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POVZETEK 

 

Govor otrok v vrtcu lahko razvijamo na različne načine. Med prakso oz. pri delu v vrtcu sem 

opazila, da vzgojitelji to redko počnejo v pogovoru z otroki, ko ti opisujejo sliko. Zato sem se 

odločila, da bom v diplomskem delu skušala raziskati prav to. 

  

V teoretičnem delu sem predstavila razvoj govora v predšolskem obdobju in njegovo 

spodbujanje v vrtcu, vzgojiteljevo vodenje pogovora z otroki ter načine razvijanja teme, med 

katere spada tudi opisovanje (slike). Raziskavo, katere rezultate sem predstavila v empiričnem 

delu, sem izvedla v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabljeni sta bili 

deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Analizirala 

sem 10 zvočnih posnetkov pogovora med vzgojiteljico in otroki, ki so opisovali sliko in so 

bili iz treh različnih starostnih skupin. Pri tem sem si pomagala tudi z opazovalnim listom. Po 

pogovorih z otroki sem vzgojiteljice tudi intervjuvala o tem, kako vodijo pogovor ob 

opisovanju slike. Ugotovila sem, da je večina vzgojiteljic v začetku pogovora otrokom 

dovolila izbiro sedeža; sedeli so v polkrogu. Otroke so vzgojiteljice motivirale s samo sliko in 

z napovedjo, kaj in kako se bodo pogovarjali. Sliko so med pogovorom vse vzgojiteljice, 

razen ene, držale v rokah. Zaradi nemirnosti otrok je bilo treba v eni skupini pogovor 

prekiniti, v drugih skupinah pa težav z vzdrževanjem komunikacije ni bilo. Otroci so v 

pogovoru odgovarjali na vprašanja vzgojiteljice, ta pa so bila v glavnem nižjega nivoja. Med 

načini razvijanja teme v pogovoru smo poleg opisovanja (slike) zasledili tudi pripovedovanje 

ter orisovanje oz. označevanje. Vzgojiteljice, z izjemo treh, so v pogovoru z vprašanji sledile 

zaporedju od splošnega k posamičnemu. Trudile so se govoriti knjižno, vendar so uporabljale 

tudi neknjižne prvine. V pogovorih med vzgojiteljicami in otroki ni bilo opaziti relevantnih 

razlik, na katere bi vplivala starost otrok. Seveda imajo starejši otroci bogatejše besedišče in 

več izkušenj, zato sta vzgojiteljici v starejših skupinah otrokom zastavljali 

zahtevnejša vprašanja, ki vključujejo primerjanje in razmišljanje. Glede na opazovanje in 

odgovore vzgojiteljic v intervjuju lahko rečem, da se večinoma zavedajo značilnosti svojih 

pogovorov z otroki. 

 

 

 

Ključne besede: pogovor med vzgojiteljem in otroki v vrtcu, spodbujanje otrokovega govora, 

vzgojiteljeva vprašanja, opisovanje slike.
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ABSTRACT 

 

Children in kindergarten can develop speech in different ways. During my training in 

kindergarten, I noticed that educators rarely do it when talking to children who are describing 

an image. Therefore, I decided to explore this aspect in my thesis. 

  

In the theoretical part, I presented speech development in preschool period and its promotion 

in kindergarten, how educators conduct their conversation with the children and the ways of 

developing the themes, which include a description (picture). I carried out the survey in 

accordance with the quantitative research paradigm and then I presented the results in the 

empirical part of the thesis. Descriptive and causal non-experimental methods of pedagogical 

research were used. 

I analysed audio recordings of 10 conversations of educators with children from three 

different age groups who were describing a picture. For this purpose I also used an 

observation sheet. After this I also interviewed the educators on how they conduct their 

conversation when children are describing images. I found that in the beginning of the 

conversation most teachers allowed the children to choose their seats; they were sitting in a 

semicircle. The educators used the picture to motivate the children and they also announced 

what they would discuss and how they would do it. All the educators with the exception of 

one held the image in their hands during the conversation. Only in one group the conversation 

had to be stopped due to the restlessness of the children, whereas it was not difficult to 

maintain communication in other groups. In the conversation, the children answered the 

educators' questions which were mainly of lower level questions. We noticed that in addition 

to describing (pictures) the ways of developing themes in a conversation also included 

storytelling and outlining or labelling. Most educators (except three) followed the order from 

general to individual questions in their conversations. They were trying to use literary 

language; however, they also used non-literary elements. No significant differences were 

noticed in the discussions among educators and children to which the age of the children 

could affect. Of course, older children use rich vocabulary and they are more experienced, 

therefore the questions asked by the educators in the older groups of children were more 

complex questions involving comparison and reasoning. Based on my observations and on the 

responses of the educators in the interview, I can say that they are generally aware of the 

characteristics of their conversations with children. 
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UVOD 

 

Otrok se v predšolski dobi s posnemanjem uči tudi govorjenja, torej se njegov govor razvija v 

interakciji z ljudmi. Vsi, ki se na kakršenkoli način sporazumevajo z otrokom, imajo 

pomembno vlogo v oblikovanju njegovega govora. V razvoju govora otrok se seveda 

pojavljajo razlike zaradi raznih dejavnikov, npr. zaradi fizioloških pogojev, vzgojnega 

ravnanja z otrokom, možnosti, ki jih nudi okolica (Lipnik in Matič, 1993).  

 

Pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti otroka, tj. zmožnosti razumevanja in tvorjenja 

besedil raznih vrst (Bešter Turk, 2011), ima veliko vlogo vrtec. Ena izmed njegovih glavnih 

nalog je podpirati jezikovni razvoj otrok ter oblikovati dejavnosti tako glede na njihovo 

družbeno, kulturno in jezikovno ozadje kot tudi glede na njihove različne možnosti usvajanja 

jezika. Otroci, ki potrebujejo dodatno spodbudo in podporo, jo morajo v vrtcu tudi dobiti. 

Vzgojitelj mora otroke spodbujati k besednemu izražanju, npr. tako, da se z njimi pogovarja 

ob raznih igrah ter vsakdanjih opravilih. Otrokom mora dati možnost za uporabo in razvijanje 

govorjenega jezika tudi ob govorjenju in poslušanju drugih (Dolar Bahovec in Bregar 

Golobič, 2004). Ena izmed možnosti spodbujanja govora otrok v vrtcu je opisovanje slik. 

»Kadar opisujemo, prikazujemo: lastnosti, sestavne dele, delovanje, položaj bitja, prostora, 

predmeta … (npr. v opisu osebe, kraja/države, naprave in njenega delovanja) … (Vogel in 

Cestnik, 2006: 123). Med prakso oz. pri delu v vrtcu sem opazila, da je opisovanja ob sliki s 

primernim vodenjem vzgojitelja malo. V diplomskem delu bom zato skušala raziskati, kako 

vzgojitelji vodijo pogovor z otroki ob opisovanju slike.  
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I TEORETIČNA IZHODIŠČA  

1 RAZVOJ GOVORA PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

»Govor omogoča otroku, da v komunikaciji uporablja organiziran simbolni sistem in tako rabi 

jezik za osebno izražanje, vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z drugimi, posredovanje 

informacij, iskanje odgovorov na vprašanja, pripovedovanje o domišljijskem svetu, o 

nenavadnem« (Kroflič idr., 2001: 41).  

 

Govor nam ni dan, govor moramo usvojiti. Pogoj za pravilen govorni razvoj otroka je, da ima 

zdrav živčni sistem; dobro razvite psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, 

pomnjenje); razvita čutila; zdrava govorila ter pravilen in zgleden govor okolja (Žnidarič, 

1993: 39).  

 

Pri učenju govora mora otrok preiti določene faze. L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. 

Fekonja (2006) so jih razdelile na predjezikovno obdobje in jezikovno obdobje.  

 

PREDJEZIKOVNO OBDOBJE 

 

V tem obdobju otrok joka, vokalizira, beblja in naključno posnema glasove. Značilnost tega 

obdobja je, da rabi glasove, ki niso besede. V prvem letu otrok vedno natančneje posnema 

slišane glasove ter kaže željo po vključitvi v sporazumevanje.  To kažejo tudi s svojim 

nebesednim vedenjem, mimiko in tonom glasu. Prvi glasovi od rojstva do enega leta: 

Od rojstva do prvega meseca otrok večinoma joka, gruli, cvili, cmoka in vzdihuje. 

Najpomembnejše oz. edino sredstvo za komuniciranje je jok, ki se razlikuje glede na otrokove 

potrebe, lakoto, jezo in bolečino.  

Od drugega do šestega meseca otrok rabi glasovne povezave soglasnik – samoglasnik pri 

vokaliziranju, kot je »pa« ali »ga«. 

Od petega oz. šestega meseca dalje začne otrok bebljati (prva vokalizacija, ki vsebuje 

samoglasnike in soglasnike ter jih povezuje v zloge (Lipnik in Matić, 1993: 12)), tudi glasovi, 

kot so npr. »baba«, »mama«, »papa«, so vse bolj popolni. Okoli desetega oz. enajstega 

meseca otrok beblja v »povedih«; to pomeni, da več nerazumljivih besed med seboj poveže in 
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jih izraža z vprašalnimi in vzklikajočimi oblikami. Na primer kadar sedi v naročju in nas želi 

opozoriti na neki predmet, vzklika: »To, to, to.« 

 

Pri razvoju otrokovega govora so pomembne tudi nebesedne reakcije. Dojenček vzpostavlja 

očesni stik z osebo, s katero se želi sporazumevati, ali pa kaže določene predmete. Pomembno 

je, da se na kretnje odzivamo in nadaljujemo komunikacijo tako, da npr. poimenujemo 

predmete, ki jih otrok kaže.  

 

JEZIKOVNO OBDOBJE 

 

Kot pove ime, začne otrok v tem obdobju uporabljati prve besede. Pri trinajstih mesecih otrok 

razume, da imajo stvari imena. Med dvanajstim in dvajsetim mesecem otrok navadno izgovori 

prvo besedo, tj. skupek glasov, ki imajo pomen. Prva beseda je navadno tista, ki jo otrok rabi 

spontano: za isto dejavnost, osebo ali predmet; beseda, ki jo prepozna tudi odrasla oseba. Prve 

besede se navezujejo na stvari iz otrokovega okolja, redkeje uporablja besede, s katerimi 

imenuje predmete, ki mu niso blizu in z njimi ni v stiku. S prvimi besedami večinoma 

poimenuje družinske člane, predmete, živali, hrano, dele telesa ipd. ali želi to, kar poimenuje. 

Velikokrat v sporazumevanju z drugimi poleg besed uporablja tudi kretnje. Med prvim in 

drugim letom otrok pogosto ponavlja eno besedo; to imenujemo eholalije.  

 

K. Nelson (1996, v Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006) pravi, da med prve otrokove 

besede sodijo tiste, ki jih otrok in njegovi starši uporabljajo pri vsakdanjih opravilih, zato se 

med otroki pojavljajo individualne razlike. Glede na interakcijo med mamo in otrokom v 

določenem socialnem okolju ista avtorica (1973, 1974, prav tam) loči dve skupini otrok. V 

prvi skupini so otroci, ki jih zanimajo predmeti iz njihovega okolja in večinoma uporabljajo 

samostalnike; to imenuje tudi referenčni slog govora. V drugi skupini pa so otroci, ki so bolj 

usmerjeni na socialne in čustvene odnose z drugimi in pogosteje uporabljajo besede, ki te 

odnose označujejo; to imenuje socialno-ekspresivni slog govora.  

 

Po osemnajstem mesecu otrokovo besedišče hitro narašča. Pri osemnajstih mesecih  tako 

uporablja že od petindvajset do petdeset besed. Med osemnajstim in dvajsetim mesecem pa 

otrok naredi velik korak v razvoju govora, ko združi dve besedi, s katerima želi izraziti 

določeno misel. Začne uporabljati telegrafski govor, tj. govor, ki vključuje le nekaj 
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polnopomenskih besed, vrstni red pa je podoben govoru odraslega, npr. »Mami, mleko.« Prve 

kombinacije imajo lahko različne funkcije, kot so: imenovanje, zanikanje, neobstajanje, 

ponavljanje, povpraševanje, dejanje + predmet, osebek + kraj itd.  

Med štiriindvajsetim in sedemindvajsetim mesecem otrokova poved sestoji iz treh ali štirih 

besed. Otrok oblikuje vse popolnejše povedi in povezuje besede na različne načine. Za 

besedni red, ki ga uporablja, je značilno: predlog stoji pred samostalnikom, pridevnik stoji 

pred samostalnikom, pomembna informacija stoji na koncu povedi, manj pomembna pa na 

začetku. Besedni red usvaja na podlagi slišanega v svojem okolju in ga sorazmerno hitro tudi 

usvoji (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). Po drugem letu starosti se otrokov 

govor zelo hitro razvija na pomenski, skladenjski in besedoslovni ravni. Tako L. Marjanovič 

Umek (1990, v Skubic, 2004: 23) deli otrokove besede s pomenskega vidika v tri skupine: 

• besede, ki spreminjajo svoj pomen (npr. kazalna zaimka »ta« in »tisti« ter prislova 

»tukaj« in »tam«); 

• besede, ki označujejo odnose med dvema ali več predmeti, dogodki (npr. velik – 

majhen, dolg – kratek); 

• besede, ki označujejo sorodstvene odnose (npr. mama, ata, brat …).   

 

Do četrtega leta otrok tvori še popolnejše povedi, jih podaljšuje ter različno razvršča besede – 

tako oblikuje vprašalne in nikalne povedi. Uporablja vse več veznikov, predlogov ter 

pomožnih glagolov. Do petega oz. šestega leta otrok razvije osnovno strukturo govora. 

Razume večino besedil odraslih ter se izraža tako, da ga lahko drugi razumejo. Razume 

pomen pomožnih glagolov in začne postopoma uporabljati zanikane glagolske oblike, kot npr. 

»Nočem več mleka.« (Marjanovič Umek, Kranj in Fekonja, 2006: 28).  

 

L. Marjanovič Umek (1990, v Skubic, 2004) s pomočjo preglednice predstavlja mejnike v 

govornem razvoju. Zaradi empiričnega dela, v katerem so sodelovali otroci, stari od treh let 

naprej, se bom tudi sama osredotočila na značilnosti govora otrok te starosti.  
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Preglednica 1: Mejniki v govornem razvoju. 

Starost Vokalizacija in govor Razumevanje in odgovori 
od 2 do 3 let Poskuša z novimi glasovi, 

vendar artikulacija zaostaja 
za besednjakom; od 50 do 57 
% besed je nerazumljivih, 
pogosto izpušča zadnji 
soglasnik, žlobudranje počasi 
upada.  

Pri treh letih razume od 800 
do 1000 besed, odgovarja na 
različne pozive, ki vsebujejo 
besede na, pod, gor.  

od 3 do 4 let Razumljivost povedanega je 
blizu 100 %, pogosto 
pomanjkljiva artikulacija l in 
r; uporablja od 3 do 4 besede 
v povedih, malo jih pri štirih 
letih uporablja množino.  

Prepozna množino, spol, 
pridevnike; razume zložene 
povedi. 

od 4 do 6 let Sintaksa je ustrezna pri šestih 
letih, tvori od pet- do 
šestbesedne povedi; tekoč 
govor, lahko izraža časovne 
odnose, glas dobro modulira 
v konverzaciji.  

Razume od 2500 do 3000 
besed, sledi navodilom, ki 
vsebujejo od 3 do 4 
aktivnosti; razume če, zakaj 
in zato.  

Vir: D. Skubic (2004: 20). 

 

1.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ GOVORA 

 

Razvoj govora je odvisen od več različnih dejavnikov. S. Kranjc (1999) jih je razdelila v dve 

skupini: 

• notranji – psihološki in fiziološki, med katere sodijo predispozicije za razvoj govora, 

motivacija ter čustveno stanje; 

• zunanji – socialni in sociološki, med katere uvršča socialni položaj družine, izobrazbo 

staršev in širše družbeno okolje.  

Med dejavnike šteje tudi število otrok v družini, saj meni, da se navadno s prvim otrokom 

starši intenzivneje ukvarjajo. Prvi otrok se sporazumeva bolj ali manj z odraslimi, drugi otrok 

pa tudi z otrokom. Pri tem ne šteje otrok, ki hodijo v vrtec, saj imajo ti otroci še druge 

možnosti pridobivanja izkušenj v različnih komunikacijskih položajih.  

 

Pomembno je, da so vsi dejavniki, ki imajo vpliv na razvoj govora, med seboj usklajeni, saj 

lahko v najslabšem primeru pride do motenj v govoru (Kranjc, 1999: 20–21).  
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Kot mnogi avtorji, tudi L. Marjanovič Umek, S. Kranjc in U. Fekonja (2006) kot pomembne 

dejavnike izpostavljajo kakovost družinskega okolja, socialno-ekonomske dejavnike družine 

ter kakovost vrtca.  

 

V nadaljevanju se bom osredotočila na naslednje dejavnike: družino, spol in vrtec.  

 

1.1.1 DRUŽINA  

 

Starši so tisti, ki imajo prvi stik z otrokom in tudi pomemben vpliv na njegov govorni razvoj. 

Starši se morajo zavedati, da z izbiro dejavnosti, s svojim govorom ter vključevanjem otroka 

v vsakdanje rutine in v govorne interakcije vplivajo na usvajanje besed. Z nudenjem 

materialnih možnosti otroku, med katere štejemo vrsto ter število otroških knjig in slikanic, 

lahko starši spodbujajo otrokov govorni razvoj. Dobro je, da starši z otroki glasno berejo, se 

pogovarjajo o prebranem in poslušajo otroke pri govorjenju. Širijo lahko otrokovo slovnično 

zmožnost, s tem ko razširjajo, ponavljajo in delno spreminjajo otrokove povedi (Marjanovič 

Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). Na otrokov govorni razvoj imajo vpliv tudi družinske 

značilnosti, med katere sodijo ekonomski status, stopnja izobrazbe in velikost družine.  Starši, 

ki imajo višjo izobrazbo in posledično boljše ekonomsko stanje, lahko otroku nudijo več 

materialnih možnosti. Raziskovalci so ugotovili, da se starši z nižjo izobrazbo z otroki redko 

pogovarjajo, prav tako pa njihov govor ni raznovrsten. Še posebej pomembna je stopnja 

izobrazbe mame. Vse raziskave kažejo, da otroci, katerih starši oz. mame imajo višjo stopnjo 

izobrazbe, dosegajo boljše rezultate na področjih govornega razvoja (Marjanovič, Kranjc, 

Fekonja, 2006).  

 

1.1.2 SPOL 

 

Raziskave, v katerih so preučevali razlike v govornem razvoju med spoloma, so pokazale, da 

se govorni razvoj hitreje razvija pri deklicah. Deklice hitreje spregovorijo, prav tako prej 

usvojijo slovnico jezika, njihova izgovarjava besed  je pravilnejša, njihove povedi so daljše in 

imajo širše besedišče. Deklice imajo manj težav pri črkovanju in prepoznavanju pravilno 

črkovanih besed kot dečki. Raziskovalca Apostolos in Napoleon (2001, v Marjanovič Umek, 

Kranjc in Fekonja, 2006: 57) sta z raziskavami prišla do zaključka, da spol nima stalnega 
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vpliva na otrokove govorne dosežke. Razlike v razvoju besednjaka se z leti manjšajo, v 

določenem obdobju pa se celo izenačijo. M. Crawford (2001, prav tam) pa meni, da se spol 

povezuje z dejavniki socialnega okolja, ki vplivajo na govorni razvoj dečkov in deklic.  

 

1.1.3 VRTEC 

 

Na govorni razvoj otroka v vrtcu  vplivajo odrasli in vrstniki. Kot pomemben dejavnik vpliva 

vidijo avtorji raziskav kakovost vrtčevskih programov in med pomembne pokazatelje 

kakovosti štejejo: visoko raven govornih spodbud, dostop do ustreznega učnega gradiva, 

pozitivno čustveno vzdušje, občutljive in odzivne vzgojitelje ter oblikovanje možnosti za 

otrokovo raziskovanje okolja. Med ključne dejavnike uvrščajo tudi simbolno bogato okolje, v 

katerem je veliko otroških revij, slikanic, knjig; dejavnosti, pri katerih otrok uporablja govor 

in mišljenje, obenem pa menja različne vloge (največkrat je to simbolna igra); odrasli, ki služi 

kot govorni model (Marjanovič Umek, Fekonja, Pečjak, 2012). Za otroke iz manj 

spodbudnega okolja, v katerem ti ne dobijo dovolj govornih spodbud, niso vključeni v 

pogovor s starši in nimajo dostopa do različnih igrač, knjig in drugih materialov, je kakovost 

vrtca najpomembnejša. V vrtcu ima otrok večje možnosti tudi za sodelovanje z vrstniki in s 

tem pridobi pomembne govorne izkušnje. Z vrstniki v prosti igri otrok rabi jezik v različnih 

funkcijah in uporablja večbesedne povedi (vprašalne, nikalne, zložene – priredne,  podredne 

…). Otroci med seboj sodelujejo, se dogovarjajo o temi, vlogah, pravilih igre itd.  

Kakovostni vrtci lahko spodbujajo govorni razvoj otrok staršev z nižjo in visoko izobrazbo; k 

temu veliko prispeva prav vrstniška skupina (Marjanovič Umek, Kranj, Fekonja, 2006: 59–

63).   

 

1.2 SPODBUJANJE RAZVOJA GOVORA V VRTCU 

 

Ugotovili smo, da imajo starši otrok pomembno vlogo pri razvoju njihovega govora. Kaj pa 

vzgojitelji?  

 

Otrok v vrtcu posluša, sprašuje, oblikuje povedi in s tem razvija svoje govorne sposobnosti. 

Vzgojitelj mora otroka pri tem spodbujati in lahko je uspešen, če: 
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• je pripravljen z otroki razpravljati o vsebinah in problemih ter dovoli otrokom, da 

izrazijo svoje mnenje; 

• kaže pozitiven odnos  s tem, ko pokaže, da ga zanima, kar so otroci povedali, in jih 

tudi pohvali; 

• organizira čas in situacije, ki dajejo otrokom možnost, da se preizkusijo v različnih 

načinih govora; 

• se zaveda, da s svojim govorom vpliva na govor otrok in je na to pozoren; 

• pozna strategije in dejavnosti za spodbujanje poslušanja in izražanja otrok, s pomočjo 

katerih načrtuje delo v skupini (Bahovec idr., 1999).   

