________ 

     

 

 

18. V kolikšni meri družinsko branje pravljic vpliva na otrokovo uspešnost v vrtcu ali šoli? 

a) Zelo vpliva.   

b) Vpliva. 

c) Ne vem. 

d) Malo vpliva. 

e) Ne vpliva. 

 

19. Ob katerih priložnostih imate možnost sodelovanja pri dejavnostih povezanih z 

branjem s šolo/vrtcem? (možnih več  odgovorov) 

a) Na roditeljskih sestankih. 

b) Na odprtih učnih urah (vključevanje v skupino/razred). 

c) Na pogovornih/govorilnih urah. 

d) Delavnicah. 

e) Prireditvah. 

f) Preko telefona. 

g) Preko elektronske pošte. 

h) Drugo: _________________________________ 
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20. Menite, da stopnja izobrazbe staršev vpliva na bralno pismenost otrok? 

a) Zelo vpliva.  

b) Vpliva.   

c) Ne vem.       

d) Malo vpliva. 

e) Ne vpliva. 

 

21. Kaj Vam pomeni skupno oz. družinsko branje pravljic? 

a) Dragocen čas, ki ga preživiva skupaj z otrokom. 

b) Nimam posebnih občutkov. 

c) Obremenitev za starše. 

 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRILOGA 2: TESTA ZA PREVERJANJE RAZUMEVANJA BRANJA

1. TEST ZA PREVERJANJE RAZUMEVANJA BRANJA

 

Vida Brest: 

PREBERI SLIKOPIS.  
 
 

NA                               SO  SE
 
 
V                          ,                             ,                       , ,   
      
 
   
 

                      IN                                       

     
SO KUPILI ZA    .  

     
 

 
 
 
 
Vprašanja za razumevanje prebranega besedila:
 
Kje so se listi spremenili v sadje?
V katero sadje so se spremenili listi na vejah?
Za kaj so kupili sadje? 
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TESTA ZA PREVERJANJE RAZUMEVANJA BRANJA

PREVERJANJE RAZUMEVANJA BRANJA  

Vida Brest: PRODAJAMO ZA GUMBE 

 

 

SO  SE                      SPREMENILI  V                       

V                          ,                             ,                       , ,   
  

 

                                    . 
 
 
 

  

 SO  KUPILI  ZA                           

Vprašanja za razumevanje prebranega besedila: 

Kje so se listi spremenili v sadje? 
V katero sadje so se spremenili listi na vejah? 

TESTA ZA PREVERJANJE RAZUMEVANJA BRANJA 

V                       -                                                       

,    

  

                           . 
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2. TEST ZA PREVERJANJE  RAZUMEVANJE BRANJA    

 
P. Blight: OSAMLJENA ŽIRAFA 

 
 
 

V DŽUNGLI ŽIVI VELIKO ŽIVALI. MED NJIMI VLADA 

PRIJATELJSTVO. KAKADUJI, SLONI, KAČE, ŽIRAFE IN CELO LEV SE 

VSAKO JUTRO SREČAJO PRI REKI. PRIPOVEDUJEJO SI RAZNE 

ČENČE. A NIHČE NE PRISLUHNE ŽIRAFI. JE PREPROSTO PREVISOKA. 

 

 

 

Vprašanja za razumevanje prebranega besedila: 
 

O čem pripoveduje pravljica? 
Kje živijo živali iz pravljice? 
Katere živali se vsako jutro srečajo pri reki? 
Kaj živali delajo pri reki? 
Zakaj nihče ne prisluhne žirafi? 
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