 

V Kurikulu za vrtce (prav tam) je jezik opisan kot eno izmed področij dejavnosti v vrtcu, v 

resnici pa se prepleta z vsemi ostalimi področji, kajti otrok se uči govora na vseh teh 

področjih (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika).  

Vzgojitelj uporablja govor, ko otrokom daje navodila, jim kaj pojasni, opiše, pripoveduje itd. 

Govor je neke vrste orodje, s katerim se učimo (Marjanovič Umek, Kranjc, Fekonja, 2006).  

 

V Kurikulu za vrtce (prav tam) je zapisano, da so odrasli s svojim vedenjem, vljudnostjo in 

spoštovanjem v komunikaciji zgled za otroke. Pomemben je način, kako se odrasli 

sporazumevajo z otrokom (z nasmehom, dotikom, govorijo v višini otrokovih oči …), kako se 

odzivajo na otrokova vprašanja ter kako ga spodbujajo k delitvi izkušenj in k sodelovanju. 

Dovolj časa je potrebno nameniti za pogovor, pripovedovanje, opisovanje ipd. Če upoštevamo 

vse to, se otrok lahko nauči sporočati, razumeti načine sporočanja ter spoštljivega in 

vljudnega sporazumevanja.  

Vzgojitelj lahko spodbuja razvoj sporazumevalne zmožnosti tudi tako, da pelje otroke v 

gledališča, na predstave ipd., ker s tem otroku omogoča sodelovanje v različnih govornih 

položajih. Tako otroci spoznajo, da v govornih položajih sodelujejo različne osebe, pri tem 

uporabljajo različne načine govora ter različne socialne zvrsti jezika. Začnejo se zavedati, da 

na potek sporazumevanje vplivajo zunajjezikovne okoliščine, tj. čas in kraj, prisotnost oseb in 

predmetov, o katerih govorijo, ter prisotnost naslovnikov. Pomembno je, ali komunikacija 

poteka v ustanovi ali zunaj nje ter ali je komunikacija javna ali zasebna. Otroci dobro 

opazujejo različne govorne situacije ter uporabljena jezikovna sredstva in jih nato tudi sami 

uporabijo – posnemajo govor starejših, odraslih (Kroflič idr., 2001). Mlajši otroci v vrtcu 

potrebujejo več nege; to pa lahko izkoristimo za navezovanje stika  z otroki, komunikacijo z 
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njimi, spoznavanje otrok ter njihovih telesnih signalov. Otroke pri tem spodbudimo, da 

začnejo sami uporabljati besede namesto samo telesne govorice. Pri najmlajših je dobro 

uporabljati kombinacijo govora, ritma in gibov. Slike, na katerih otroci prepoznavajo 

predmete in dogajanja, so pomoč pri navezovanju besede na konkretno resničnost, kasneje pa 

spodbuda za pripovedovanje in opisovanje.  

Pri starejših otrocih moramo na slikovit način spodbujati nadaljnji govorni razvoj ter jih 

navajati na reševanje problemov ter besedno predelavo sporov. Vključimo jih v načrtovanje in 

odločanje. Njihove ideje, komentarje … tudi zapišemo, da se otroci tudi tako začnejo 

zavedati, da so besede sestavljene iz črk (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004).  

 

1.2.1 JEZIK KOT IGRA 

 

Otroci se največ naučijo med igro, zato je zanje in tudi za vzgojitelja najlažje, da organizira 

dejavnost kot igro. V nadaljevanju si bomo ogledali, katere dejavnosti in igre so primerne za 

spodbujanje učenja jezika in razvoja govora, ne samo v vrtcu, temveč tudi doma. Igra nudi 

otroku bogatenje besednega zaklada in višanje kakovosti sporazumevanja. Z igro otrok 

nevsiljivo razvija logično mišljenje, jezikovno zmožnost in pravilno izgovarjavo.  

V vrtcu lahko cel dan razvijamo besedne igre, npr. ob risanju, preoblačenju, pred spanjem, 

pred hranjenjem itd. Potrebujemo mogoče le idejo, ki jo prilagodimo glede na trenutek, ter 

svojo domišljijo (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004).  

 

Vse dejavnosti so izvedljive v obeh starostnih obdobjih (v prvem so otroci stari od 1 do 3 let 

in v drugem otroci od 3 do 6 let), vendar moramo prilagoditi metode ter oblike dela; to pa je 

odvisno od vsakega vzgojitelja posebej. Prav tako lahko z eno dejavnostjo dosežemo več 

ciljev hkrati in obratno. V procesu poučevanja in učenja ima pomembno vlogo ti. simbolna 

igra, ki je tesno povezana z jezikovnim razvojem. Stopnje jezikovnega pretvarjanja so odvisne 

od stopnje razvoja otrok, ki se kaže v njihovih povedih, prim. štiri tipe povedi/» 

izjav«: 

»1. izjava, s  pomočjo katere otrok spremeni osebno identiteto, prevzame vlogo (kot da bi) 

(Zdaj sem zdravnik.), 

2.  izjava, ki opredeli istovetnost objektov s pomočjo jezikovnih simbolov (To je termometer. 

– za svinčnik), 

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



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                Metka Gabrijel: Opisovanje slik v vrtcu 
 

10 
 

4. izjava, ki opisuje situacijo (Ne grem se več.).« (Kroflič idr., 2001: 82).  

 

Otroku moramo dati možnost, da se igra jezikovne igre, da sodeluje v različnih govornih 

položajih, se igra z besedami, sprašuje, se pogaja ipd. Omogočiti mu moramo tudi zasebne 

pogovore v manjših skupinah ali v paru in sodelovanje v pogovorih z odraslimi. Pomembno 

je, da mu zagotovimo zasebnost in ne zahtevamo, da nam govori o stvareh, ki jih ne želi deliti 

z nami (Kroflič idr., 2001). 

 

1.2.2 DEJAVNOSTI 

 

Primerne dejavnosti: 

• pozdravljanje v različnih kulturah, 

• pisanje vabila staršem, 

• sporazumevanje s pomočjo pantomime, plesa, 

• posnemanje živali, oseb, predmetov, 

• obisk lutkovne predstave in ustvarjanje lutkovne predstave itd. (Kroflič idr., 2001).  

 

1.2.3 GOVORNE IGRE 

 

Ena izmed preprostih iger je igra s pomeni besed in besednih zvez. Z besednimi igrami lahko 

otrokom razložimo določene izraze, reke, pregovore. Npr. poznamo igre z izpeljankami 

besed, npr. mož od koze je kozak ali kozel?; igre, pri katerih spreminjamo črke v besedah ali 

delih besed, npr. repa velikanka – lepa velikanka. Lahko tudi zamenjamo zloge ali pare 

sosednjih glasov: Kača čaka. Igramo se lahko z besedami, ki imajo skupen začetek ali konec, 

npr. besede, ki se začnejo na isti glas, ali s povedmi, v katerih se vse besede začnejo na isti 

glas (Peter pripravlja polento).  

Zelo pogosta je igra z rimami: rime na dano besedo ali dajanje imen živalim, v katerih 

izhajamo s konca besede, npr. sonček – bonbonček, veter – Peter, mak – rak itd. Igramo se z 

glasovi, zvočnimi učinki glasov, s posnemanjem naravnih glasov …     

Otroku so zelo zabavne igre z »logičnimi« razlagami, kot npr.: »Če imamo svetilke, ki dajejo 

svetlobo, moramo potemtakem imeti tudi temnilke, ki delajo temo.« (Dolar Bahovec in 

Bregar Golobič, 2004: 174).  
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Primeri govornih iger, ki so zelo dobrodošle v vrtcu: »sodelovalne zgodbe«, »narobe 

pravljice«, »pravljice z napako«, »zgodbe z izbiro koncev«.  

Nonsens ali besede nenavadnih oblik, narobe zgodbe, laži zgodbe, pregovori, reki, uganke, 

prstne igre (biba leze, biba gre), hitrogovorjenke (igra, pri kateri hitro izgovarjamo besede in 

se lahko zaradi podobnih glasov hitro zapletemo: »pešec s cestišča«); gibalne govorne igre, ki 

združujejo gibanje in govorjenje/petje (črni mož, gnilo jajce ipd.); rime, pesmi, zvočne igre … 

(Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004: 158–159).  

 

2 OPISOVANJE   

 

2.1 SPORAZUMEVANJE 

 

Sporazumevanje je proces izmenjave besedil, v katerega sta vključeni vsaj dve osebi, in sicer 

tisti, ki govori/piše, in tisti, ki posluša/bere. Kadar se sporazumevamo, tvorimo besedila oz. 

sporočamo in jih sprejemamo (Križaj Ortar idr., 2008).  

Kadar sporočevalec in prejemnik vlogi izmenjujeta, je sporazumevanje dvosmerno, kadar pa 

do tega ne pride, je sporazumevanje enosmerno (govorni nastop …) (prav tam).  

 

Na sporazumevanje vplivajo naslednji dejavniki: 

• okoliščine, ki vključujejo sporočevalca (osebo, ki tvori besedilo, torej govorca ali 

pisca),  prejemnika (osebo, ki prejema besedilo, torej poslušalca ali bralca) ter kraj in 

čas sporazumevanja, 

• temo, tj. to, o čem se sporazumevata sporočevalec in prejemnik, 

• sporočevalčev namen, 

• kod, tj. sistem jezikovnih ali nejezikovnih znamenj, ki jih razumeta tako sporočevalec 

kot prejemnik,   

• prenosnik, tj. način sporazumevanja, po katerem sporočevalec posreduje besedilo 

(vidno/pisno ali slušno/govorno). Pri sporazumevanju nastane besedilo kot izdelek 

sporočanja in predmet sprejemanja (prav tam).  
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2.2 BESEDILO 

 

Kadar sporočamo, tvorimo besedilo, vendar ni vsako besedno sporočilo besedilo. Za besedilo 

je značilno, da 

• je urejeno tako, da lahko ugotovimo o čem govori in s katerim namenom je nastalo, 

• se povedi med seboj logično in slovnično povezujejo, 

• je smiselno zaokroženo, razumljivo ter vsebuje vse bistvene podatke (prav tam).  

 

2.2.1 VRSTE BESEDIL 

 

Besedila so različna, zato glede na temo, sporočevalčev namen, način razvijanja teme, 

jezikovne prvine, prenosnik in razkrivanje sporočevalca … ločimo več vrst besedil: 

• umetnostna in neumetnostna, 

• govorjena in zapisana, 

• enogovorna in dvogovorna, 

• subjektivna in objektivna, 

• zasebna in javna, 

• uradna in neuradna, 

• praktičnosporazumevalna, uradovalna, strokovna in publicistična, 

• prikazovalna, zagotavljalna, vrednotenjska, čustvena, pozivna, poizvedovalna, 

povezovalna in izvršilna, 

• obveščevalna, opisovalna, pripovedovalna, razlagalna in utemeljevalna (Bešter idr., 

1999).  

 

Na kratko bom predstavila značilnosti nekaterih vrst besedil. 

 

Glede na to, kako je bilo besedilo poslano naslovniku – po slušnem ali vidnem prenosniku - , 

ločimo govorjena in zapisana besedila (Križaj Ortar idr., 2011). »Medtem ko je zapisano 

besedilo sad skrbnejše priprave, je za govorjeno besedilo (razen na pamet naučeno ali 

posebej pripravljeno govorjeno besedilo) značilna spontanost – govorec se sproti odziva na 

naslovnika, se popravlja in dopolnjuje, pogosto tudi ponavlja, ne dokonča misli ali skače s 

temo na temo.« (Križaj Ortar idr., 2011: 102) »Zapisano besedilo je navadno v knjižnem 
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jeziku. Sporočevalec ima čas za pripravo na pisanje in za popravljanje osnutka besedila, zato 

pričakujemo, da bosta njegovi izražanje in oblikovanje besedila skrbnejši, brez poznejšega 

popravljanja, dopolnjevanja, ponavljanja, nejasnosti in nejedrnatosti.« (prav tam) Govorjeno 

besedilo je tisto, ki ga poslušamo samo enkrat, razen v izjemnih primerih in ne vsebuje preveč 

podatkov ter zapletenih povedi, da mu poslušalec lahko sledi. Zapisano besedilo pa si lahko 

preberemo tudi večkrat (Vogel in Cestnik, 2006).  

 

Ločimo tudi besedno ali nebesedno besedilo, saj lahko sporočamo z besednim jezikom, torej 

z besedami, ali z nebesednim jezikom, tj. geste, mimika pri govorjenju ter grafi, fotografije 

ipd. pri pisanju.  Lahko pa uporabimo kombinacijo obeh (Križaj Ortar idr., 2008).  

 

Enogovorno besedilo nastane pri enosmernem sporazumevanju, pri katerem si sporočevalec 

in prejemnik ne izmenjujeta vlog, ampak je sporočevalec ves čas enak. Ker so navadno iz več 

povedi, mora sporočevalec paziti, da so povedi v njih logično povezane. Pri dvogovornem 

besedilu pa si sporočevalec in prejemnik vlogi izmenjujeta. Ločimo (prvotno govorjene) 

pogovore in (zapisane) dopise. Dvogovorna besedila so lahko pobudna, odzivna ali čisto 

dvogovorna. Tako pri pogovoru sodelujeta dve (ali več oseb), pri čemer da prvi sogovorec 

pobudo, npr. z vprašanjem, drugi pa se nanjo odzove, npr. z odgovorom na dano vprašanje. Ta 

pobuda oz. odziv nanjo se imenuje pogovorna menjava ali replika (Križaj Ortar idr., 2008).     

 

Za subjektivno besedilo velja, da sporočevalec govori ali piše o stvareh, ki se dogajajo, kot 

jih zazna sam ter zato pripoveduje o svojih občutjih in svojem odnosu do stvari okoli sebe. 

Med subjektivna besedila spadajo oris, esej, komentar, šolski doživljajski in domišljijski spisi, 

pripovedi, oznake … Nasprotno pa za objektivno besedilo velja, da sporočevalec govori o 

stvareh, kakršne so v resnici in so pri tem njegove želje, nameni in predstave nepomembne. 

Med objektivna besedila uvrščamo opis, poročilo, potrdilo, novice v časopisu … (Pavlin 

Povodnik, 1996).  

 

Glede na način razvijanja teme ločimo: opisovalna, pripovedovalna, razlagalna, utemeljevalna 

in obveščevalna besedila. Opisovalno besedilo je tisto, v katerem navajamo lastnosti, sestavo, 

delovanje, položaj predmeta, kraja ali živega bitja. Opisujemo lahko tudi dogajanje. Če 

želimo naslovniku predstaviti to, kar se nam je zgodilo, tvorimo pripovedovalno besedilo.  V 

razlagalnem besedilu sporočamo o odnosih med pojavi (npr. o vzroku in posledici) ali o 

pomenu besede/pojma. Za utemeljevalno besedilo je značilno, da v njih pojasnjujemo, 
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zagovarjamo ali dokazujemo mnenje o nečem. Sestavlja ga mnenje oz. trditev o nečem ter 

dokazovanje oz. zagovarjanje mnenja/trditve. Med obveščevalna besedila pa uvrščamo 

besedila, s katerimi sporočamo, da se nekaj dogaja oz. se bo zgodilo (Bešter idr., 1999).  

 

2.3 OPISOVANJE 

 

Tema je tisto, o čemer besedilo govori, in jo lahko izrazimo z besedo ali besedno zvezo. Tisto, 

kar o temi izvemo, pa imenujemo vsebina (Zajc Berzelak in Velikonja, 2007). »V vsakem 

besedilu torej lahko prepoznamo temo in nato ugotavljamo, s katerimi podatki in na kateri 

način jo je tvorec razvijal.« (Križaj Ortar idr., 2011: 86)  

Če navajamo lastnosti, sestavo, delovanje, položaj kakšnega bitja, predmeta, kraja ali poti, 

razvijamo temo na način opisovanja (prav tam). »Poleg bitij, predmetov … lahko opisujemo 

tudi vsakdanje dejavnosti ali vsakdanja/ponavljajoča se dogajanja v naravi (prav tam: 86).  

 

Pri opisu večinoma uporabljamo 3. glagolsko osebo in sedanjik, ki izraža brezčasnost. V 

opisu je tudi več pomožnih kot polnopomenskih glagolov ter dokaj veliko pridevniških in 

samostalniških besed. Kadar opisujemo, smo svobodni pri tem, kako razvrščamo povedi. 

Lahko opisujemo od zgoraj navzdol, od sprednjega dela proti zadnjemu (ali obratno), od 

celote k manjšim podrobnostim. Kadar je opis preveč oseben, mu pravimo oris (Žagar,  2002).  

 

N. Cajhen, N. Dursany, D. Kapko, M. Križaj Ortar in M. Bešter Turk (2009) opozarjajo, da 

učitelji večkrat zamenjajo opisovanje s pripovedovanjem, ker mislijo, da sta omejena na 

prenosnik, to pa je napačno. Omejuje ju vrsta podatkov, s katerimi lahko razvijamo temo 

besedila. Kadar prikazujemo ali naštevamo značilnosti določene teme, pomeni, da jo 

opisujemo; kadar pa prikazujemo potek dogodka ali spreminjanje teme, pomeni, da o tem 

pripovedujemo. Oboje pa lahko počnemo ustno ali pisno. Če učitelj ni pozoren, lahko učenec 

hitro preide od opisovanja k pripovedovanju, zato mora poznati značilnosti opisovanja.  

 

Kadar opisujemo predmet, govorimo o njegovih značilnostih, sestavnih delih, njegovi 

uporabnosti itd. Uporabljamo glagole, ki so v sedanjiku, izjema so predmeti, ki jih ni več. Pri 

opisovanju predmeta ne smemo biti subjektivni. Učitelji morajo učence spodbujati, da 

natančno opazujejo predmet, ker ga bodo le tako lahko dobro opisali (Cajhen, Drusany, 

Kapko, Križaj Ortar in Bešter Turk, 2010).  
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J. Pavlin Povodnik (1996) pravi, da je dober opis predmeta: 

• natančen – vsebuje opis vseh sestavnih delov opisovanega, 

• jasen – ob vsakem sestavnem delu navedemo njegove lastnosti, 

• nazoren – predmet predstavimo tako, da si ga bralec lahko predstavlja, 

• jedrnat – opisujemo samo določen predmet, 

• zanimiv – bralec izve kaj novega, zanimivega, 

  

Kadar opisujemo osebo, lahko govorimo o njeni zunanjosti ali njenem načinu življenja. Tudi 

za ta opis velja, da uporabljamo glagole v sedanjiku (razen, če te osebe ni več) in smo 

objektivni. Kadar izražamo svoje doživljanje o zunanjosti te osebe, smo subjektivni, in s tem 

postane opis – oris (Cajhen, Drusany, Kapko, Križaj Ortar in Bešter Turk, 2009).  

 

Opisa osebe ne smemo zamenjati z oznako osebe; to pomeni, da ne govorimo več o njeni 

zunanjosti, temveč predstavimo svoje mnenje o osebnosti osebe, ki smo si ga izoblikovali na 

podlagi opazovanja (prav tam). Za oznako je značilno, da vsebuje t. i. vrednotenjske izraze. V 

povedi vključujemo pridevnike, s katerimi nekoga ocenjujemo – povemo, da je prijazen, 

nesramen, plašen ipd. Tudi pri oznaki uporabljamo glagole v sedanjiku, razen kadar 

vrednotimo osebe, ki jih ni več. Učenci velikokrat vrednotijo ljudi, pri čemer so lahko zelo 

grobi, predvsem kadar imajo veliko predsodkov. Učitelj mora spodbujati učence k 

nepristranskem opazovanju osebe in k iskanju pozitivnih lastnosti (Cajhen, Drusany, 

Kapko,Križaj Ortar in Bešter Turk, 2012).   

 

Ko opisujemo dogajanje, moramo slediti časovnemu zaporedju. Začnemo z dogajanjem na 

začetku, nadaljujemo z razvojem in zaključimo s koncem enega cikla. Vsakemu 

pomembnemu koraku namenimo pozornost – v pisnem delu ga zapišemo v posebnem 

odstavku. Uporabljamo glagole v sedanjiku in smo objektivni (Vogel in Cestnik, 2006).  

 

Z otroki lahko opisujemo igrače, družinske člane, živali itd. Priljubljene pa so tudi uganke po 

opisih, opisovanje v improviziranih situacijah … (Lipnik in Matić, 1993).  

 

Gledanje slik in pogovor o sliki je za otroke zelo zanimivo. Pomembno je, kako vzgojitelj 

vodi pogovor o sliki. Lipnik in Matić (1993: 27) pravita, da »sliko najprej opazujemo v celoti: 

kaj predstavlja, kaj vidimo na njej ipd. Nato, ko otrok na sliki ne najde več ničesar, vzgojitelj 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                Metka Gabrijel: Opisovanje slik v vrtcu 
 

16 
 

oži prostor opazovanja na zagledanje posameznih delov in končno tudi detajlov, ki bi jih 

otroci sami ne zmogli niti opaziti niti verbalizirati.« 

 

Lipnik in Matić (1993) glede na starost skupine otrok ter druge faktorje navajata naslednje 

vrste opisov: 

 

• subjektivni opis pri katerem otrok opisuje npr. predmet tako, kot ga zazna in 

objektivni opis, pri katerem otrok opisuje objektivno in realno, kar je opazil; 

• popolni opis, ko otrok dobro opazuje in podrobno opiše viden, in nepopolni opis, ko 

otrok zaznano samo nakazuje; 

• revni opis, kadar je pomanjkljivo otrokovo opažanje, predvsem pa besede s katerimi 

opisuje, in bogat opis kadar otrok pri opisovanju uporablja veliko pridevnikov, 

glagolov in prislovov; 

• intelektualni opis, v katerem otrok opazuje in razmišlja o podatkih, ki jih povezuje in 

emocionalni opis v katerem opisuje stvari, ki ga vznemirjajo ali se z njimi poistoveti; 

• stvarni opis, ko otrok opisuje nekaj, kar zazna z vsemi čutili, in logični opis, ko otrok 

opisuje glede na vzročno-posledične povezave stvari in dogodka; 

• produktivni opis, kadar otrok opisuje neposredno, kar je zaznal, in reproduktivni 

opis, ko otrok opisuje po spominu, kar je že predhodno opazil ali so mu povedali 

drugi.  

 

3 VZGOJITELJEVO VODENJE POGOVORA 

 

3.1 UČNI POGOVOR V VRTCU 

 

Pogovor v vrtcu je temeljna oblika pedagoškega govora oz. sporazumevanja, ki poteka med 

vzgojiteljem in otroki. Vzgojitelj naj bi se izražal v knjižnem jeziku (zbornem ali 

govorjenem), ker je vrtec institucija, ki otroka usposablja za izražanje v tej socialni zvrsti. O. 

Kunst Gnamuš (v Skubic, 2004: 51) pravi sicer, da knjižna izreka »krepi formalni položaj in 

povečuje družbeno razdaljo«, to pa otežuje otrokovo sproščenost in neposrednost pri 

izražanju. Otrok spoznava in sodeluje v različnih govornih položajih in se nauči, da se v 
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različnih govornih položajih uporablja različne socialne zvrsti jezika. Tako mu tudi raba 

knjižnega jezika v vrtcu postane naravna (Skubic, prav tam).  

 

B. Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj (2009: 97) navajata, da je za šolo značilen 

»tradicionalni« učni pogovor ali »monološki« pogovor. Ta poteka v petih fazah: 

1. postavitev vprašanja; 

2. poziv otroka; 

3. odziv enega ali več otrok; 

4. povratna informacija o pravilnem oz. nepravilnem odgovoru. V primeru nepravilnega 

odgovora učitelj sam pove pravilnega ali ponovi vprašanje;  

5. postavitev novega vprašanja in začetek novega kroga procesa.    

 

Zelo pogoste napake v tem pogovoru so, da učitelj kliče vedno iste učence; ponavlja svoja 

vprašanja; sam odgovarja na lastna vprašanja; učencem ne nudi dovolj časa za razmislek; 

ponavlja učenčev odgovor; prekinja učenca pri odgovarjanju; zastavlja nova vprašanja, preden 

učenec odgovori; (namerno) presliši odgovor; ne poda povratne informacije (Marentič 

Požarnik in Plut, 1980: 41). 

 

Monološki pogovor ima naslednje značilnosti: 

1. ponavljajoče zaporedje: učiteljevo vprašanje – otrokov odgovor – odziv učitelja na 

odgovor; 

2. (samo) učiteljevo uvaja teme in podteme pogovora; 

3. učitelj pokliče otroka in s tem nadzira, kdo, kdaj in koliko časa govori o čem, ter ga po 

potrebi tudi prekine; 

4. učitelj ne reagira na pobude otrok za uvajanje druge (pod)teme; 

5. odgovori otrok so kratki, enobesedni/enopovedni; 

6. učitelj ne spodbuja ostalih otrok k dopolnitvi odgovora; 

7. vprašanja, ki jih zastavlja učitelj, so testna, alternativna ali dopolnilna (Marentič 

Požarnik in Pregelj Plut, 2009).  

 

To, o čemer pišeta B. Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj in je značilno za šolo, lahko velja 

tudi za učni pogovor v vrtcu.  
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3.2 VZGOJITELJEVA VPRAŠANJA 

 

S pomočjo vprašanj iščemo odgovore, spoznavamo neznano in se učimo. Otroci, predvsem v 

predšolski dobi, veliko sprašujejo, niso pa edini. Tudi odrasli želimo od otrok marsikaj 

izvedeti, zato moramo znati izbirati prava vprašanja.  

 

Primeri vprašanj, na katera lahko otrok odgovori le z dvema besedama: 

Na vprašanje »Ali si lačen?« lahko odgovori le z »da« ali »ne«. Na vprašanje »Katero 

pravljico naj ti danes preberem?« lahko otrok odgovori z naslovom knjige, ki jo želi slišati, 

npr. »Mišek Tip.«  

Primer vprašanja, pri katerem mora otrok oblikovati svojo misel v zapletenejšo stavčno 

strukturo: »Kaj misliš o teh igračah?« 

Primer »vprašanja«, ki navaja k opisovanju: »Ali mi, prosim, opišeš igralnico?« 

Primer vprašanja, ki navaja k primerjanju, razmišljanju: »Kaj misliš, kako se počuti fant na 

sliki?« (Kroflič idr., 2001)  

 

V nadaljevanju predstavljam povzetek spoznanj o učiteljevih vprašanjih v šoli iz dela B. 

Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj (2009). Avtorici (1980: 16) pišeta, da prevladujejo 

vprašanja, ki od učencev zahtevajo točno določen odgovor, obnavljanje ali kar dobesedno 

ponovitev učne snovi. Manj se uporabljajo vprašanja, ki zahtevajo višje miselne procese, 

najmanj pa je tistih, ki spodbujajo k iskanju različnih vrst odgovorov. Z vidika miselnih 

procesov lahko vprašanja delimo na vprašanja višjega in nižjega nivoja. Z vprašanji nižjega 

nivoja preverjamo že usvojeno znanje, z vprašanji višjega nivoja pa spodbujamo miselne 

procese in ustvarjamo novo znanje (Marentič Požarnik in Plut, 1980). 

B. Marentič Požarnik in L. Plut (1980: 53) navajata vprašanja, ki jih uvrščata med vprašanja 

nižjega nivoja.  

                                                                                               

Zelo negativna vprašanja  

• Sugestivno vprašanje: »Kakšno je bilo življenje kmetov, težko?« S takšnim 

vprašanjem učitelj učencu sugerira odgovor in s tem zavira miselni tok. 

• Zavajajoče vprašanje: »Ste poiskali na zemljevidu slap Rinka pri Bohinjskem 

jezeru?« Vprašanje namerno vsebuje vsebinsko napako, ki učenca zbega. 
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• Fiktivno vprašanje: Učitelj ob sliki, na kateri je ribič, vpraša: »Morda kdo ve, kako 

se imenuje reka na sliki?« Vprašanje je samo sebi namen. Učitelj želi z njim zapolniti 

luknje v učnem procesu.      

 

Manj zaželena vprašanja 

• Dodatno vprašanje: »Kmet je dobil svojo zemljo. Dobro. Pa še kaj?« S takšnim 

vprašanjem naj bi učence spodbujali ali usmerjali mišljenje k iskanju boljšega 

odgovora.  

• Alternativno vprašanje: »Ali je lastovka ptica selivka?«  Vprašanje, ki učencu 

dopušča samo dve možnosti odgovora, torej Da ali Ne. Lahko pa z njimi spodbujamo 

vrednotenje, vendar mora biti  vprašanje zastavljeno tako, da učenec ne ugiba na 

slepo.  

• Retorično vprašanje: »Kaj pa se zgodi s kmeti? Kmetom, smo rekli, se zmanjšajo 

dohodki …« Na tovrstna vprašanja učitelj odgovarja sam. 

 

Ostala vprašanja   

• Enopomensko – spominsko vprašanje: »Kdaj se je začela industrijska revolucija?« 

To je vprašanje, ki zahteva le spominsko ponovitev.  

• Organizacijsko vprašanje: »Ste poiskali reko Soro na zemljevidu?« Z vprašanjem se 

učitelj informira o poteku nalog, ki jo morajo učenci opraviti.  

               

  

Vprašanja lahko uskladimo tudi s katero od že znanih oz. uveljavljenih taksonomij ali 

klasifikacij ciljev. Večkrat zapisana in uporabljena je t. i. Bloomova taksonomija 

izobraževalnih ciljev. Namen le-teh je preprečiti pretirano uporabo vprašanj nižje ravni.  

Vprašanja, ki temeljijo na teh ciljih, zahtevajo od učencev: 

1. znanje – učenec mora po spominu obnoviti dejstva, v podobni obliki, kot jih je 

usvojil;  

2. razumevanje – v učenec mora svoje znanje preoblikovati, povedati s svojimi 

besedami; 

3. uporabo – učenec z naučenimi pravili, pojmi reši nov problem. Kar se je naučil, torej 

prenese v nove situacije; 
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4. analizo – učenec razčleni neko besedilo tako, da pojasni sestavine in odnose med 

njimi; 

5. sintezo – učenec združi usvojena znanja v novo celoto, npr. pri pisanju spisa; 

6. vrednotenje – učenec s pomočjo usvojenih spoznanj in izdelanih kriterijev ovrednoti 

določene metode, rešitve. Usvoji cilj kritičnega mišljenja (Marentič Požarnik, 2000: 

265–266).  

 

Po mojih izkušnjah vzgojiteljice v vrtcu večkrat uporabljajo vprašanja, ki so jih klasificirali 

Lippit, Fox in Schaible (nav. po Marentič Požarnik in Plut, 1980: 32): 

• »vprašanja, ki zahtevajo opis (»Kaj se je zgodilo?«) – v bistvu gre za predstavitev 

dogodka ali dogodkov, ki so se zgodili (op. avt.); 

• vprašanja, ki zahtevajo primerjavo (»V čem so si podobni …?«); 

• zgodovinska vprašanja (»Kako se je začelo?«); 

• vzročna vprašanja (»Zakaj je do tega prišlo?«); 

• vprašanja, ki zahtevajo napoved (»Kaj se bo zgodilo, če …?«); 

• vprašanja, ki zahtevajo hipotezo (»Kaj bi se zgodilo, če …?«); 

• metodološka vprašanja (»Kako bi to ugotovili?«); 

• vprašanja po vrednotenju (»Kateri način je boljši?«).« 

 

Tu je naštetih le nekaj od mnogih klasifikacij in vrst vprašanj. Dobro je, da vzgojitelj pozna 

veliko izbiro vprašanj in jih nato prilagodi glede na namen, cilje in odzivnost otrok. Vzgojitelj 

mora vedeti, kaj hoče, pa tudi poslušati mora otroke ter prilagoditi svoja vprašanja temu, kar 

otroci povedo. Pomembno je torej, kakšna vprašanja zastavljamo pa tudi v katerem zaporedju, 

kako se odzivamo na odgovore, na kateri način spodbujamo otroke k odgovarjanju ter koliko 

časa namenimo za odgovarjanje. B. Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj (2009) menita, da 

vprašanja, ki si jih učitelj/vzgojitelj vnaprej pripravi in se jih togo drži, lahko pogovor 

naredijo preveč poenostavljen. Dobrodošla pa so ključna vprašanja.  

 

Včasih pa (prav tam) lahko vprašanja tudi zavirajo pogovor in mora vzgojitelj poiskati 

primernejši način, da od otrok dobi kar največ njihovega znanja. Če ves čas sprašujemo o 

nečem, česar otroci ne vedo, se ne bodo želeli odzvati. V tem primeru lahko uporabimo t. i. 

alternativne tehnike, med katere sodijo trditve, izjave in odzivi vzgojitelja ter praktični 

poskusi, učenčeva vprašanja in tišina.  
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3.3 ODZIVANJE VZGOJITELJA 

 

Predšolski otroci zelo veliko sprašujejo, to pa z leti upada. Bati se je, da bodo počasi tudi vrtci 

postali »pošolani« in bodo otroci morali vedeti vse, kar bo zanimalo vzgojitelje, in ne bodo 

mogli zastavljati »nepomembnih« vprašanj, da ne bi izgubljali časa pri učenju česa 

»pomembnega«.  

 

B. Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj (2009: 140) pravita, da je odziv »povratna 

informacija, ki ima tako spoznavno kot čustveno motivacijsko in socializacijsko funkcijo. S 

spoznavnega vidika naj bi bila čim bolj informativna, s čustveno-socialnega pa spodbudna in 

spoštljiva«.  

V tradicionalnem pogovoru, ki smo ga omenili prej, se vzgojitelj odziva zelo na kratko, z 

besedami, kot so npr. da, dobro, v redu, tako je ipd. Lahko pa tudi samo prikima in gre k 

naslednjemu vprašanju. Bolj poudarjene pohvale naj vzgojitelji uporabljajo pri zahtevnejših 

vprašanjih in popolnih odgovorih ali pri otrocih, ki se le redko oglašajo. Vedno pa naj bi bili 

tako pohvala kot graja usmerjeni v vsebino, ne v otroka.  

 

Pomembno je, da vzgojitelj postavlja smiselna vprašanja in se primerno odzove na vprašanja 

otrok. Med odzive štejemo tudi čas, ki otroku omogoči razmislek. Navadno je ta čas ena 

sekunda – to je absolutno premalo, sploh ob zastavljanju zahtevnejših vprašanj. Mnogokrat se 

učitelji in vzgojitelji izgovarjajo, da jim zmanjkuje časa, zato namesto časa, ki bi ga namenili 

otroku za odgovor, raje sami odgovorijo, mu napol ponudijo odgovor ali otroka prekinejo. 

Slednje se v šoli dogaja dokaj pogosto in je lahko zelo moteče za učni proces. Prav tako pa 

otroci ne morejo poslušati sebe ali se popraviti, ne slišijo odziva učitelja/vzgojitelja in 

vrstnikov in se posledično ne naučijo govoriti in poslušati (prav tam). Otroci se morajo 

počutiti »varne« tudi ob izražanju nepravilnih odgovorov. Navadno vzgojitelj na nepravilni 

odgovor reagira tako, da odkima ali kako drugače pokaže, včasih pa celo otroci sami 

opozorijo na nepravilni odgovor. Vzgojitelj lahko otroka vpraša, zakaj tako misli, ali pa 

povabi druge otroke, da odgovor popravijo. Vsekakor pa mora to storiti v tonu, ki ni 

posmehljiv ali celo žaljiv, ironičen. Če povzamem, ni dobro ne pretirano hvaliti ne 

neprimerno grajati otrokovih odgovorov. Otroci se naj bi iz odzivov naučili, da so napake 

sestavni del učenja. V vrtcu pogosto naletimo tudi na vzgojiteljevo ponavljanje otrokovega 

odgovora; to opravičujejo s tem, da otrok nečesa ni dovolj glasno povedal. Lahko se zgodi, da 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                Metka Gabrijel: Opisovanje slik v vrtcu 
 

22 
 

zaradi pogostega ponavljanja otroci dobijo občutek, da je pomembno le tisto, kar pove 

vzgojitelj sam, sovrstnikov pa ne želijo oz. se jih odvadijo poslušati. Lahko pa ločimo 

dobesedno ponavljanje in parafraziranje. Slednje je namenjeno dopolnitvi, popravi oz. 

izboljšavi otrokovega odgovora. Večkrat se to zgodi pri okornejših ali jezikovno nepravilnih 

odgovorih, ki jih je potrebno preoblikovati, s tem pa jih ne označimo za napačne. To je 

vsekakor primerneje, ker se otrok ob tem nauči primernejšega in pravilnejšega govora, brez 

negativne povratne informacije (prav tam). 

 

3.4 POZIVANJE OTROK  

 

Vzgojitelj mora dati možnost sodelovanja vsem otrokom. Zelo pogosto se uporablja javljanje 

otrok z dvigovanjem rok; to pa privede do tega, da sodelujejo vedno isti otroci, ker se nekateri 

skoraj nikoli ne javljajo. Neprestano odzivanje nekaterih lahko postane moteče. Zato je morda 

bolje, da vzgojitelj zastavi vprašanje ter po krajšem premoru kar neposredno pozove otroka. S 

tem spodbuja k sodelovanju bolj molčeče in manj samozavestne otroke.  Sodelovanje vseh 

otrok spodbujamo tudi s prostorsko razporeditvijo oz. s sedežnim redom. Sedenje v krogu 

omogoča očesni stik z otroki in med otroki ter opazovanje nebesedne komunikacije (Marentič 

Požarnik in Plut Pregelj, 2009).  

 

Pri vsakem pogovoru, tudi pri učnem pa moramo upoštevati načela, ki jih navajajo M. Križaj 

Ortar idr., (2008): 

• svojo pozornost izkažemo sogovorcu tako, da ga gledamo v oči, tudi če je sogovorcev 

več; 

• sogovorcu damo možnost, da se vključi v pogovor tako, da ne govorimo predolgo in 

ves čas; 

• sogovorca ne prekinjamo in mu ne segamo v besedo; 

• pogovarjamo se z jasnim namenom; 

• spremembo teme pogovora jasno nakažemo z besedami; 

• kar je sogovorcu nerazumljivo, mu razložimo; 

• svoje mnenje, nestrinjanje izrazimo na vljuden način; 

• upoštevamo okoliščine pogovora in družbeno razmerje do sogovorca – sogovorca 

primerno nazivamo s tikanjem (oče, sestra) ali z vikanjem (g. profesor, zdravnik …).  
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3.5 MOTIVIRANJE OTROK 

 

B. Marentič Požarnik in L. Plut Pregelj (2009: 100) pravita: »Motivacija je hkrati pogoj in 

rezultat pristnega pogovora.« Otroke je potrebno motivirati s primerno podlago, ki jih zanima, 

le tako je naš pogovor produktiven – otroci bodo bolj želeli deliti svoje izkušnje, znanje in 

odgovarjati tudi na težja vprašanja.  

 

Model motiviranja PPZZ (angl. ARCS – Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) 

vsebuje: 

 

Preglednica 2: Model motiviranja PPZZ (angl. ARCS) 

Sestavine Strategije 
POZORNOST (pridobiti,  vzdrževati) • uporaba novosti, presenečenja 

• zanimivi problemi 
• raznolikost, sprememba v pouku 

POMEMBNOST (povečati) • uporabnost znanja 
• povezovanje z izkušnjami, interesi 
• povezovanje z osebnimi cilji 
• zadovoljitev potreb (po druženju, 

priznanju, zabavi) 
• priložnost za sodelovanje 

ZAUPANJE (v lastne zmožnosti graditi) • jasni cilji – pričakovanje uspeha 
• priložnost za doseganje izzivalnih 

ciljev 
• možnost kontrole nad lastnim 

učenjem 
• prava mera pomoči, vodenja 
• podrobne povratne informacije  

ZADOVOLJSTVO (spodbuditi) • »naravne posledice« – uporaba 
naučenega 

• priznanje, pohvala, ocena 
• povezati dosežke s pričakovanji 

Vir: B. Marentič Požarnik (2010: 201).  
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II EMPIRIČNI DEL  

1 PROBLEM IN CILJ RAZISKAVE 

 

Opisovanja slik je po mojih izkušnjah v vrtcih zelo malo, čeprav je to ena izmed dejavnosti, ki 

lahko tudi pripomore k razvoju otrokovega govora. Otrok se tudi z opisovanjem slike uči 

govoriti, poslušati, sodelovati, slediti temu, kar povedo drugi. Med prakso in delom v vrtcu 

sem opazila, da se največkrat uporablja metoda opisovanja pri slikanicah oz. knjigah, vendar 

po tem, ko so jih vzgojitelji otrokom že prebrali, in slike služijo kot pomoč pri obnovi. Otroci 

v vrtcu večkrat opisujejo tudi slike, na katerih so sami slikani ob določenem dogodku, torej že 

znane slike. Redko pa sem zasledila opisovanje neznane slike pod vodstvom vzgojitelja. 

Menim, da je le to pomembno zato, ker otroci spoznavajo besedišče na vseh področjih, se 

učijo novih, neznanih besed ter urijo sporazumevalne veščine. S pomočjo slike pa se otroci 

učijo opazovati in biti pozorni na podrobnosti. Če je slika za otroke nova, je za njih lahko 

največja motivacija. Zato sem se v diplomskem delu osredotočila na preučevanje opisovanja 

slike v vrtcu. Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako v vrtcu poteka vodena dejavnost 

opisovanja slike. Zanimalo me je, kako vzgojitelji vodijo opisovanje slike ter kako otroci 

odgovarjajo na vzgojiteljeva vprašanja. Ugotoviti sem želela tudi, ali se pojavljajo razlike 

med pogovori vzgojitelja in otrok različne starosti, ko opisujejo sliko, ter katerih značilnosti 

svojih pogovorov z otroku se ob opisovanju slike zavedajo vzgojitelji.   

 

1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

Na podlagi opazovanja dejavnosti, analize zvočnih posnetkov in intervjujev sem odgovorila 

na vprašanja: 

1.    Kako vzgojitelji pred začetkom opisovanja slike vzpostavijo komunikacijo z 

otroki?  

2.     Kako vzgojitelji vzdržujejo komunikacijo z otroki?  

3.     Kako vzgojitelji vodijo pogovor z otroki pri opisovanju slike?  

4.     Katere vrste vprašanj zastavljajo vzgojitelji in kako otroci nanje odgovarjajo? 

5.     Ali vzgojitelji pri opazovanju in opisovanju slike sledijo zaporedju od splošnega k 

posamičnemu? 
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6.     Kakšen je jezik vzgojiteljev v pogovoru? 

7.     Ali se pojavljajo razlike med pogovori vzgojitelja in otrok pri opisovanju slike 

glede na starost otrok, in če se pojavljajo, katere so? 

8.     Katerih značilnosti svojih pogovorov z otroki ob opisovanju slike se zavedajo 

vzgojitelji?  

 

1.2 RAZISKOVALNA METODA 

 

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabljeni sta 

deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Interpretacije 

podatkov, zbranih z opazovalnim formularjem, sem dopolnila s podatki iz polstrukturiranih 

intervjujev z vzgojitelji. 

 

1.2.1 OPIS VZORCA  

 

Izbrala sem neslučajnostni namenski vzorec. Zanj sem v enem izmed ljubljanskih vrtcev 

izbrala 10 skupin otrok treh različnih starostnih obdobij, in sicer 4 skupine otrok, starih od 

treh do štirih let, 3 skupine otrok, starih od štirih do pet let, in 3 skupine otrok, starih od pet do 

šest let. V vzorec je vključenih tudi 10 vzgojiteljic preučevanih skupin otrok. 

  

Preglednica 3: Podatki o starostni skupini otrok, starosti in delovni dobi vzgojiteljic, številu otrok v skupini ter številu 
replik v pogovoru vzgojiteljic. 

Vzgojiteljica Starost Delovna doba Starostna 
skupina 

otrok 

Število otrok 
v skupini 

Število 
replik v 

pogovoru 
A 54 let 34 let 3–4 let 19 195 
B 48 let 30 let 3–4 let 17 159 
C 49 let 30 let 3–4 let 18 161 
Č 49 let 30 let 3–4 let 15 145 
D 47 let 23 let 4–5 let 18 182 
E 49 let 30 let 4–5 let 17 145 
F 50 let 32 let 4–5 let 21 241 
G 26 let 3 leta 5–6 let 20 107 
H 46 let 19 let 5–6 let 21 198 
I 58 let 38 let 5–6 let 16 129 
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1.2.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke sem zbirala z delno strukturiranim opazovanjem otrok in vzgojiteljic pri vodeni 

dejavnosti (opisovanju slike) in s polstrukturiranim intervjujem z vzgojiteljicami, ki so 

izvajale vodeno dejavnost (Priloga 2). Med opazovanjem dejavnosti sem dogajanje snemala z 

diktafonom in  sproti zapisovala podrobnosti, za katere sem presodila, da bi bile manj 

razločne na posnetku; za to sem sestavila opazovalni obrazec (Priloga 1), v katerem sem 

zapisovala nebesedne odzive otrok in vzgojiteljic, nebesedne spodbude in reakcije vzgojiteljic 

ter organizacijo dela. Z vzgojiteljicami iz preučevanih skupin sem nato z diktafonom posnela 

še intervju, v katerem sem jim postavljala vprašanja o tem, kako navadno vodijo pogovor ob 

opisovanju slike ter v čem vidijo prednosti oz. slabosti izvajanja te dejavnosti kot spodbudo 

za razvoj otrokovega govora. Zbiranje podatkov je potekalo v dopoldanskem času, oz. v času 

vodenih dejavnosti v skupinah, po vnaprejšnjem dogovoru, maja 2015. Opisovanja so trajala 

od 10 do 20 minut, intervjuji pa med 6 in 16 minut, z izjemo dveh, ki sta trajala dlje, najdaljši 

38 minut. 

 

1.2.3 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Zvočne posnetke dejavnosti in intervjujev sem dobesedno prepisala (gl. Priloge 3 in 4) ter jih 

vsebinsko analizirala glede na vnaprej izdelana merila. Podatki, zbrani z opazovanjem, so 

obdelani z izračunom absolutnih in relativnih frekvenc (f in f %) za opisne spremenljivke. 

Posnete intervjuje sem dobesedno prepisala in zapisala povzetek odgovorov vzgojiteljic. 

Podatke iz intervjujev sem nato povezala z ugotovitvami na osnovi opazovanja ter na tej 

podlagi odgovorila na raziskovalno vprašanje o tem, katerih značilnosti svojih pogovorov z 

otroki se vzgojiteljice v raziskavi zavedajo. Imena otrok so izmišljena zaradi varstva osebnih 

podatkov. Vzgojiteljice sem iz istega razloga imenovala s črkami abecede, npr. Vzgojiteljica 

A, zapisano tudi kot Vzg. A.   

 

1.2.4 OPISOVANJE SLIKE 

 

Z vzgojiteljicami sem se dogovorila, kdaj bodo potekala snemanja, prav tako pa so vedele 

tudi, katero fotografijo bodo z otroki opisovale. Fotografijo sem izbrala glede na to, kaj bi 
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lahko otroci iz vsakega starostnega obdobja lahko povedali o njej. Taborjenje  je tudi že 

skoraj vsakoletna tradicija v tem vrtcu in zato otrokom znana tema. Vsaka vzgojiteljica je 

fotografijo dobila vnaprej, tako da se je lahko pripravila na učni pogovor. Sama sem na dan 

snemanja prinesla v skupino fotografijo, povečano na velikost A3, na trši podlagi.  

 

 

Slika 1: Taborjenje 

 

Vir: Millennials Are Ready To Camp In New Ways (2015).  
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2 REZULTATI IN INTERPRETACIJA   

 

2.1 Kako so vzgojiteljice pred začetkom opisovanja slike vzpostavile 

komunikacijo z otroki? 

 

Preden predstavim odgovore na to vprašanje, naj pojasnim, da sem v vsaki skupini med 

snemanjem pogovora vzgojiteljice in otrok sedela ločeno od udeležencev pogovora, da jih ne 

bi motila, in si med tem zapisovala svoja opažanja. 

 

 
 
Preglednica 4: Položaj otrok. 

 

Največ, polovica vzgojiteljic je z otroki vodila pogovor tako, da so ti sedeli v krogu, najmanj 

vzgojiteljic pa tako, da so otroci sedeli v polkrogu. Tri vzgojiteljice so izbrale frontalno obliko 

dela. Menim, da je sedenje v krogu bolj priljubljena oblika dela, saj se otroci lahko med seboj 

gledajo in komunicirajo, prav tako je lažja komunikacija med vzgojiteljico in otroki.  

 

Preglednica 5: Položaj vzgojiteljice. 

Kje je sedela/stala 
vzgojiteljica? 

Vzgojiteljica f f % 

Sedela je v krogu/polkrogu, 
na višini otrok. 

C, E, G, I 4 40 % 

Sedela je v krogu/polkrogu, 
višje od otrok. 

D 1 10 % 

Stala/sedela je pred otroki. B, Č, F 3 30 % 
Stala je in se med 
pogovorom premikala. 

A, H 2 20 % 

Skupaj 10 10 100 % 
 

Skoraj polovica (4) vzgojiteljic je sedela na višini otrok, kar lahko omogoči tudi lažjo 

komunikacijo. Tri vzgojiteljice so stale ali sedele pred otroki, dve pa sta se med pogovorom 

Kje so sedeli otroci? Vzgojiteljica f f % 
Frontalna oblika – otroci 
se sedeli v eni ali več 
vrstah.  

B, Č, F 3 30 % 

Otroci so sedeli v krogu. C, D, G, H, I 5 50 % 
Otroci so sedeli v 
polkrogu. 

A, E 2 20 % 

Skupaj 10 10 100 % 
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tudi premikali, večinoma zato, da bi vsi otroci lahko videli sliko. Le ena vzgojiteljica je sedela 

v krogu, višje od otrok. Vsekakor je ta vzgojiteljica vsem otrokom omogočila dober pogled na 

sliko.  

 

Preglednica 6: Odločanje o sedežnem redu. 

Kdo je odločil, kam se 
bodo usedli otroci? 

Vzgojiteljica f f % 

Vzgojiteljica je določila 
mesta – moteče otroke je 
posedela bližje k sebi. 

B, I 2 20 % 

Otrok se je sam odločil, 
kam se bo usedel. 

A, C, Č, E, F, H 6 60 % 

Otroci so ob mojem 
prihodu sedeli, zato nimam 
podatka.  

D, G 2 20 % 

Skupaj 10 10 100 % 
 

Pri večini vzgojiteljic so otroci sami določili mesto, kamor so se usedli. 2 vzgojiteljici sta 

moteče otroke posedli k sebi, za ostale vzgojiteljice pa tega podatka nimam. Menim, da je 

pomembno, kdo odloči o tem, kam se bo otrok lahko usedel. Za vzgojiteljico je lažje, če sama 

določi mesta, ker si s tem omogoči lažje delo in vnaprej poskrbi, da določeni otroci ne bi 

motili pogovora z morebitnim drezanjem v druge otroke ali vmesnim oglašanjem.  

 

Preglednica 7: Položaj slike. 

 

Kar 9 vzgojiteljic je sliko držalo v svojih rokah. To jim je omogočilo, da so na sliki lahko kaj 

pokazale in sliko tudi nesle bližje k otrokom. Ena od vzgojiteljic pa je sliko prilepila na vidno 

mesto oz. na mizo. Tako se je tisti, ki je opisoval sliko, postavil poleg slike in na sliki morda 

pokazal, kar je želel, vsi ostali otroci pa so to lahko brez težav tudi videli.  

 

 

 

Kje je bila slika? Vzgojiteljica f f % 
Sliko je vzgojiteljica držala 
v rokah. 

A, B, C, Č, D, F, G, H, I 9 90 % 

Sliko je vzgojiteljica 
prilepila na vidno mesto, 
na mizo/steno. 

E 1 10 % 

Skupaj 10 10 100 % 
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Preglednica 8: Začetek pogovora. 

Kako je vzgojiteljica 
začela pogovor? 

Vzgojiteljica f f % 

Omenila je mene in 
povedala, da sem prinesla 
sliko, ki jo bodo morali 
opisati. 

A, E, F, G 4 40 % 

Povedala je, kako morajo 
opisovati in upoštevati 
pravila pogovora 
(dvigovanje rok, poslušanje 
itd.) 

H, I 2 20 % 

Vzgojiteljica ni želela, da 
začnem snemati pogovor, 
dokler z otroki ni določila 
pravil pogovora oz. jim 
povedala, kaj bodo počeli. 

C, Č 2 20 % 

Z napovedjo neznanega, 
skritega.  

B, D 2 20 % 

Skupaj 10 10 100 % 
 

Največ vzgojiteljic (4) je začelo pogovor z omenjanjem mene in slike. Primer: »No, otroci, 

poglejte. Metka nam je prinesla takole lepo fotografijo. Kar dobro si jo oglejte in želim, da 

vsak nekaj pove o tej fotografiji.« Sklepam, da so me te vzgojiteljice otrokom že prej 

napovedale in jim povedale, kaj bodo morali početi, ob mojem prihodu pa so to le ponovile.  

Dve vzgojiteljici sta začeli pogovor z navodilom, npr.: »Jaz bom nekaj vprašala, tako kot vsak 

dan, vi boste odgovarjali. Pa dvignite roko, prov?« Dve vzgojiteljici sta pogovor začeli z 

napovedjo skritega, kar lahko štejem kot motivacijo. Primer: »Glejte, kaj vam bom zdele 

pokazala zanimivega. Abrakadabra, čirule čarule, ooop, kaj pa je to?« Dve vzgojiteljici pa sta 

pravila pogovora določili pred začetkom snemanja pogovora, nato pa prešli k pogovoru o 

sliki. Vzgojiteljici sta najbrž mislili, da bo posnetke pogovorov poslušal še kdo poleg mene in 

so želele, da bi bil njihov pogovor prikazan čim lepše.  
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2.2 Kako so vzgojiteljice vzdrževale komunikacijo z otroki? 

 

Preglednica 9: Usmerjanje pozornosti. 

Kako je vzgojiteljica 
usmerjala pozornost? 

Vzgojiteljica F f % 

S pozivanjem otroka in 
postavljanjem vprašanj. 

A, C, D, F, G, H, I 7 70 % 

Z dotikanjem otrok in/ali 
očesnim stikom.  

Č, E 2 20 % 

S spremembo višine glasu.  B 1 10 % 
Skupaj 10 10 100 % 
 

Večina vzgojiteljic je otrokovo pozornost usmerjala s pozivanjem in zastavljanjem vprašanj. 

Sklepam, da je to za vzgojiteljice najbolj učinkovita metoda, ker se otrok ob pozivanju 

vzgojiteljice umiri in preusmeri pozornost na to, kar vzgojiteljica želi od njega. Dve 

vzgojiteljici sta pozornost usmerjali z dotikanjem ali z očesnim stikom. Otroci, ki so dobro 

gledali vzgojiteljico, so takoj ugotovili, ali je koga pogledala, in vedeli, da se morajo umiriti 

in ji prisluhniti. Ena vzgojiteljica pa je pri tem uporabila spremembo glasnosti govorjenja. 

Vzgojiteljica je iz normalne glasnosti prehajala skoraj v šepetanje in tako so otroci ugotovili, 

da se nekaj dogaja ter da morajo utihniti, če želijo vzgojiteljico slišati.  

 

Preglednica 10: Pozivanje otrok. 

Kako je vzgojiteljica 
pozivala otroke? 

Vzgojiteljica f f % 

Po vrstnem redu, kakor so 
otroci sedeli. 

A, C, F 3 30 % 

Otroci so dvigovali roke, 
nato jih je vzgojiteljica 
poklicala.  

D, H, I 3 30 % 

Pozivala jih je po svojem 
izboru. 

B, Č 2 20 % 

Celotno sliko je opisoval le 
tisti otrok, ki je bil na vrsti. 

E 1 10 % 

Otrok ni pozivala, sami so 
se oglašali. 

G 1 10 % 

Skupaj 10 10 100 % 
 

Med vzgojiteljicami je bil enak delež tistih, ki so otroke pozivale k odgovoru po vrstnem 

redu, kot so sedeli, in tistih, so želele, da otroci dvignejo roko, nato pa so jih poklicale. Dve 

vzgojiteljici sta klicali otroke po svojem izboru. Pri eni vzgojiteljici je sliko opisoval otrok, ki 

je bil na vrsti, pri eni pa so se otroci oglašali sami, brez pozivanja vzgojiteljice. Z 

dvigovanjem rok otrok so si vzgojiteljice lahko zagotovile, da se niso oglašali vsi otroci 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                Metka Gabrijel: Opisovanje slik v vrtcu 
 

32 
 

naenkrat, ki so hoteli besedo. Obratno pa se je zgodilo pri vzgojiteljici G; pri njej so si sami 

jemali besedo in tako večinoma govorili drug čez drugega. Menim, da če vzgojiteljica kliče 

otroke po vrstnem redu, otroci lažje počakajo na besedo, ker vedo, da bodo slej kot prej prišli 

na vrsto. Za zelo učinkovit se je izkazal tudi način, ki ga je uporabila vzgojiteljica E, da je 

sliko opisoval le en otrok naenkrat, tisti, ki je imel v roki klobčič, vsi ostali otroci pa so ga 

poslušali.  

 

Preglednica 11: Umirjanje otrok. 

Kako je vzgojiteljica 
mirila otroke? 

Vzgojiteljica f f % 

S kazanjem, da naj 
bodo tiho oz. naj se 
umirijo.  

A, F, H, I 4 40 % 

Z dotikom. / / / 
S spreminjanjem tona 
glasu.  

C, D 2 20 % 

S kazanjem in 
dotikom. 

B, Č, G 3 30 % 

Otrok ni bilo treba 
miriti.  

E 1 10 % 

Skupaj 10 10 100 % 
 

Največ vzgojiteljic (4) je umirjalo otroke s kazanjem, da naj bodo tiho, kot npr. vzgojiteljica 

G v repliki št. 77. Dotikanje so, poleg kazanja, uporabljale tri vzgojiteljice. Dve vzgojiteljici 

pa sta otroke umirili s spreminjanjem glasu. Pri  vzgojiteljici E otrok ni bilo treba umiriti 

zaradi dogovora, ki že nekaj časa velja v skupini, kadar gre za aktivnosti, kot je bila v tem 

primeru, ko govori le en od otrok.  Menim, da je na to vplival tudi način pozivanja otrok, ki 

ga lahko vidimo v Preglednici 11.  

 

Preglednica 12: Prekinjanje otrok. 

 

Prekinjanje otrok sem opazila le pri vzgojiteljici A; menim, da je bilo povezano tudi s časom 

(gl. Preglednico 13). Pri zapisu pogovora se tega ni opazilo, vendar zvočni posnetek dokazuje, 

da je bila vzgojiteljica nervozna in je želela, da otroci čim hitreje odgovarjajo, zato  jih je tudi 

večkrat prekinila in nadaljevala s svojimi vprašanji.   

Ali je vzgojiteljica 
prekinjala otroke? 

Vzgojiteljica f f % 

Da. A 1 10 % 
Ne. B, C, Č, D, E, F, G, H, I 9 90 % 
Skupaj 10 10 100 % 
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Preglednica 13: Čas za odgovarjanje otrok. 

Ali je vzgojiteljica 
otrokom namenila dovolj 
časa za odgovarjanje na 
vprašanja? 

Vzgojiteljica f f % 

Da. B, C, Č, D, E, F, G, H, 
I 

9 90 % 

Ne. A 1 10 % 
Skupaj 10 10 100 % 
 

Vzgojiteljice so otrokom za odgovore večinoma namenile dovolj časa. Pri presoji o tem sem 

upoštevala, kako hitro so menjale oz. nizale nova vprašanja ali pozivale k odgovarjanju druge 

otroke. Izjema je bila vzgojiteljica A, kar se tudi izrazito pokaže v repliki št. 127 ter replikah 

št. 95 in št. 193. Menim, da je za otroke zelo pomemben čas, namenjen za odgovarjanje, ker 

lahko tako v miru oblikujejo in izrazijo svoj odgovor. Kadar pa vzgojitelj kar niza vprašanja 

in ne počaka na odgovor, se lahko otroci zmedejo in ne znajo/zmorejo odgovoriti.  

 

Preglednica 14: Vzgojiteljica pokaže prvine slike. 

Kaj je vzgojiteljica 
pokazala na sliki? 

Vzgojiteljica f f % 

Kar so otroci že 
poimenovali. 

G, H 2 20 % 

Kar je želela, da otroci 
poimenujejo. 

A, B, Č, D, F 5 50 % 

Nič. C, E, I 3 30 % 
Skupaj 10 10 100 % 
 

Opazimo lahko, da je polovica vzgojiteljic, večinoma v skupinah mlajših otrok, na sliki 

pokazala, kar je želela, da otroci poimenujejo. Npr.: »Kakšne barve je šotor? A ga vidiš, tukaj 

je (ga pokaže na fotografiji).« Menim, da so vzgojiteljice s tem tudi pridobile pozornost otrok 

in so ti točno vedeli, kateri je predmet, ki ga morajo opisati. Dve vzgojiteljici, v starejših 

skupinah otrok, sta pokazali, kar so že poimenovali. Npr. »Ta palca? A ti veš, zakaj je ta palca 

tukej?« Vzgojiteljica se je s tem, ko je pokazala na sliki to, kar je otrok poimenoval, lahko 

prepričala, da razume njegov odgovor, in otroku potrdila, da ga razume in je njegov odgovor 

pravilen. Tri vzgojiteljice pa niso na sliki pokazale ničesar.  
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Preglednica 15: Otrok pokaže prvine slike. 

Kaj so otroci pokazali 
na sliki? 

Vzgojiteljica f f % 

Kar so že poimenovali. Č, D, E, F, G 5 50 % 
Kar so želeli 
poimenovati.  

A, H 2 20 % 

Nič. B, C, I 3 30 % 
Skupaj 10 10 100 % 
 

Kar pri polovici vzgojiteljic so otroci v pogovoru na sliki pokazali, kar so že poimenovali. 

Npr.: Deklica je pri opisovanju rekla: »Pa tukej ogenj.« in ga tudi pokazala. Pri dveh 

vzgojiteljicah so otroci pokazali, kar so želeli poimenovati, kot npr. v pogovoru z vzgojiteljico 

A, ko je želela deklica poimenovati svetilko (glej repliko št. 20). Pri ostalih vzgojiteljicah pa 

otroci niso na sliki pokazali ničesar.  

 

2.3 Kako so vzgojiteljice vodile pogovor ob opisovanju slike?  

 

Preglednica 16: Tema pogovora. 

O čem so se 
pogovarjali? 

Vzgojiteljica f f % 

Zgolj o tem, kar so 
otroci videli na sliki. 

E 1 10 % 

O tem, kar so otroci 
videli in razmišljali ob 
sliki. 

B, Č, F, G, I 5 50 % 

Zgolj o tem, kar so 
otroci doživeli v zvezi 
s sliko oz. na kar jih je 
slika spomnila.  

/ 0 0 % 

O tem, kar so videli, 
razmišljali in doživeli v 
zvezi s sliko.   

A, C, D, H 4 40 % 

Skupaj 10 10 100 % 
 

Vidimo lahko, da je le ena od vzgojiteljic zahtevala opisovanje tega, kar  so otroci videli na 

sliki. Polovica vzgojiteljic se je z otroki pogovarjala tudi o tem, kaj so otroci razmišljali ob 

sliki – o stvareh, ki jih ne moremo videti na sliki, npr. »Kaj pa misliš ti, Jošt, ko pogledaš tega 

moškega. Kako se on počuti? O čem on razmišlja?« Štiri vzgojiteljice pa so želele poleg 

razmišljanja tudi doživljanje otrok ob sliki, npr. »A je kdo od vas že bil na taboru?«  
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Preglednica 17: Sledenje vprašanjem in odgovorom otrok. 

Ali je vzgojiteljica sledila 
vprašanjem in odgovorom otrok? 

Vzgojiteljica f f % 

Da. A, B, C, Č, D, E, F, 
G, H, I 

10 100 % 

Ne. / 0 0 % 
Skupaj 10 10 100 % 
 

Vzgojiteljice so sledile vprašanjem in odgovorom otrok. Tudi če je otrok povedal nekaj, kar ni 

bilo smiselno glede na potek pogovora, so mu to dovolile, nato pa pozornost preusmerile 

nazaj k pogovoru. Npr. deček je povedal: »Js mam pa tako igrco, k so gor žabice pa se 

lovijo.« Vzgojiteljica pa mu je odgovorila: »A res? Boš prinesel v vrtec to igrico, da jo še mi 

pogledamo?« Torej v pogovorih vzgojiteljic z otroki ni bilo prisotnega ignoriranja otrok. 

 

Preglednica 18: Obnovitev opisanega. 

Ali je vzgojiteljica obnovila, 
kar so otroci opisali? 

Vzgojiteljica f f % 

Da. / 0 0 % 
Ne. A, B, C, Č, D, E, 

F, G, H, I 
10 100 % 

Skupaj 10 10 100 % 
 

Nobena vzgojiteljica ni zaokrožila celote odgovorov v neko obnovo. Menim, da bi 

vzgojiteljica po nekaj vprašanjih in odgovorih lahko povzela, kar so že ugotovili; s tem bi 

otrokom pomagala pri odgovarjanju in zmanjšala število nepravilnih in ponavljajočih se 

odgovorov.  

 

Preglednica 19: Ponavljanje otrokovih odgovorov. 

Ali je vzgojiteljica ponavljala, 
kar so otroci odgovarjali? 

Vzgojiteljica f f % 

Da. A, B, C, Č, D, E, 
F, G, H, I 

10 100 % 

Ne. / 0 0 % 
Skupaj 10 10 100 % 
 

Preglednica 19 prikazuje, da so vse vzgojiteljice ponavljale, kar so povedali otroci. Včasih so 

bili odgovori dobesedni, npr. otroci so povedali: »Ko je noč.«, vzgojiteljica pa je ponovila: 

»Ko je noč.« V nekaterih primerih pa so vzgojiteljice otrokov odgovor vključile v novo 

vprašanje, npr.: Rok je rekel: »Šotor.«, vzgojiteljica pa je odgovorila: »Ja, šotor je opazil Rok. 

Zakaj pa imamo šotor?« Menim, da so vzgojiteljice ponavljale odgovore otrok zato, da so jih 
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otroci bolje slišali ali da so jih sploh slišali, saj vemo, da otroci navadno bolj poslušajo 

vzgojiteljice kot pa ostale otroke.    

 

Preglednica 20: Odzivanje na nepravilne odgovore otrok. 

Vzgojiteljica Ali je 
preusmerila 
misli k 
drugemu, 
pravilnemu 
odgovoru? 

Ali je 
povedala 
svoj, 
pravilen 
odgovor? 

Ali je 
ponovila 
vprašanje 
ali pa rekla 
otroku, da 
naj še 
enkrat 
pogleda in 
odgovori? 

Ali je 
poiskala 
idejo oz. 
odgovor 
drugih 
otrok in 
pri tem 
ni 
povedala, 
da je 
odgovor 
napačen? 

Ali je 
dovolila, 
da so 
drugi 
otroci 
ugotovili, 
da je 
odgovor 
napačen, 
in so 
nato 
povedali 
pravega? 

Ali je 
povedala, 
da je 
odgovor 
napačen, 
in rekla 
otroku, 
in da naj 
še enkrat 
premisli? 

 

A Ne. Da. Da. Ne. Ne. Da. 3 
B Da. Ne. Da. Ne. Ne.  Ne. 2 
C Ne. Da. Ne. Ne. Ne. Da. 2 
Č Ne. Ne. Da. Ne. Ne. Da. 2 
D Ne. Da. Ne. Da. Da. Ne. 3 
E Da. Ne. Da. Ne. Ne. Ne. 2 
F Da. Da. Da. Ne. Ne. Ne. 3 
G Ne. Da. Ne. Ne. Ne. Ne. 1 
H Ne. Ne. Ne. Da. Ne. Ne. 1 
I Ne. Ne. Ne. Da. Ne. Ne. 1 
Skupaj (f) 3 5 5 3 1 3  
f % 30 % 50 % 50 % 30 % 10 % 30 %  
 

Ugotavljam, da so se vzgojiteljice držale najmanj ene oz. največ treh »metod«, predstavljenih 

v obliki vprašanj v Preglednici 20. Pri tem je samo ena od vzgojiteljic dopustila, da so 

napačen odgovor odkrili drugi otroci in ga tudi popravili. Npr. Tim je na fotografiji videl 

češnje in na vprašanje vzgojiteljice, kje jih vidi, je pokazal na jabolka, ki so bila po njegovem 

mnenju češnje. Vzgojiteljica je rekla: »Aha, tukaj so češnje.« Vid pa ga je popravil: »To so 

jabolka.« Vzgojiteljica mu je odgovorila: »Ti pa misliš, da so jabolka. Kaj pa delajo jabolka 

ali češnje tu ob tabornem ognju?«   

Kar polovica vzgojiteljic je sama povedala odgovor na vprašanje, ki so ga zastavile, npr. 

vzgojiteljica je zastavila vprašanje: »Če je tema in lučko prižgeš, kaj se zgodi potem?«, in 

nanj tudi odgovorila: »Postane svetlo.«  

Prav tako je polovica vzgojiteljic ponovila vprašanje, preden so povedale, da je odgovor 

napačen. Npr. vzgojiteljica je vprašala: »Aha, kaj imata pa še tukajle?« Jan je odgovoril: 

»Sveče so.« Vzgojiteljica pa: »Poglej, a so to res sveče?« Tri vzgojiteljice so misli otrok 
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preusmerile k pravilnemu odgovoru, kot v naslednjem primeru, ko je deček rekel, da sta na 

fotografiji dva fanta, drugi deček pa je rekel, da sta to ati in mami; vzgojiteljica jima je 

odgovorila: »No, Miha, to se pravi, nista dva fanta, če sta oči in mami, ampak sta en moški in 

ena?« Tri vzgojiteljice so odgovor poiskale še pri drugih otrocih, npr. »Jakob, maš ti kako 

drugo idejo?« Da je odgovor napačen, so otrokom povedale tri vzgojiteljice, kot v primeru, ko 

je vzgojiteljica vprašala otroke, kaj človeka na sliki držita v roki, in je na odgovor otroka, da 

so to »palce«, odgovorila: »Jernej, niso to palce. Malo bolje poglej. Kaj je to? Kaj držita nad 

ognjem?« Ne glede na izbrano odzivanje na nepravilne odgovore, so vzgojiteljice na koncu 

večinoma dosegle, da so otroci povedali pravilne odgovore. Bolje bi bilo, da bi vzgojiteljice 

otrokom pomagale do pravilnih odgovorov, vendar ne tako, da bi odgovorile same, ampak bi 

otroku, ki odgovori napačno, svetovale, da naj bolje razmisli. Otrokom lahko sicer postane 

nerodno ali se počutijo izpostavljene; to sem opazila tudi pri nekaterih otrocih, ki so 

sodelovali v pogovorih.  

 

Preglednica 21: Načini razvijanja teme, ki jih najdemo v pogovorih. 

Katere načine 
razvijanja teme 
najdemo v pogovorih? 

Vzgojiteljica f f % 

Opis.  E 1 10 % 
Oris oz. oznaka. / 0 0 % 
Pripovedovanje. / 0 0 % 
Opis in pripovedovanje. B, C, Č, F, G 5 50 % 
Opis in oris oz. oznako.  / 0 0 % 
Vse omenjene načine. A, D, H, I 4 40 % 
Skupaj 10 10 100 % 
 

Le pri eni od vzgojiteljic je bilo v pogovoru najti le opisovanje. Kar pri polovici vzgojiteljic je 

bilo v pogovoru poleg opisa tudi pripovedovanje, večinoma o tem, kaj se je otrokom zgodilo 

v zvezi z dogajanjem na sliki ali o stvareh, ki bi se lahko zgodile s stvarmi na sliki, čeprav jih 

na fotografiji ne moremo opaziti. Primer: Neja je povedala: »Js sm doma spala v šotoru.«, 

vzgojiteljica pa je nadaljevala: »Doma si spala v šotoru. Kdo pa ti je šotor postavu?« Štiri 

vzgojiteljice pa so v pogovoru uporabile vse zvrsti, torej poleg opisa in pripovedovanja tudi 

oris oz. oznako. Primer: Na vprašanje o ljudeh na sliki je otrok odgovoril: »Pa še lepa sta.« Pri 

nobeni od vzgojiteljic pa se ni zgodilo, da opisovanja sploh ne bi bilo. Menim, da vzgojiteljice 

lažje vodijo pogovor o opisovanju slik, če vmes otroke sprašujejo tudi o njihovih izkušnjah in 

njihovem »znanju« o tem, kaj bi bilo …, ter s tem na neki način vzdržujejo pozornost in 

motivacijo otrok.  
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2.4 Katere vrste vprašanj so zastavljale vzgojiteljice in kako so otroci nanje 

odgovarjali? 

 

*Pri tem vprašanju sem upoštevala, katere vrste vprašanj je vzgojiteljica v večini uporabljala, 

to pa ne pomeni nujno, da drugih vrst vprašanj ni uporabila.  

 

Preglednica 22: Vrste zastavljenih vprašanj. 

Katere vrste vprašanj so 
večinoma zastavljale 
vzgojiteljice? 

Vzgojiteljica f f % 

Vprašanja višjega nivoja. / 0 0 % 
Vprašanja nižjega nivoja. A, B, C, Č, D, 

E, F, G 
8 80 % 

Vprašanja obeh  nivojev 
enako. 

H, I 2 20 % 

Skupaj 10 10 100 % 
 

Glede na rezultate se lahko strinjam z B. Marentič Požarnik in L. Plut (2009), da še vedno 

prevladujejo vprašanja nižjega nivoja. Otroci so posledično odgovarjali z besedami, le v 

povedih. Da so vzgojiteljice od otrok izvedele želeno, so morale pogosto zastaviti dodatna 

vprašanja. Primeri vprašanj nižjega nivoja, ki jih je zastavljalo osem vzgojiteljic: »Poglej, a 

sneži tukaj na fotografiji?«; »Luka, kaj ti vidiš na sliki?«; »Kaj pa delata onadva?« Dve 

vzgojiteljici pa sta v enakem deležu vključevali tudi vprašanja višjega nivoja, npr. »Kaj pa 

misliš Bor, zakaj bi se lahko ta lonec uporabljal?« V pogovorih pa so se, kot sem pričakovala, 

pojavljala tudi vprašanja, ki so jih klasificirali Lippit, Fox in Schaible (1980). Vzgojiteljice so 

otroke spraševale npr. o tem, kako se počutita človeka na sliki, kaj bi se zgodilo, če ne bi 

pazila na ogenj ipd., torej tudi vprašanja, ki zahtevajo primerjanje in razmišljanje. Primer 

vprašanja: »Kaj pa misliš ti Jošt, ko pogledaš tega moškega? Kako se on počuti?«  

 

2.5 Ali so vzgojiteljice pri opazovanju in opisovanju slike sledile zaporedju 

od splošnega k posamičnemu?   

 

*Pri tem sem upoštevala, ali je vzgojiteljica z otroki opisala najprej to, kar se na splošno opazi 

na sliki (npr. tabornika, ogenj, šotor) in nato prešla k posameznim predmetom in stvarem, ki 

jih ne opazimo takoj (kako sta človeka oblečena, kaj je v okolici, ipd.).  
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Preglednica 23: Sledenje zaporedja od splošnega k posamičnemu. 

Ali je vzgojiteljica je sledila 
zaporedju od splošnega k 
posamičnemu?  

Vzgojiteljica f f % 

Da. A, C, Č, D, E, G, H 7 70 % 
Ne.  B, F, I 3 30 % 
Skupaj 10 10 100 % 
 

Večina vzgojiteljic (7) je v pogovoru sledila zaporedju od splošnega k posamičnemu. Za 

primer vzemimo pogovor z vzgojiteljico Č. Otroci so na sliki najprej opazili ogenj in šotor ter 

dva človeka, ki kurita ogenj. To so tudi bitja in stvari, ki jih lahko na sliki najprej opazimo. 

Nato so se pogovarjali o tem, kaj bosta človeka na sliki počela, kje bosta spala. Naslednje 

stvari, ki so jih otroci opazili, so bile svetilka, drevesa, jabolka, voda (jezero), kamni ter 

nazadnje posoda. Pri treh vzgojiteljicah pa se je zaporedje »izgubilo«. Vzgojiteljica B je v 

pogovoru z otroki dokaj hitro, že v repliki št. 16 prešla v pripovedovanje o stvareh, ki jih 

opazovalec lahko le predvidi, ni jih pa dejansko bilo na sliki in tako niso opisali stvari, ki bi 

jih še lahko našli na sliki.    

Vzgojiteljica F je pri pogovoru uporabila sistem »Kaj pa ti vidiš?« in tako so se odgovori 

otrok ponavljali. Npr. v repliki št. 84 je Neža povedala, da na sliki vidi ogenj. Prav tako je v 

repliki št. 112 Nejc povedal, da vidi ogenj. Vzgojiteljica I pa se je v pogovoru bolj posvetila 

temu, kar so otroci mislili, ne kar so opazili na sliki, npr. »Neja, kaj misliš, da bosta 

pripravljala?« in »Kaj pa ti misliš? Kdo je ujel te ribe v ribniku?« Zdi se mi smiselno, da 

vzgojitelj vodi pogovor v smislu »Kaj še lahko vidimo na sliki, poleg …« in ne »Kaj pa ti 

vidiš?«, ker tako otroci bolj usmerijo pozornost na to, da bi našli oz. opisali stvari, ki jih drugi 

otroci še niso našteli.  

  

2.6 Kakšen je bil jezik vzgojiteljic v pogovoru? 

 

Pri tem sem izbirala med rabo knjižnega in neknjižnega jezika. Vzgojiteljice so se trudile 

govoriti knjižno (knjižno zborno ali knjižno pogovorno), vendar so vse uporabljale tudi 

neknjižne prvine. Te se pri vzgojiteljicah B, C, D, E in I pojavljajo nekoliko redkeje kot pri 

preostalih.  
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Preglednica 24: Raba socialne jezika. 

Katero socialno zvrst 
jezika so uporabljale 
vzgojiteljice? 

Vzgojiteljica f f % 

Knjižni  jezik. / 0 0 % 
Knjižni in neknjižni 
jezik.  

A, B, C, Č, D, E, F, G, 
H, I 

10 100 % 

Skupaj 10 10 100 % 
 

V pogovorij lahko opazimo tudi, da nekatere vzgojiteljice uporabljajo pomanjševalnice; 

izstopa vzgojiteljica A. Nekaj besed, ki jih je uporabila: lučka, žabico, krompirčka, meska ipd.  

 

2.7 Ali se pojavljajo razlike med pogovori vzgojitelja in otrok pri 

opisovanju slike glede na starost otrok, in če se pojavljajo, katere so? 

 

Med pogovori vzgojitelja in otrok pri opisovanju slike glede na starost otrok ni bistvenih 

razlik. Opazila sem, da so pri mlajših otrocih vzgojiteljice večkrat pokazale na sliki tisto, kar 

so želele, da so otroci poimenovali, pri starejših otrocih pa je bilo ravno obratno. Kot sem 

zapisala že prej, so odgovori otrok povezani z vrsto vprašanj, ki jih je vzgojiteljica zastavila. 

Način vodenja pogovora in vzdrževanje komunikacije se med vzgojiteljicami sicer razlikuje, 

vendar v opazovanih skupinah ne glede na starost otrok. Med otroki mlajših in starejših 

skupin je pričakovano opazna razlika v besedišču, kar trdi tudi vzgojiteljica F: »Sam besedni 

zaklad je boljši. In več, starejši otroci več povejo ob slikah, a ne, kot mlajši otroci. Opazjo 

manjše detajle, več stvari opazjo, znajo smiselno povezvat vzrok, posledico, a ne, in zarad 

tega so ti pogovori al pa ti opisi od starejših otrok bolj …«  Prav tako pa se nekateri starejši 

otroci bolj izpostavljajo kot mlajši, kar je povedala tudi vzgojiteljica E: »Pr mlajših je težko 

neke stvari bolj individualno tko delat z izpostavljanjem, a ne. V bistvu, da bi tko k mamo 

zdej, prpeljal je kolo pa ga je opisal, a ne. Postavu se je pred celo skupino. Mejhen bo to redko 

kdo naredu.«.  
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2.8 Katerih značilnosti svojih pogovorov z otroki ob opisovanju slike se 

zavedajo vzgojiteljice? 

 

V nadaljevanju najprej predstavljam povzetke intervjujev z vzgojiteljicami, temu sledi analiza 

njihovega zavedanja posameznih značilnosti pogovorov z otroki ob opisovanju slike na 

osnovi primerjave njihovih odgovorov v intervjuju in opažanj med pogovorom z otroki. 

 

2.8.1 Povzetki intervjujev z vzgojiteljicami 

 

Vzgojiteljica A 

 

Vzgojiteljica je povedala, da z otroki kar pogosto vodi pogovor ob opisovanju slike, nanj se 

tudi pripravi z okvirnimi vprašanji ter z izbiranjem slike; izbere tako, za katero meni, da bi 

bila za otroke zanimiva in bi zaradi le te radi sodelovali. Pogovor po navadi vodi s celotno 

skupino, ker se otroci tako raje odzivajo. Pomemben se ji zdi tudi prostor, v katerem poteka 

pogovor. Otroke animira s samo sliko ali z napovedjo dejavnosti. Pri opisovanju je včasih 

spontana, drugič pa otrokom zastavlja bolj raziskovalna vprašanja, vendar v času intervjuja ni 

znala navesti primera vprašanja. Jeziku posveča pozornost in uporablja knjižni jezik oz. se 

vsaj trudi. Nemirne otroke poskuša dodatno motivirati, kadar pa je to nemogoče, otroka 

odpelje drugam. Otrokom dopušča možnost nepravilnega odgovora, ker se ji zdi  

pomembneje, da otrok sploh govori. Otroci vedno sodelujejo, saj zna otroke motivirati in 

vzdrževati pozornost. Pri pogovorih z mlajšimi otroki uporablja preprostejša in krajša 

vprašanja in pri tem upošteva njihove govorne zmožnosti. Čeprav mlajši otroci še nimajo 

popolne izgovarjave, ve, kaj želijo povedati, ker jih dobro pozna. Z otroki, ki so govorno 

šibkejši, se igra s slikanicami, risanjem ipd. Govor se ji zdi pomemben za izražanje sebe in 

krepitev samopodobe, prav tako se ji zdi zmožnost opisovanja pomembna za otrokov govorni 

razvoj. Strokovne literature o opisovanju slike pa se ni spomnila.   

 

Vzgojiteljica B 

 

Vzgojiteljica z otroki zelo pogosto opisuje slike. Na pogovore se pripravi glede na vsebino oz. 

temo, vendar pravi, da to ni pogosto, ker si je z leti pridobili veliko izkušenj. Izbira slike je 

odvisna od teme, dovoljuje pa, da otroci sami pokažejo interes za sliko in jo nato opisujejo. 
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Pogovore vodi s celotno skupino, po skupinah ali individualno. Otroke pred pogovorom 

navadno animira in tako otroci usmerijo pozornost k sliki. Pogovor začne s splošnimi stvarmi: 

»Kaj vidite, kaj držim v roki?«, nato pa preide na podrobnosti. Zvrst jezika, ki ga uporablja, je 

knjižni zborni jezik, ker se ji zdi, da ta jezik izginja in ga moramo zato ohranjati. Otroka umiri 

tako, da mu zastavi vprašanje, v naslednjem koraku pa ga posede bližje k sebi. Nepravilnih 

odgovorov otrok ne popravlja, temveč postavi podvprašanje ali pusti, da drugi otroci povejo 

pravilni odgovor. Otroci vedno sodelujejo v pogovoru. Pri mlajših otrocih pri pogovoru 

uporablja preprostejše slike, pri starejših pa slike, ki imajo več podrobnosti. Razlike v govoru, 

ki vplivajo na opisovanje, opazi zlasti pri priseljencih oz. otrocih, katerih prvi jezik ni 

slovenščina. Otrokom pri razvoju govora pomaga individualno. Z opisovanjem se razvija 

otrokovo besedišče, zato se ji to zdi pomembno za govorni razvoj. O tem, kako naj bi 

vzgojiteljica vodila pogovor z otroki, je brala članke, ne pa strokovne literature.  

 

Vzgojiteljica C 

 

Vzgojiteljica z otroki dokaj pogosto vodi pogovor o opisovanju slike, na katerega se ne 

pripravi, razen če dejavnost načrtuje. Opisovanje je večkrat spontano, zato je lahko 

individualno in pri tem opisujejo naključno sliko. Kadar je dejavnost skupinska ali skupna, pa 

je slika tematska. Nima posebnega načina, s katerim začne pogovor, ampak jih z vprašanji 

sistematično vodi do odgovorov, ki jih želi slišati. V pogovorih uporablja knjižni jezik. Če so 

otroci nemirni, skuša preusmeriti pozornost ali pa dejavnost prekine. Da otroci ne bi 

sodelovali, se redko zgodi. Pri mlajših otrocih so vprašanja in njena pričakovanja manjša kot 

pri starejših otrocih. Pri vprašanju o  razlikah v razvoju govora, ki vplivajo na opisovanje, je 

izpostavila fanta, ki se besedno ne izraža in ga k izražanju spodbuja s slikovnim gradivom. 

Tudi pri ostalih otrocih govor spodbuja s slikami, saj se ji opisovanje zdi zelo pomembno za 

otrokov govorni razvoj. Vzgojiteljica ne pozna strokovne literature, ki govori o tej temi.  

 

Vzgojiteljica Č 

 

Vzgojiteljica dokaj pogosto vodi pogovor o opisovanju slike, ki je po navadi spontan, v 

manjših skupinah in se zato nanj posebej ne pripravlja. Prav tako je izbira slike naključna. 

Lažje vodi pogovor v manjših skupinah, ker se tako bolj osredotoči na otroke, ki so govorno 

šibkejši. Otroke motivira s samo sliko in pusti, da najprej povedo tisto, kar sami opazijo, nato 

pa jih usmerja z vprašanji. Trudi se uporabljati knjižni jezik in biti s tem zgled otrokom. Z 
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delom v manjših skupinah se skuša izogniti nemiru otrok, ob pojavi le tega, pa jih poskuša 

umiriti. Ob nepravilnih odgovorih otrok reagira tako, da usmeri njihovo pozornost k 

opazovanju. Ne zgodi se pogosto, da otroci ne bi sodelovali v pogovoru. Pri vodenju 

pogovora upošteva sposobnosti otrok glede na njihovo starost. Predvsem besedišče je tisto, za 

katero pravi, da vpliva na opisovanje. Otroke na govornem področju spodbuja individualno, 

preko igre. Opisovanje se ji zdi pomembno za otrokov govorni razvoj. Potrebno literaturo, ki 

govori o vodenju pogovora vzgojiteljice z otroki, poišče na medmrežju, ne pozna pa naslova 

strokovne literature. 

 

Vzgojiteljica D   

  

Vzgojiteljica je povedala, da z otroki vodi pogovor o opisovanju slike večkrat na mesec, 

vendar ga nikoli ne načrtuje. Na opisovanje se pripravi z izbiro vprašanj, slika, ki jo izbere, pa 

je povezana s tematiko v skupini. Ker so otroci dovolj odprti, pogovore vodi s celotno 

skupino. V nasprotnem primeru bi to počela individualno. Otroke animira z izbiro slike, v 

pogovoru pa želi izvedeti tudi, kaj otroci razmišljajo ob sliki. Vzgojiteljica se trudi uporabljati 

knjižni jezik, vendar ji to pogosto ne uspe, zato uporablja pogovorni jezik. Nemirne otroke 

skuša umiriti z opozorilom, če pa gre za večji nemir, otroka odstrani iz skupine. Ob 

nepravilnih odgovorih otrok reagira tako, da poskusi otroke preusmeriti k pravilnemu 

odgovoru, ob tem pa otroka ne zavrne. Ne zgodi se pogosto, da otroci ne bi sodelovali v 

pogovoru. S starejšimi otroki drugače vodi pogovor zaradi govorne zmožnosti, največjo 

razlike po vidi v pripravljenosti za medsebojno poslušanje otrok, ki je pri starejših večje. 

Pravi, da otroci, ki so bolj samozavestni, bolj sodelujejo, zato se trudi spodbujati vse otroke. Z 

jezikovno šibkejšimi otroki se več pogovarja individualno o temah, ki so otrokom blizu. 

Zmožnost opisovanja se ji zdi pomembna za otrokovo samostojnost, pri tem pa je nujno, da 

otroka poslušamo. Ve, da je pomembno, kakšna vprašanja se postavlja otrokom, vendar 

strokovne literature, ki govori o tem, kako naj bi vzgojitelj z otroki opisoval sliko, ne pozna.  

 

Vzgojiteljica E 

 

Vzgojiteljica vodi z otroki pogovor o opisovanju večkrat na mesec, vendar večkrat opisujejo 

knjige, kot pa slike. Na pogovor pa se včasih tudi pripravi, kot pravi: »Bolj iz tega no, prov 

bolj iz govornega vidika, ne tolk iz opisnega vidika ampak iz pravilne izgovorjave recimo 

določenih besed.«. Pogovor z otroki bolj pogosto vodi v manjših skupinah, saj tako pridejo do 
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izraza tudi otroci, ki se neradi izpostavljajo. Otroke motivira z zgodbo ali pa tako, da jim 

dovoli, da za opisovanje izberejo stvar, ki se jim zdi zanimiva. Otroke pri pogovoru vodi po 

potrebi. Pravi: »Če je otrok bil dost suveren, da ni potreboval, a ne, pomoči, jo ne bi dobil, a 

ne.«. Na jezik, ki ga uporablja, je zelo pozorna in se trudi uporabljati knjižni jezik, čeprav ji 

včasih še vedno povzroča težave dvojina. Z nemirni otroki se poskuša pogovoriti, učinkovito 

pa je pravilo, ki ga je postavila z otroki: »Če si vidla, če je žogica pripovedovalka, a ne, ima 

svoje pravilo in takrat se otroci bolj držijo, a ne.« Kadar otroci povedo napačni odgovor, 

reagira tako, da reče otrokom: »Dobr poglej, pejt mal bližje pogledat, se ti zdi res to?«, ali pa 

dovoli pomoč drugih otrok. Včasih se tudi zgodi, da otroci ne sodelujejo zaradi neznanih 

razlogov, so bolj občutljivi. Pravi, da z mlajšimi otroki lažje vodi opisovanje oz. pogovor kot 

igro v njim varnem okolju. Na vprašanje o razlikah v govornem razvoju, ki vplivajo na 

opisovanje, je odgovorila: »Ampak se mi zdi, da je bolj ta razlika vidna glede na to, koliko 

domače okolje daje poudarek na to.« Govorno šibkejše otroke spodbuja z branjem ter s 

podvprašanji. Zelo se ji zdi pomembno, da vzgojitelj razlikuje med opisovanjem in drugimi 

»govornimi oblikami«, saj otrok hitro preide v pripovedovanje, ki mu je bolj domače. O 

vzgojiteljevem vodenju pogovora o opisovanju slike ne pozna uporabne literature, razen 

njenega študijskega gradiva.  

 

Vzgojiteljica F 

 

Vzgojiteljica je povedala, da z otroki premalokrat vodi pogovor o opisovanju slike. Na 

pogovor se pripravi s ključnimi vprašanji. Slika, ki jo opisuje s celotno skupino, je tematska. 

Delo s celotno skupino se ji zdi pozitivno zaradi pozornosti otrok. Način, kako začne 

pogovor, je odvisen od slike same, navadno pa začne: »Poglejte, danes sem vam pa nekej 

prinesla. Bomo si pogledali, kaj je tukaj gor.« Otrok pri pogovoru ne vodi sistematično, 

temveč pusti, da otroci povedo, kaj so opazili, nato pa jih spodbudi k iskanju še neizrečenega. 

Lažje uporablja pogovorni jezik. Nemirnost otrok prepreči s tem, da otroke poziva po vrstnem 

redu. Če otrok pove nepravilen odgovor, za mnenje vpraša še druge otroke. Če otrok ne 

zanima dovolj, ne sodelujejo, vendar se to ne zgodi pogosto. Vzgojitelijca meni, da je mlajše 

otroke potrebno bolj spodbujati z vprašanji kot starejše otroke, saj je tudi njihovo besedišče 

manjše. Govorno šibkejše otroke spodbuja tako, da jim nameni več časa za odzivanje. Pravi, 

da se ji zdi opisovanje za otrokov govorni razvoj zelo pomembno, ker: » … tko vidiš, kako 

otrok povezuje al pa kako smiselno uporablja različne pojme«. Vzgojiteljica ne pozna 
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strokovne literature, ki bi govorila o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z otroki, ko 

opisujejo sliko.  

 

Vzgojiteljica G 

 

Vzgojiteljica z otroki dokaj pogosto vodi pogovor o opisovanju slike, na katerega se včasih 

tudi pripravi z izbiro vprašanj. Slike so vedno tematske, opisuje pa jih s celotno skupino 

otrok, saj slišijo odgovore drug drugega. Otroke motivira s samo sliko. Pogovor vodi tako, da 

najprej otroci povedo, kaj vidijo na sliki, nato pa jim zastavlja vprašanja. Na rabo jezika je 

pozorna predvsem zaradi Kurikuluma, zato se trudi uporabljati knjižni jezik. Nemirne otroke 

skuša umiriti tako, da morajo otroci na besedo počakati z dvigom roke, lahko pa jih tudi 

presede. Na nepravilne odgovore reagira z besedami: »…bi še mal premislil pa a misliš, da je 

še kak drug odgovor«.Otroci vedno sodelujejo v pogovoru, k temu jih spodbujajo tudi 

odgovori otrok. Vzgojiteljica meni, da se pogovor glede na starost otrok razlikuje predvsem v 

dolžini pogovora, obsegu odgovorov ter zahtevnosti vprašanj. Otroke, ki so na govornem 

področju šibkejši, večkrat povabi k odgovarjanju in poskrbi, da so opaženi. Opisovanje se ji 

zdi za otrokov govorni razvoj zelo pomembno, zato, kadar meni, da je kakšna beseda težja, 

preveri pri otrocih, ali to besedo tudi razumejo. Strokovne literature o tej temi, kako naj se 

vzgojiteljica pogovarja z otroki, ko opisujejo sliko, pa ne pozna.  

 

Vzgojiteljica H 

 

Vzgojiteljica z otroki redko opisuje sliko. Ne pogovore se ne pripravlja, sledi pa cilju, ki ga 

poskuša s pogovorom doseči, zato jih primerno vodi z vprašanji. Slika, ki jo opisujejo, je 

tematska ali po izboru otrok. Pogovor lažje vodi v skupini, v kateri je manj otrok, saj so otroci 

bolj zgovorni in ne pride do motenj. Včasih pa pogovor vodi tudi s celotno skupino, odvisno 

od cilja. Za otroke je motivacija za pogovor slika sama. Pogovor vodi sistematično, ker želi, 

da otroci zares vidijo in opišejo vse, kar je na sliki, vključno s podrobnostmi. Ko vse opišejo, 

pa želi od otrok izvedeti tudi, kaj razmišljajo ob sliki. Na rabo jezika je bolj pozorna med 

skupnimi dejavnostmi, kot med igro, poskuša pa uporabljati knjižni jezik. Nemirnost otrok 

poskuša preprečiti s pravilom, tj. dvigovanje rok, v skrajnem primeru pa otroka pošlje stran. 

Kadar otrok izreče nepravilen odgovor, ponovi njegov odgovor, s čimer poskuša doseči, da bi 

otrok še enkrat premislil in ugotovil, da bi bil morda drug odgovor boljši. Razlog za to, da 

otroci včasih ne sodelujejo, vidi v zastavljenih vprašanjih, ki so prezahtevna zanje. Pri mlajših 
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otrocih poteka pogovor drugače kor pri starejših, saj niso toliko zgovorni in jih je potrebno 

bolj spodbujat, pri starejših otrocih pa je ravno obratno. Opaža, da imajo nekateri otroci 

težave zaradi besedišča, to pa jih ovira tudi pri opisovanju. Otroke, ki so na govornem 

področju šibkejši, spodbuja tako, da jim nameni dovolj časa, jim zastavlja lažja vprašanja ter 

jim nudi veliko možnost za izražanje.  Opisovanje se ji zdi pomembno tako za govorni razvoj, 

kot tudi za opazovanje. Strokovne literature, ki govori o tej temi, ni znala navesti.  

 

Vzgojiteljica I 

 

Vzgojiteljica je v intervjuju povedala, da z otroki enkrat na teden opisuje sliko. Na pogovor se 

pripravi z vprašanji, ki so ji v pomoč, kadar pogovor ne gre v smeri, ki jo želi. Slika je po 

navadi tematska, opisuje pa jo z otroki v manjših skupinah, saj otroci tako lažje sodelujejo. Pri 

pogovoru se ji zdi zelo pomembna izbira prostora, v katerem le ta poteka. Otroke sistematično 

vodi pri pogovoru in pravi, da: »Ni tolk pomembno, kaj je na tej fotografiji, to je najlažja pot, 

a ne.«. Od otrok želi slišati, o čem razmišljajo ob sliki. Pozorna je na rabo jezika in po navadi 

govori v knjižnem jeziku, posebej pri vodenih aktivnostih. Njene reakcije na nemirnost otrok, 

je odvisna od vsakega otroka posebej, zato uporablja različne načine, od spremembe glasu, do 

dotika ipd. Ob nepravilnih odgovorih poskuša otroke z dodatnimi vprašanji voditi do 

pravilnega odgovora oz. do spoznanja, da njegov odgovor ni bil pravilen. Pravi, da se ne 

zgodi pogosto, da otroci ne bi sodelovali v pogovorih. Lahko pa pride do tega, če so otroci 

preutrujeni ali pa vzgojitelj ne vodi dobro pogovora. Vzgojiteljica meni, da se pogovor med 

mlajšimi in starejšimi otroki razlikuje predvsem v zahtevnosti vprašanj, ki jih zastavlja. 

Prepričana je, da imajo otroci težave z opisovanjem, kadar imajo težave na govornem 

področju, zato sama dela tako, da so otroci veliko govorno aktivni. Kot veliko spodbudo za 

razvoj govora pa izpostavlja branje v vrtcu in doma. Pravi, da je zmožnost opisovanja zelo 

pomembno za otrokov govorni razvoj. Vzgojiteljica je brala strokovno literaturo, ki govori o 

tej temi in ve, kje jo lahko pridobi, ni pa znala navesti nobenega naslova.  

 

Odgovore vzgojiteljic v intervjuju sem primerjala s pogovori, ki sem jih opazovala. Če so bili 

odgovori usklajeni z dejanskim stanjem, sem označila, da se vzgojiteljice določene značilnosti 

zavedajo, v nasprotnem primeru pa sem označila, da se je ne zavedajo.  
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Preglednica 25: Zavedanje začetka pogovora oz. motivacije. 

Ali se vzgojiteljica 
zaveda začetka 
pogovora? 

Vzgojiteljica f f % 

Da. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I 10 100 % 
Ne. / 0 0 % 
Skupaj 10 10 100 % 
 

Vse vzgojiteljice se zavedajo, na kateri način začnejo pogovor z otroki. To pomeni, da so v 

intervjuju navedle pristop, ki so ga uporabile tudi v opazovani situaciji. Za primer navajam 

začetek pogovora vzgojiteljice B: »Glejte, kaj vam bom zdele pokazala zanimivega (reče 

potiho). Abrakadabra, čirule čarule, ooop (razpre sliko), kaj pa je to?« Ta vzgojiteljica je na 

vprašanje o tem, kako začne pogovor z otroki, odgovorila: … »Če je pa neka dejavnost, da je 

več stvari, da se igramo recimo, tist je pa včasih dobr, da maš neko: 'Abrakadabra, čiračara, 

poglejte, kaj sem našla.' Al pa moraš dat vedet, da dajo pozornost potem na samo opisovanje 

slike, da se obrnemo k temu.«  

 

Preglednica 26: Zavedanje sistematičnosti pogovora. 

Ali se vzgojiteljice 
zavedajo 
sistematičnosti 
pogovora?  

Vzgojiteljica f f % 

Da. A, C, Č, D, E, F, G, H 8 80 % 
Ne. B, I 2 20 % 
Skupaj 10 10 100 % 
 

8 vzgojiteljic se zaveda sistematičnosti svojih pogovorov, pri 2 vzgojiteljicah pa se njuno 

zavedanje razlikuje od dejanskega pogovora. Vzgojiteljica H je na primer zavedanje 

sistematičnosti svojih pogovor dokazala z odgovorom v intervjuju: »Najprej, da res si 

ogledajo fotografijo, da so pozorni na neke detajle, da res opazijo vse stvari, k so gor. Potem 

pa grem na ozadje, na to, kaj jih spomni, kakšna čustva imajo ob tem, al jih je prijetno al jim 

je neprijetno, a jih mogoče spomne na kakšn dogodek, al so že kdaj kej tazga doživel, al so 

kdaj že tut sami kej tazga počel … Ampak mislm pa, da je smiselno najprej ogledat si sliko, 

kaj sploh zares je gor, da najprej pogledamo, da opazmo detajle.«, to se sklada z mojimi 

ugotovitvami med opazovanjem. Vzgojiteljica je pri otrocih najprej poiskala odgovore o 

tistem, kar so videli na sliki. K iskanju novih odgovorov jih je spodbujala z vprašanji: »A je 

še kdo kej opazil, kar nismo imenovali?«. Ko je ugotovila, da so našteli oz. opisali vse, kar je 

bilo na sliki, pa jih je vprašala: »Na kaj vas spominja? A vas spominja na kakšn dogodek?«. 

Tako so otroci dogajanje na sliki povezali s svojimi izkušnjami.   
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Preglednica 27: Zavedanje rabe jezika. 

Ali se vzgojiteljice 
zavedajo rabe jezika? 

Vzgojiteljica F f % 

Da. A, Č, D, E, F, G, H, I 10 100 % 
Ne. B, C  0 0 % 
Skupaj 10 10 100 % 
 

Večina vzgojiteljic (8) se zaveda rabe svojega jezika, saj pravi, da se trudi uporabljati knjižni 

jezik, vendar ji ne uspe vedno. Za primer navajam vzgojiteljico H, ki je v intervjuju povedala, 

da poskuša posvečati pozornost jeziku, v katerem vodi pogovor: »Ko pa se usedemo, se mi 

zdi pa, da je prav, tko kot recimo, če se pogovarjamo o kakšnih slikanicah, se mi zdi prav, da 

poskušajo govort čim bolj pravilno. Pr igri je pa tega manj, no. Tut jst nism tolk natančna tm. 

Tukej se mal bolj potrudm. Čeprav še vedno mislm …« Na vprašanje, ali uporablja knjižni 

jezik, je odgovorila: »Poskušam.« Njeni odgovori se skladajo z opazovanim. Vzgojiteljica se 

je trudila uporabljati knjižni jezik, vendar še vedno najdemo neknjižne besede, npr. »Ta 

palca? A ti veš, zakaj je ta palca tukej?« Dve vzgojiteljici pa menita, da uporabljata knjižni 

jezik, vendar tega po opazovanju ne morem potrditi.  

 

Preglednica 28: Zavedanje načina vzdrževanja komunikacije oz. umirjanja otrok. 

Ali se vzgojiteljice 
zavedajo načina 
vzdrževanja 
komunikacije oz. 
umirjanja otrok? 

Vzgojiteljica F f % 

Da. C, Č, D, E, G, H, I 7 70 % 
Ne. A, B, F 3 30 % 
Skupaj 10 10 100 % 
 

Večina (7) vzgojiteljic se zaveda svojega načina vzdrževanja komunikacije in umirjanja otrok, 

3 vzgojiteljice pa menijo, da počnejo to na drugačen način, kakor lahko vidimo v pogovorih. 

Vzgojiteljica E je v intervjuju na vprašanje o tem, kako umirja otroke, med drugim povedala: 

»Se pa da kšno stvar recimo rešt z nekim pravilom, a ne. Če si vidla, če je žogica 

pripovedovalka, a ne, ima svoje pravilo in takrat se otroci bolj držijo, a ne.« Otroci so v 

pogovoru imeli klobčič in otroci so vedeli, da kadar eden govori, ostali poslušajo. Otrok tako 

res ni bilo potrebno miriti.  
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Preglednica 29: Zavedanje odzivanja na nepravilne odgovore otrok. 

Ali se vzgojiteljice 
zavedajo odzivanja 
na nepravilne 
odgovore otrok? 

Vzgojiteljica F f % 

Da. B, D, E, F, H, I 6 60 % 
Ne. A, C, Č, G 4 40 % 
Skupaj 10 10 100 % 
 

Več kot polovica (6) vzgojiteljic se zaveda svojega odzivanja na nepravilnost odgovorov 

otrok. Pri tem bi izpostavila vzgojiteljico H, ki je v intervjuju povedala: … »Če otrok reče 

povsem nekaj nepravilnega, potem grem skozi ovinke do odgovora. 'Dobr poglej, pejt mal 

bližje pogledat, se ti zdi res to?' Če vidm, da otrok sploh še ni mel izkušnje s to stvarjo, ker jo 

še nikol ni vidu, a ne, potem otroke, da mu drugi pomagajo.«, kar se sklada s pogovorom, v 

katerem otroke k pravilnemu odgovoru spodbuja z besedami, kot so: »No, Miha, to se pravi, 

nista dva fanta, če sta oči in mami, ampak sta en moški in ena?« 4 vzgojiteljice pa se svojega 

odzivanja ne zavedajo, oz. vsaj ne popolnoma.  
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SKLEP 

 

V diplomskem delu sem ugotavljala značilnosti pogovorov vzgojiteljic z različno starimi 

otroki ob opisovanju slike. Ugotovila sem, da je večina vzgojiteljic v začetku pogovora 

otrokom dovolila izbiro sedeža; sedeli so v polkrogu. Otroke so vzgojiteljice motivirale s 

samo sliko in z napovedjo, kaj in kako se bodo pogovarjali. Sliko so med pogovorom vse 

vzgojiteljice, razen ene, držale v rokah. Zaradi nemirnosti otrok je bilo treba v eni skupini 

pogovor prekiniti, v drugih skupinah pa težav z vzdrževanjem komunikacije ni bilo. Otroci so 

v pogovoru odgovarjali na vprašanja vzgojiteljice, ta pa so bila v glavnem nižjega nivoja. 

Med načini razvijanja teme v pogovoru smo poleg opisovanja (slike) zasledili tudi 

pripovedovanje ter orisovanje oz. označevanje. Vzgojiteljice, z izjemo treh, so v pogovoru z 

vprašanji sledile zaporedju od splošnega k posamičnemu. Trudile so se govoriti knjižno, 

vendar so uporabljale tudi neknjižne prvine. V pogovorih med vzgojiteljicami in otroki ni bilo 

opaziti relevantnih razlik, na katere bi vplivala starost otrok. Seveda imajo starejši otroci 

bogatejše besedišče in več izkušenj, zato sta vzgojiteljici v starejših skupinah otrokom 

zastavljali zahtevnejša vprašanja, ki vključujejo primerjanje in razmišljanje. Nad rezultati 

nisem presenečena, ker sem, glede na dosedanje izkušnje, to tudi pričakovala.  

 

Vzgojiteljice so v intervjujih odgovorile, da z otroki pogosto opisujejo slike, celo nekajkrat 

tedensko, vendar se sprašujem, ali je to res opisovanje kot način razvijanja teme. Ena od 

vzgojiteljic pa je priznala, da to počne redko, premalokrat. Vzgojiteljice morda mislijo, da je 

opisovanje potrebno načrtovati, v bistvu pa gre lahko za povsem spontano dejavnost, saj 

imajo ogromno možnosti za opisovanje predmetov, živih bitij na dosegu roke, le zavedati se 

morajo, kaj je opisovanje in kako opisujemo oz. katera vprašanja vodijo k opisovanju bitja ali 

predmeta.   

Načini vodenja pogovorov med vzgojiteljicami se bistveno ne razlikujejo. Glede na starost in 

delovne izkušnje vzgojiteljic bi morda pričakovala pogovore s kakovostnejšim opisom slike, 

ne pa mešanico pripovedovanj, orisov oz. oznak in opisov. Vzgojiteljice so z vprašanji, ki 

vodijo k razmišljanju o doživljanju otrok v povezavi s sliko in podobno, res zapolnile čas, ki 

je bil namenjen pogovoru, vendar so mnoge od njih tudi pozabile, kaj na sliki bi morali otroci 

še opisati. Vzgojiteljice so za pogovor in sliko izvedele vnaprej in bi se na to lahko dobro 

pripravile, si morda napisale ključna vprašanja, ki bi jim bila v pomoč, ko so želeli otroci 
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speljati pogovor v drugo smer. V določenih trenutkih pa sem dobila občutek, da so otroci tisti, 

ki vodijo smer pogovora.   

Ker sem sama študentka in je za menoj kar nekaj nastopov, se zavedam, da je lahko zoprno 

voditi dejavnost z otroki, sploh, če te pri tem nekdo opazuje in snema. Videti je bilo, da so se 

(nekatere) vzgojiteljice zelo trudile, predvsem pri rabi jeziki, saj so nekatere govorile knjižno, 

nato pa so se spozabile in uporabljale povsem neknjižne prvine.   

Vzgojiteljice se večinoma zavedajo značilnosti vodenja pogovorov, nekatere pa se ne 

zavedajo svojega odzivanja na nepravilne odgovore otrok. Nekatere so želele, da otroci 

pridejo sami do pravilnega odgovora s spodbudami ali s pomočjo drugih otrok, druge pa so 

kar same povedale odgovor, da so lahko prešle na drugo vprašanje. Veliko nervoze je bilo 

prisotne pri vzgojiteljici A, kar lahko vidimo v samem pogovoru, ko otrokom ne nameni 

dovolj časa za odgovore in niza nova in nova vprašanja, na koncu pa še sama odgovori.  

Rada pa bi izpostavila vzgojiteljico E, ki je imela povsem drugačen način vodenja pogovora, 

kot ostale vzgojiteljice. Bila je tudi edina od vzgojiteljic, katere pogovor lahko uvrstim samo 

med opisovanje slike. Otrokom je dala možnost sodelovanja in tudi od otrok, ki niso želeli 

sodelovati, zvabila odgovore. Kot mi je povedala v intervjuju, veliko dela z otroki na 

govornem področju, tudi na opisovanju. Pri otrocih je bila vidna samozavest in želja po 

sodelovanju. Morda je k njenemu načinu vodenja pogovora pripomoglo tudi izobraževanje, ki 

ga je omenila v intervjuju.  

Veliko vzgojiteljic me je po koncu intervjujev vprašalo, ali so dobro opisovali. Naj povem, da 

ne smem in ne želim kritizirati ali hvaliti, želim le primerjati in poudariti tisto, kar se mi zdi 

pozitivno in spodbudno v pogovorih vzgojiteljic. Na ta način se vsi naučimo nekaj novega in 

lahko izboljšamo nadaljnje delo z otroki. Glede na rezultate menim, da je še veliko tega, kar 

se moramo naučiti. Morda za začetek znati ločiti med opisovanjem in drugimi načini 

razvijanja teme.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Opazovalni list 

Starost otrok:  ________                                              Število prisotnih otrok: _________  

Oblika dela:  a) frontalna  b) vsi sedijo v krogu  c) otroci sedijo v eni ali več vrstah   č)  drugo 

          

Kaj sem opazovala? Kaj sem opazila? Opombe 
Kje je slika, ki jo opisujejo?   
Kako vzgojitelj začne pogovor z 
otroki? 

  

Kako posedi otroke? (izpostavi 
sodelujoče, »odstrani« moteče 
otroke…)  

  

Ali da otrokom navodila? 
Kakšna? 

  

Neverbalni odziv vzg. na moteče 
otroke (z roko pokaže naj bo tiho, 
ga povleče k sebi…) 

  

Neverbalni odziv na otroke, ki ne 
sodelujejo. 

  

Kako vzgojitelj neverbalno 
pozove otroke? 
(nanj pokaže z roko, se ga 
dotakne …) 

  

Kako neverbalno izkaže 
pozornost vsem otrokom 

  

Ali vzgojitelj kaj pokaže na sliki? 
Kaj? 

  

Ali otrok kaj pokaže na sliki? 
Kaj? 

  

Ali in kako vzg. prekine otroka?   
Ali in kako vzg. preusmeri 
pozornost k sliki? 

  

Kako vzg. z nebesedno 
komunikacijo usmerja pogovor? 

  

Ali se vzg. zave uporabe jezika in 
to tudi pokaže, se popravlja? 

  

Kako nebesedno reagira na 
pravilen odgovor? 
(pokima, se zasmeje, …) 

  

Kako nebesedno reagira na n 
pravilen odgovor? 
(odkima z glavo, zavija z očmi, 
maha z rokami…) 

  

Ali in kako še vzg.  nebesedno 
spodbuja otroke? 

  

Kako se otrok odziva, ko ga vzg. 
(večkrat) pozove? 

  

Kako se otrok odzove na 
morebitno ignoriranje? 
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Priloga 2: Vprašanja za intervju 

 

Spoštovana vzgojiteljica, spraševala Vas bom o pogovorih, v katerih otroci pod vašim 

vodstvom opisujejo sliko.    

 

1. Kako pogosto z otroki vodite pogovor o opisovanju slik? (enkrat tedensko, enkrat 

mesečno, nekajkrat letno…) 

2. Ali se na vodenje pogovora, v katerem otroci pod Vašim vodstvom opisujejo sliko, 

pripravite? 

DA    VČASIH – Kako?                NE – Zakaj ne? 

3. Katero sliko po navadi izberete? (Je povezana z določeno tematiko, naključna ali po 

izboru otrok?)  

4. Ali po navadi vodite pogovor o sliki s celotno skupino otrok ali jih razdelite na manjše 

skupine?  DA              NE - Zakaj? 

5. Kako po navadi začnete pogovor, v katerem bodo otroci opisovali sliko? (Z 

motivacijo, imate poseben način?) 

6. Ali z vprašanji sistematično vodite otroke pri opisovanju slike? DA   NE 

Če DA, ali lahko navedete primer vprašanja? 

Če NE, zakaj? 

7. Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

DA   NE VČASIH 

Če DA ali VČASIH, čemu?             NE - zakaj? 

Ali uporabljate knjižni jezik? 

DA  VČASIH – kdaj? 

NE - katero zvrst uporabljate in zakaj? 

8. Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo, vpadajo v besedo? 

9. Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nepravilen odgovor?  

10. Ali se pogosto zgodi, da se otroci ne odzivajo na vaša vprašanja, ne sodelujejo? Kje 

vidite vzrok? Kaj storite? 

11. Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

DA    NE    NA TO NISEM (BILA) POZORNA. 

           Če DA, v čem vidite razliko? 

12. Ali pri otrocih opazite razlike v razvoju govora, ki vplivajo na opisovanje?  
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Če DA, ali lahko navedete kakšen primer? 

13. Kako spodbujate otroke, ki so na jezikovnem področju šibkejši?   

14. Kako pomembno se Vam zdi razvijanje zmožnosti opisovanja za otrokov govorni 

razvoj? 

15. Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki, ko opisujejo sliko?  NE, DA – Katero? 

Iskrena hvala za Vaše odgovore! 

 

Priloga 3: Prepis pogovorov 

 

OPISOVANJE SLIKE PRI 3–4-LETNIH OTROCIH 

 

1. Z vzgojiteljico A:  

 

1 Vzg: No, otroci, poglejte. Metka nam je prinesla takole lepo, veliko fotografijo. Kar dobro 

si jo oglejte in želim, da vsak nekaj pove o tej fotografiji. No, kaj se vidi na sliki? Kaj vidimo 

na sliki? 

2 Anže: Šotor. 

3 Vzg: Na glas, prosim.  

4 Jan: Ogenj. 

5 Vzg: Ti si rekel ogenj.  

6 Rok: Šotor. 

7 Vzg: Rok je rekel šotor. Kaj si pa ti vidla? Kaj ti je zanimivo? Kaj je tebi zanimivo? Povej 

na glas. 

8 Eva: Jabuke. 

9 Vzg: Kako? 

10 Eva: Jabuke. 

11 Vzg: Jabolke, jabolka. Kaj je bilo pa tebi zelo všeč, Jana? 

12 Jana: Ogenj. 

13 Vzg: Ogenj. Kaj pa tebi, Nika? 
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14 Nika: Teta. 

15 Vzg: Ta gospodična mlada, ti je všeč? Dobro. Anja, kaj bi pa ti povedala? 

16 Anja: Stric. 

17 Vzg: Stric. A je to mlad stric al star? Poglej ga. Kaj se ti zdi, a je to že dedek al je 

mladenič? Poglej ga dobro (sliko pokaže deklici zelo blizu). A je tko k tvoj oči? 

18 Anja: Ja.  

19 Vzg: Je mlad. Urška, zdej pa še ti kej povej. Kaj ti je všeč na sliki? 

20 Urška: To (pokaže svetilko). 

21 Vzg: No, kako bi to poimenovala? Kaj je to? No, odloči se že pa povej. Kaj je to? Pol pa ti 

pomagaj, Miha. No, povej, 

22 Miha: (Pokaže na fotografiji svetilko.) 

23 Vzg: Ja, ne moreš sam pokazat. Povej, kaj to je, kako se temu reče. Kako se to imenuje? 

No, kako? Čemu je namenjeno to? Zakaj se to uporablja? Kaj s tem počnemo? Pol pa ti Vesna 

povej, no (pokaže svetilko). Vesna, kaj je to?  

24 Vesna: Lučka. 

25 Vzg: Lučka? Ja. Zakaj pa to lučko uporabljamo?  

26 Vesna: Da ne bo tema. 

27 Vzg: Da ne bo temno. Se pravi, kaj nam ta lučka pomaga? Kaj z njo naredimo, ko jo 

prižgemo? Kaj se zgodi potem? No, kaj se zgodi? Če je tema in lučko prižgeš, kaj se zgodi 

potem? Postane svetlo. No, Matic, še ti nam povej kaj o tejle slikici.  

28 Matic: Pokaže na jabolka. 

29 Vzg: No, kaj pa je to? 

30 Matic: Jabolka. 

31 Vzg: Jabolka. V čem pa so ta jabolka? V čem so? 

32 Matic: V posodi. 

33 Vzg: V čem? 

34 Matic: V posodi. 

35 Vzg: V posodi, ja. Kaj misliš, a so ta jabolka že umita al bi jih bilo treba umiti?  

36 Matic: Ja. 

37 Vzg: Na glas povej. 

38 Matic: Ja. 

39 Vzg: Da so že umita, so pripravljena, da se z njimi hranimo? 

40 Matic: Ja. 

41 Vzg: Dobro. No, Nina zdej pa ti še kej opiši.  
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42 Nina: Ogenj. 

43 Vzg: Ogenj je to, ja. Morš povedat. Kaj pa je tole?  

44 Nina: Skala. 

45 Vzg: Skala, mhm. Kaj pa ti je še tko zanimivega, povej. Kaj pa je tukej zadej? Sara, kaj je 

tukej zadej? 

46 Sara: Drevesa. (Komaj se jo sliši, ker drugi otroci govorijo.) 

47 Vzg: Sara zdej govori. Drevesa so, ja. In kaj ima tale gospodična lepa, mlada na glavi?  

48 Sara: Kakšno kapo. 

49 Vzg: Ja. Kaja, zakaj pa misliš, da ima kapo? 

50 Kaja: Da je ne zebe v glavo.  

51 Vzg: Aha, ja. Da je ne zebe v glavo. Ja, to pa pomeni, da ni tukaj ravno toplo. Kako sta pa 

ta dva, fant pa punca, oblečena? Pssst! (umirja otroke) Rok, kako sta oblečena? A imata 

kratke rokave?  

52 Rok: Dolge rokave. 

53 Vzg: Dolge rokave imata, ja. No, kaj se pa tukaj zraven še vidi, v ozadju Rok? Kaj misliš, 

kaj je tole? Rok. Kaj je to? Kaj bi to bilo?  

54 Rok: Traktor. 

55 Vzg: Traktorje vidiš? Res? Aja, cesto vidiš. Meniš, da bi lahko šel traktor gor. Ja, ampak 

kaj pa je tole? Na kaj te to spominja? Kaj je to? A je pesek to? Al je kaj drugega? Na kaj te to 

spominja?  

56 Lara: Voda. 

57 Vzg: Voda je, ja. Ampak Tea, a je to reka, al bi tlo to jezero, al je luža? Kaj, na kaj te to 

spominja?  

58 Tea: Voda je tut Ljubljanca.  

59 Vzg: Tudi Ljubljanica je voda. Ampak to ni Ljubljanica. Kaj pa misliš, kdo pa živi v tej 

vodi?  

60 Tea: Žabe. 

61 Vzg: Žabe, res je. Zato, ker to izgleda kot nekakšen ribnik. Kdo pa še v ribniku lahko živi?  

62 Urška: Js sm enkrat vidla paglavce. 

63 Vzg: Kdo pa so paglavci? 

64 Urška: Ja paglavci zvalijo žabe. 

65 Vzg: Res je. In ko zrastejo, nastane iz paglavca kdo? 

66 Urška: Žaba. 

67 Vzg: Žaba. Kako se pa žaba oglaša? 
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68 Otroci: Rega, rega, kvak. 

69 Vzg: Res. Žaba lovi, koga lovi? 

70 Nina: Muhe. 

71 Vzg: Muhe. In kaj žaba dobro zna? 

72 Eva: Kvakati.  

73 Vzg: Res je.  

74 Rok: Js mam pa tako igrco, k so gor žabice, pa se lovijo. 

75 Vzg: A res? Boš prinesel v vrtec to igrico, da jo še mi pogledamo? 

76 Rok: Ja. 

77 Vzg: Ana, kaj ti je všeč na tej sliki? Pokaži.  

78 Ana: Kamen. 

79 Vzg: Kamen. Kaj pa še zraven vidiš? Kaj še vidiš? 

80 Ana: To (pokaže mrežo).  

81 Vzg: Kaj pa je to? 

82 Vesna: To lahko daš v vodo.  

83 Vzg: Kako si rekla? To daš kam? Kaj bi to bilo? 

84 Vesna: Za loviti. 

85 Vzg: Kako? 

86 Vesna: Za loviti. 

87 Vzg: Za loviti je to. Kaj pa loviš s tem?  

88 Vesna: Muhe. 

89 Vzg: Muhe. Aha, dobro. No, Mia, zdaj pa še ti povej, kaj vidiš.  

90 Mia: Pokaže šotor. 

91 Vzg: No kaj pa je to? Kako se temu reče? Povej. No, sej poznaš to. Kaj bi to bilo? Kaj je 

noter tu? Povej, na glas. No, pa povej, kaj je tole. Kaj je to? (pokaže šotor) 

92 Mia: Hiša. 

93 Vzg: Kako? Na glas povej, ne slišim te.  

94 Mia: Hiša.  

95 Vzg: Hiša je to? Aha. To je šotor, ampak tebi se zdi kot hiša. No, in kaj bodo tukaj? Kaj 

bodo naredili s tem šotorom? Kaj misliš, kaj se bo zgodilo? Dobro, zdej pa ti, Miha, povej, kaj 

vidiš na sliki.  

96 Miha: Žabico. 

97 Vzg: Kje vidiš žabico? 

98 Miha: Notri. 
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99 Vzg: Notri, v ognju? Res? Ja, kako pa je ta žaba prišla v ogenj? Kako? No, kaj pa delata ta 

dva, ta mladi par? Mladenič pa mladenka, kaj delata?   

100 Miha: Tole. 

101 Vzg: Kaj je to »tole«? Kaj delata? Poglej malo. No, kaj pa je tole, tu spodaj? 

102 Miha: Jabuka. 

103 Vzg: Ne, zgoraj so jabolka. Kaj pa je tole spodaj? (Pokaže škatlo.) 

104 Miha: Škatla. 

105 Vzg: Škatla je, res je. Kaj pa je tole? (Pokaže kuhalnico.) Kuhalnica. Pa kaj misliš, da se 

tukaj dogaja? A se onadva pripravljata, da bosta nekaj zdaj si skuhala?  

106 Miha: Ja. 

107 Vzg: Kaj si bosta pa skuhala?  

108 Miha: Krompirčka. 

109 Vzg: Krompirčka. Sta lačna? Kaj pa bosta še skuhala?  

110 Miha: Juhico. 

111 Vzg: Juhico. Kaj pa še, da ne bosta lačna?  

112 Lara: Krompirčka pa meska. 

113 Vzg: Krompirčka pa meska pa juhico, pa kaj še? Tisto, kar imaš tudi ti rad, nekaj 

zelenega?  

114 Miha: Hrenovke. 

115 Vzg: Hrenovke so rjave, ampak zelenjava ima zelene barve. Velikokrat jo dobimo v 

vrtcu. So…? 

116 Otroci: Solata. 

117 Vzg: Solata, res je. No, Anže, zdej pa ti tukej mal povej. No, kaj vidiš? Anže, a si se ti že 

kdaj odpravil z mamico pa z atijem s šotorom na morje?  

118 Anže: Pokima. 

119 Vzg: Si? 

120 Anže: Ja. 

121 Vzg: Pa si prenočil v šotoru?  

122 Anže: Ja. 

123 Vzg: In kaj ste pa imeli spodaj pod svojim, a ste imeli kaj za ležat s sabo? Kaj ste pa dali 

na tla, da niste na kamnih ležali? Kaj ste položili na tla? Kako se reče tistem?  

124 Anže: Ležalnik. 

125 Vzg: Kako? Ležalnike? Kar na glas povej.  

126 Anže: Take ležalnike. 
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127 Vzg: Take ležalnike. Aha. Anže, kaj pa je treba še s sabo vzet, če greš takole na 

taborjenje? Kaj misliš, kaj moraš s sabo vzet? Kam pa spraviš stvari? Poglej malo. A veš, 

kako se tejle lučki reče? (Pokaže na petrolejko.) Petrolejka. Kaj pa ti misliš, ko tole sliko 

opazuješ? A je tukaj zgodnje jutro ali se pripravlja večer? Dej prste iz ust pa povej lepo. Ali je 

to zgodnje jutro ali bo se spustil večer? Ali se počasi večeri? Poglej, kaj se ti zdi. Če imajo 

lučko pržgano, kaj to pomeni? Kdo ve povedat? Kaj je to zdej? A se to dan dela al se spušča 

noč? Noč se spušča. Kaja, zdej pa ti meni povej. Kaj meniš, kam sta pa onadva vse te stvari 

spravila? A sta imela kakšno torbo s sabo, da sta lahko vse to prinesla? Kako se pa imenuje 

tista torba, ki jo daš na hrbet? (Pove svoje ime) jo ima vsak dan s sabo.  

128 Lara: Nahrbtnik. 

129 Vzg: Nahrbtnik, ja. A ti si bila kdaj v šotoru z mamico pa z atijem? No, kaj ti je pa všeč 

na tej sliki?  

130 Lara: Ogenj. 

131 Vzg: Ogenj. Ja, pa zakaj si ta dva ogenj kurita, kaj misliš? Kdo ve povedat? Kako to, da 

si ta dva, mladenič pa mladenka al pa mlad fant pa mlada punca, zakaj sta si onadva prižgala 

ogenj?  

132 Vesna: Zato sta si pržgala, da jih ne bo zeblo. 

133 Vzg: Tako, da jih ne bo zeblo. Pa zakaj še? Kdaj mi ogenj zakurimo? Da nas ne zebe. 

Zakaj še?  

134 Nina: Da nam je vroče. 

135 Vzg: Ja, da nas ne zebe. Kaj pa, če želimo kaj si hrano pripravit? Zakaj potrebujemo 

ogenj?  

136 Matic: Zato, da si spečemo. 

137 Vzg: Da si spečemo. Kaj bi pa spekli na tem ognju, na tej mrežici, ki je na ognju? Kaj 

misliš, Nika? 

138 Nika: Klobase. 

139 Vzg: Kaj pa še? Kaj se še lahko peče na tej? 

140 Otroci: Hrenovke. 

141 Vzg: Pa kaj še? 

142 Urška: Krompir. 

143 Vzg: Pa kaj še? 

144 Jana: Meso. 

145 Vzg: Ja, sej, hrenovke, klobase, to je meso. Kaj se še lahko speče na ognju? 

146 Miha: Piščanček. 
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147 Vzg: Ja, piščanca recimo, nogico pa perutničko. Kaj še? Kaj pa od zelenjave? A se lahko 

tudi zelenjava popeče?  

148 Vesna: Korenček. 

149 Vzg: Ja, pa kaj še? 

150 Rok: Koruza. 

151 Vzg: Ja, pa kaj še?  

152 Anja: Solata. 

153 Vzg: A solata se pa ne more pečt, to pa ne. No, katera zelenjava se lahko še da na 

mrežico? 

154 Jan: Že vem. Čevapčiči. 

155 Vzg: Uuu, to je tut meso. Mmmm. Vi imate radi čevapčiče? 

156 Otroci: Jaaa. 

157 Vzg: Kakšne barve pa so? 

158 Nika: Rjavi.  

159 Vzg: Res je. Ampak kaj vi mislite, če se dobro je, a si potem tudi kaj žejen? 

160 Otroci: Ja. 

161 Vzg: Kaj pa moreš imet s seboj, da nisi žejen? 

162 Nina: Sokec, ledeni čaj pa vodo. 

163 Vzg: Res je. In v čem si pa tole lahko prineseš s sabo? Tam ni trgovine pa ni pipe. V čem 

moraš tole imet shranjeno tekočino? V čem, no?  

164 Matic: V hladilniku. 

165 Vzg: V čem? 

166 Matic: V hladnilniku. 

167 Vzg: Ja, pa če ni hladilnika tukaj. To sta v naravi, zraven jezera, zraven gozda. Taborita. 

V čem imata shranjeno pijačo? Eva, kaj praviš? Kako jo s sabo prineseta? A jo kr tkole v 

roki? 

168 Eva: Ne. 

169 Vzg: No, kako pa? 

170 Eva: Doma. 

171 Vzg: Ja, od doma sta si prinesla, ampak v čem? A je to v skodelici? 

172 Eva: V flaški. 

173 Vzg: V steklenici. Kaj še, v čem lahko še pijačo prinesemo? V steklenici, v čem še? Tea, 

v čem še lahko pijačo imamo?  

174 Tea: V flaški. 
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175 Vzg: Sej je rekla že ona, v steklenici. V čem še? Kaj pa tista, kako se pa imenuje tista 

posoda, običajno imajo mamice to v kuhinji? K vroče zliješ noter. 

176 Tea: A že vem. 

177 Vzg: Vroče zliješ in potem ostane vroče. 

178 Tea: Že vem. 

179 Vzg: Kako se imenuje tista posoda?  

180 Tea: Ena plastična flaša, k jo kupš in jo to morš iz unga lepega pokrovčka, da odpreš to, 

pit. 

181 Vzg: Aha. No, kako se imenuje tista steklenica, k ima mami doma pa noter recimo vroč 

čaj  zlije pa je čez nekaj časa še vedno vroč? Ter…? 

182 Tea: Flaša. 

183Vzg: Ja, katera? Termo…? Termovska. Termo steklenica. Otroci, kaj pa mislite, na čem 

bosta pa tale dva prijatelja spala? Vemo, da bosta v šotoru prenočila, ampak a vidite vi kakšno 

posteljo tukaj? 

184 Jan: Ja. 

185 Vzg: Res? Kje pa je postelja? No, kdo bo tukaj kaj povedal? Ajde Saša, ti nisi še nč. Kaj 

misliš, kako si bosta posteljo uredila?  Kaj sta si s sabo prinesla?  

186 Saša: Šotor. 

187 Vzg: Šotor je, to k je prej rekla … Kdo je rekel, da je hiša? 

188 Pomoč. vzg: Mia.  

189 Vzg: Mia je rekla, ja, Mia. Tukaj notri bosta zlezla, da bosta spala. Ampak kaj morata 

imet za pod svoje telo? Kaj si bosta dala? Nekdo je rekel ležalnik. 

190 Kaja: Povšter. 

191 Vzg: Povšter? A mislite, da lahko da lahko od doma blazino prineseta? 

192 Otroci: Ja. 

193 Vzg: Ja kam bosta pa vse to dala? Pol pa rabita tovornjak. Ne, ne bosta imela blazine, 

ampak kaj? Kaj bosta s sabo vzela, na čem bosta ležala? No, hitro. Spomnite se malo. Kdo bi 

vedel povedat? Kaj si bosta pogrnila pod svoje telo? No, kaj bosta dala, da ne bosta čisto na 

tleh spala?  

194 Sara: Brisačo. 

195 Vzg: Brisačo, lahko. Kaj bi še lahko pogrnila? Spalno vrečo, kajne? Dobro, saj ste veliko 

povedali.  
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2. Z vzgojiteljico B: 

 

1 Vzg: Glejte, kaj vam bom zdele pokazala zanimivega (reče potiho). Abrakadabra, čirule 

čarule, ooop (razpre sliko), kaj pa je to?  

2 Žan: To k smo kurili ogenj. 

3 Vzg: Kako si rekel? 

4 Žan: To k smo kurili ogenj. 

5 Vzg: Ja. Pa bolj glasno govorite, da se slišimo.  

6 Jana: Gori ogenj. 

7 Vzg: Gori ogenj.  

8 Ema: Kuri ogenj. 

9 Miha: Kuri ogenj. 

10 Vzg: Kdo ga je zakuril? Kdo je to pri ognju?  

11 Miha: Poglej (pokaže na človeka). 

12 Vzg: Kdo sta to? Kdo je zakuril ogenj?     

13 Otroci: Ammm … 

14 Vzg: Kakšen pa je ogenj? 

15 Otroci: Rdeč, rumen. 

16 Vzg: Barve se prelivajo v ognju. Kaj pa so dodali, da ogenj sploh gori?  

17 Nejc: Vžigalnik. 

18 Vzg: Potrebujete vžigalnik. Kaj še potrebujemo?  

19 Ema: Veje. 

20 Vzg: Veje potrebujemo. Kaj še potrebujemo?  

21 Rok: Kamne. 

22 Miha: Kamne. Tuki so kamni.  

23 Vzg: Kaj še potrebujemo? Rekli smo, da potrebujemo vžigalnik, veje. Kaj še potrebujemo, 

da zakurimo ogenj?  

24 Rok: Kamne.  

25 Vzg: Kamne, da ogradimo ogenj.  

26 Rok: Js sm že reku kamne. 

27 Vzg: Ja. Kaj pa je še tudi zelo dobro, da lažje zagori ogenj? 

28 Nejc: Vžigalnik.  
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29 Vzg: Vžigalnik ja, samo da ogenj lažje zagori, potrebujemo še kakšen kos pa…? Papirja. 

Kaj pa še vidite? Mal bolj vam bom približala. Kaj še vidite tule okrog ognja?  

30 Jana: Skledo. 

31 Vzg: Skledo. Skledo vidiš. Kaj pa je notri v skledi? 

32 Špela: Jabolka. 

33 Vzg: Bravo. A jih lahko preštejemo? Koliko jih vidiš?  

34 Matej: En, dva, tri, štiri.  

35 Vzg: En, dva, tri, štiri, je rekel Matej. Kaj še opazite okrog ognja?  

36 Tina: Js nč ne vidm. 

37 Vzg: Bom bližje pokazala.  

38 Rok: Šotor. 

39 Vzg: Ja, šotor je opazil Rok. Zakaj pa imamo šotor?  

40 Rok: Zato, da lahko tm not spimo.  

41 Vzg: Ja, da lahko notri prespimo. Kdaj pa lahko notri prespimo v šotoru?  

42 Otroci: Ko je noč. 

43 Vzg: Ko je noč.  

44 Jan: Sam se ugasne ogenj. 

45 Vzg: Kaj praviš, Jan? 

46 Jan: Z vodo. 

47 Vzg: Aha. Ti si povedal, da z vodo ogenj pogasimo. Tako je. 

48 Jan: Pa še, če je veter tolk močen, veter potem tut pogasi ogenj.  

49 Vzg: Tudi. Kaj se pa lahko še zgodi, če veter piha in nismo zraven ognja, da ga ne 

čuvamo? Kaj se lahko zgodi? 

50 Jan: Pridejo gasilci.  

51 Vzg: Ja. Kaj se lahko zgodi, če mi pozabimo na ogenj?  

52 Tilen: Požar. 

53 Vzg: Bravo. Požar se lahko zgodi. Ja, in potem si ti Jan povedal, da pride kdo na pomoč? 

54 Jan: Gasilci. 

55 Vzg: Gasilci. Torej, a veste, zakaj so potrebni kamenčki okrog ognja? Tam, kjer zakurimo 

ogenj, je vedno treba ogenj ogradit. S kamenjem je najlažje, ja? In najbolj primerno, da ogenj 

ne gre narazen. Naredimo ograjo, da se požar ne razširi. In tako je varen. In mi moramo biti 

tudi vedno poleg. Ne smemo pustiti ognja, da sam gori. No, zdaj pa povejte. Zdaj pa dobro 

poglejte. Kaj delata tale teta in stric nad ognjem? Kaj imata? 

56 Žan: Zapirata ga.  
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57 Vzg: Kaj imata gor? Tukajle?  

58 Žan: Kletko. 

59 Vzg: To je …? 

60 Žan: Ograjo. 

61 Vzg: A veste, zakaj se to uporablja? Za to, da gor položimo meso … 

62 Rok: Čevapčiče. 

63 Vzg: Ja, kaj si še rekel? Čevapčiče. Lahko še kakšne druge kose mesa. To je taka rešetka, a 

ne, in nanjo položimo meso, ki se potem nad ognjem peče.  

64 Nejc: Kliče vzgojiteljico. 

65 Vzg: Prosim? 

66 Nejc: Tut če pustiš ogenj odprt, potem vse zagori.  

67 Vzg: Ja. To smo se že pogovarjali. Če ga ne nadzoruješ. Ogenj je zelo nevaren.  

68 Miha: Lahko ga speče. 

69 Vzg: Lahko. 

70 Miha: Pa padejo tiste bunkice na tvojo kapo pa na glavo, tiste bunkice od ognja.  

71 Vzg: Bunkice od ognja. Kako se pa reče drugač bunkicam od ognja, ki lahko padejo nam 

na glavo, če smo blizu ognja?  

72 Žan: Toča. 

73 Špela: Iskre. 

74 Vzg: Bravo. A ste slišali Špelo? Iskre. Ogenj, ko zagori, gre visoko v zrak. In to kar gori, 

ta les, vejica, a ne, ko gorijo, včasih te vejice kar odnese v zrak. In to so goreči delci oziroma 

iskre. In če ta iskra pade, kam? 

75 Miha: Na glavo. 

76 Vzg: Na glavo, ali na drevo ali kam še lahko pade? 

77 Ema: V vodo. 

78 Rok: V vazo. 

79 Vzg: Kam? Če pade v vazo in je v vazi voda se potem iskrica v vodi … 

80 Ema: Pogasi. 

81 Vzg: Kako? Ja, na glas povej. Pogasi. Ugasne, a ne. Če pa ne ugasne… Kaj lahko potem 

nastane? 

82 Tilen: Lava. 

83 Vzg: Na suha tla, če pade iskrica. 

84 Otroci: Lava. 
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85 Vzg: Mi se pogovarjamo o ognju. O tem ognju, ki ga zakuriš v naravi, kadar greš mogoče 

na izlet.  

86 Rok: Lahko gori v hiši ali na strehi. 

87 Vzg: Tako. Lahko, če iskra pada na strehe hiše ali kamorkoli na zelo suho drevo ali travo, 

se lahko zgodi nekaj strašnega, kar mi ne želimo. Kaj se lahko takrat zgodi? 

88 Rok: Ogenj. 

89 Vzg: Ja,na glas povej.  

90 Rok: Ogenj.  

91 Vzg: Ogenj. Tako je, ja. In če nisi pripravljen na to. Da tisti, ki je ogenj zakuril in ni bil 

pazljiv, a ne, ali ni mogel pravi čas pogasiti in se je ogenj razširil, to pomeni, da moramo 

potem koga poklicat? 

92 Vzg: Gasilce. 

93 Vzg: Tako ja. Ampak tukajle tale dva, gospod in gospa ali teta in stric, kdorkoli. Onadva 

sta popotnika, a ne. In sta se odločila, da bosta tule zakurila ogenj, ja. Postavila sta tamle 

zadaj kaj? 

94 Otroci: Šotor. 

95 Vzg: Kaj pa imata v šotoru?      

96 Ema: Spalne vreče. 

97 Vzg: Zakaj pa rabimo spalne vreče? 

98 Rok: Da lahko spimo v njih.  

99 Vzg: Ja. To je nadomestek postelje. Je tako? Spalne vreče … a kdo ve, iz česa so narejene 

spalne vreče? 

100 Žan: Iz blaga. 

101 Vzg: Iz blaga, ja. Pa kaj je še notri v tem blagu?  

102 Miha: Volna. 

103 Žan: Volna. 

104 Vzg: Kakšno polnilo. Toplo mora bit ali mrzlo? 

105 Otroci: Toplo. 

106 Vzg: Toplo. Zakaj pa mora bit toplo? 

107 Rok: Zato, da se lahko grejemo.  

108 Vzg: Da se grejemo, da nas ne zebe. Bravo. Ker noči so lahko zunaj, v naravi, ponoči, 

hladne. In je zelo dobro, da imamo s seboj spalno vrečo. In kaj narediš s spalno vrečo?  

109 Otroci: Spiš v njih, spiš v njih. 
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110 Vzg: Aha. Se pravi, da zlezeš noter in z zadrgo zapreš in ti je prijetno toplo. Kakšne barve 

pa je tale šotor? 

111 Rok: Zelene. 

112 Otroci: Zelene. 

113 Vzg: Kaj pa je še zelenega okrog šotora? Kaj je še zelenega okrog šotora?  

114 Miha: Drevesa. 

115 Rok: Drevesa. 

116 Vzg: Bravo, drevesa. Še kaj vidite  zelenega? 

117 Otroci: Trava. 

118 Vzg: Travnike, ja.  

119 Tilen: Ogenj. 

120 Vzg: Zelene. Kakšen je pa ogenj? Kakšne barve? 

121 Otroci: Rumene. 

122 Vzg: Rumen, oranžen. 

123 Jana: Rdeč. 

124 Vzg: Bravo. Tudi rdeč, tako je. Povejte mi. A mi, ko zakurimo ogenj, a damo lahko roko 

v ogenj? 

125 Otroci: Ne. 

126 Vzg: Ne. Zakaj pa ne? 

127 Rok: Peče te. Te peče in ti gre ogenj v kost. 

128 Vzg: Seveda. In je zelo nevarno. To boli, zelo. Zato je zelo dobro, kadar moramo mal 

popravit tista drva, ki jih damo na ogenj pa vejice, to moramo takrat vzet v roko kaj?  

129 Otroci: Govorijo eden čez drugega nerazumljivo. 

130 Vzg: Počakajte, nisem slišala. Vzameš kaj v roko? 

131 Matej: Palico. 

132 Vzg: Povej, Matej, na glas. 

133 Matej: Palico. 

134 Vzg: Palico, s katero lažje takrat brskaš po ognju. Tako. Aha, kaj imata pa še tukajle? A 

ste kaj opazili, kaj je še tu?  

135 Jan: Sveče so. 

136 Vzg: Poglej, a so to res sveče? 

137 Jan: Ja.  

138 Vzg: Sveče? Mal posebne sveče so to, a ne. A ste vi že slišali za petrolejko?  

139 Rok: Ne. 
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140 Vzg: Ne? Vi ste tako majhni pa zdaj v naših časih skoraj ne uporabljajo takih svetilk. 

Ampak te svetilke, petrolejke, so uporabljali v starih časih, ko ni bilo …? 

141 Nejc: Televizije. 

142 Vzg: Tut televizije ni bilo.  

143 David: Elektrike. 

144 Vzg: Bravo, David. Ni bilo elektrike, računalnikov, tako je. V starih časih so uporabljali 

take svetilke. Notri so nalili …? 

145 Rok: Ogenj? 

146 Vzg: Eno tako posebno olje, parafinsko se reče, a ne. Pa eno nitko, nitka je noter. In 

prižgeš potem tisto nitko in ta svetilka zagori. A smo še kaj pozabili? 

147 Otroci: Ne. 

148 Vzg: A smo vse povedal?  

149 Miha: Jabolka smo pozabil. 

150 Vzg: Pa smo povedal. A še kakšna drugačna vidiš?  

151 Jan: Morje smo pozabil. 

152 Vzg: Kdo je tukaj, kaj vidiš? 

153 Jan: Morje. Ne, reko smo pozabil.  

154 Vzg: Reko smo pozabil povedat. A veš da tut jaz nisem opazila. Bravo Jan, dobro 

opazuješ. No, še mal poglejte, če še kaj opazite.  

155 Ema: Voda. 

156 Vzg: Voda, ja. Je povedal že Jan. Reka. Se pravi, da sta tale dva, gospod in gospa, sta 

taborila ob reki.  

157 Otroci: Postajajo glasni in nemirni. 

158 Vzg: No, tako. Bomo končali za danes, kajne?  

159 Otroci: Jaaa.  

 

3. Z vzgojiteljico C: 

 

1 Vzg: No, otroci, kaj vidimo na sliki?  

2 Žan: Ogenj.  

3 Živa: Ogenj. 

4 Vzg: Živa, kaj vidiš? Ogenj? 

5 Živa: Ja.  
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6 Vzg: Eva, kaj ti vidiš?  

7 Eva: Jabolko. 

8 Vzg: Jabolko. Tea, kaj pa ti vidiš? Povej. Kaj je to? Kaj vidiš? Luka, kaj ti vidiš na sliki? 

9 Luka: Ogenj. 

10 Vzg: Ogenj. Pa kaj je še poleg ognja na sliki? Kaj še vidiš, Neja?  

11 Neja: To, za pokriti. 

12 Vzg: Za pokriti? Aha. Kaj za pokriti? Kaj pa je za pokriti? Kaj je to?  

13 Žan: To je rekla. 

14 Vzg: To je rekla. Kaj pa je to, Živa? 

15 Jana: Šotor. 

16 Živa: Šotor. 

17 Vzg: Šotor, aha. Miha,  kakšne barve pa je tale šotor?  

18 Miha: Zelen. 

19 Ana: Zelene.  

20 Vzg: Zelene, bravo Ana. Kdo pa je že bil v šotoru?  

21 Otroci: Js, js. 

22 Petra: Jaz tudi sem bla. 

23 Vzg: Tudi si bla. Petra … 

24 Neja: Js mam pa doma takšnga šotora pa mam not dva mucka.  

25 Vzg: Doma maš že takega šotora. V redu. Petra, kaj pa ti še vidiš poleg ognja pa šotora na 

sliki? Kdo je še na sliki?  

26 Jana: Strice pa tete. 

27 Vzg: Ja, strici pa tete. Pa kdo še? Kaj je še na sliki? 

28 Luka: Kamen. 

29 Vzg: Kamen. Kakšen kamen pa je?  

30 Miha: Reče nekaj nerazumljivega. 

31 Vzg: Kakšen? 

32 Miha: Rumen. 

33 Vzg: Rumen. Aha. Jaka, kaj pa ti še vidiš na sliki?  

34 Jaka: Kuhalnico. 

35 Vzg: Kuhalnica. Zakaj pa rabimo kuhalnico?  

36 Jaka: Tole. 

37 Vzg: Kaj pa je tole? Povej, kaj vidiš.  

38 Jaka: Da ne teče v ogenj. 
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39 Vzg: Da ne teče v ogenj. Res. Kaj je pa tole, Anže? Pokaže na svetilko. 

40 Anže: Svetilka. 

41 Vzg: Svetilka. Zakaj pa mi rabimo svetilko?  

42 Jaka: Zato, ker da ne bo tema.  

43 Vzg: Da ne bo teme. Ja, super. Kaj pa delata tedva? (Pokaže na osebi.) Kdo sta tedva na 

sliki? 

44 Luka: Stric pa teta.  

45 Vzg: Stric pa teta. Kaj pa držita v roki? 

46 Jernej: Palce.  

47 Vzg: Jernej, niso to palce. Malo bolje poglej. Kaj je to? Kaj držita nad ognjem?  

48 Jernej: Mrežo. 

49 Vzg: Mrežo. Kaj pa mislite, zakaj držita mrežo?  

50 Neja: Sta jo dala na ogenj. 

51 Vzg: Na ogenj sta jo dala, ja. Kaj pa bosta nardila?  

52 Jaka: Za jest. 

53 Vzg: Za jest bosta nardila. Kaj bosta nardila za jest?  

54 Anže: Hrenovke.  

55 Ana: Jabuke. 

56 Vzg: Jabolka. Pa res, poglej. Res so jabolka, ja. Pa kaj bosta še nardila?  

57 Luka: Kumare. 

58 Vzg: Pa kumare. Aha. Anže, kaj še vidiš?  

59 Anže: Še eno svetilko. 

60 Vzg: Še eno svetilko. Kje pa sta onedva? 

61 Miha: V gozdu.  

62 Vzg: V gozdu in v …? Zraven gozda je tudi? 

63 Miha: Voda.  

64 Vzg: Voda. 

65 Petra: Js vidm neki, k mata notr čevlje. 

66 Vzg: Čevlje. Pa kaj še, Petra?  

67 Petra: Kamne. 

68 Vzg: Kamne še vidiš. Ja. Pa kaj še vidiš? 

69 Petra: Mreža. 

70 Vzg: Mreža smo že rekli, ja. 

71 Petra: Drevesa. 
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72 Vzg: Drevesa. Kakšna drevesa pa so?  

73 Petra: Zelena. 

74 Vzg: Zelena. Pa imajo ta drevesa liste al ne?  

75 Ana: Kliče vzgojiteljico. 

76 Vzg: Prosim? 

77 Ana: To je mami, to je pa oči. 

78 Vzg: To je pa mami pa oči. A res? A stojita ob ognju? 

79 Otroci: Neeee. 

80 Vzg: Ne, sedita. A sta dovolj oblečena al ne?  

81 Otroci: Jaaa. 

82 Vzg: Kaj pa ima punca na glavi?  

83 Otroci: Kapo. 

84 Vzg: Kapo, ja. A fant tudi?  

85 Miha: Lučka. 

86 Vzg: To je lučka, ja. Kam bosta šla pa spat?  

87 Anže: V šotor. 

88 Vzg: V šotor, ja. Kdo je že spal v šotoru? 

89 Otroci: Js. (Postajajo glasni.) 

90 Vzg: Pssst. Kje pa ste spali v šotoru, doma al kje drugje?  

91 Neja: Js sm doma spala v šotoru. 

92 Vzg: Doma si spala v šotoru. Kdo ti je pa šotor postavu?  

93 Neja: Pove ime. 

94 Vzg: Kdo pa je to? 

95 Neja: Moj oči.  

96 Vzg: Oči je tvoj. Anže, kje si pa ti spal v šotoru?  

97 Anže: Na skavtih. 

98 Vzg: Na skavtih. A res? Ja, super. Potem ste pa zuni mel tkole. A ste kej ogenj zakurili pri 

skavtih?  

99 Anže: Ja. 

100 Vzg: Ste tudi zakurili? 

101 Anže: Ja. 

102 Vzg: Kdo pa je zakuril ogenj?  

103 Anže: Fantje. 

104 Vzg: Fantje so prižgali ogenj. Kdo je pa šotore vam postavil?  
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105 Anže: Sami smo si postavil. 

106 Vzg: Sami ste si postavili šotore. A res? Kakšne barve ste pa imeli šotor?  

107 Anže: Zelen. 

108 Vzg: Tudi zelen, tko, kot je na sliki?  

109 Jaka: Mi imamo pa gusarskega šotora. 

110 Vzg: Gusarskega šotora imate. Aha. Pa je bilo prijetno spat v šotoru? 

111 Jaka: Ja. 

112 Vzg: Ja. Aha, poglej. Tudi ta dva, fant in punca bosta šla spat v šotor. Ampak najprej 

bosta pa kaj še naredila?  

113 Eva: Jedla. 

114 Vzg: Jedla bosta, ja. Poglej, sej imata vse že pripravljeno. Kaj je pripravljeno? 

115 Eva: Jabolka. 

116 Vzg: Ja. Pa kaj je še tukaj na sliki? Dobro poglej.  

117 Eva: Kuhalnica. 

118 Vzg: Kuhalnica, ja. In bosta vse te stvari …? Kaj bosta nardila? Kje bosta spekla te stvari. 

119 Jana: Na mreži.  

120 Vzg: Na mreži. Kam sta dala mrežo?  

121 Miha: Pod ogenj. 

122 Vzg: Pod ogenj ali na ogenj? 

123 Jana: Na ogenj. 

124 Vzg: Na ogenj, ja. Če bi dala pod ogenj, to ne bi bilo v redu, a ne? Kakšne barve pa je 

tale ogenj?  

125 Petra: Rumene. 

126 Neja: Rdeč. 

127 Vzg: Rdeč pa tudi malo rumen. A je ta ogenj velik al manjši. 

128 Neja: Manjši.  

129 Vzg: Manjši ogenj. Če bi bil velik, bi segel do kam?  

130 Luka: Do dreves. 

131 Vzg: Do dreves.  

132 Jaka: Do vej. 

133 Vzg: Do vej, ja. In to bi bilo …? 

134 Jaka: Požar.  

135 Vzg: Požar. Zato moramo …? 

136 Jaka: Potem bi mogli poklicat gasilce. 
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137 Vzg: Ja. Kako pa mi delamo z ognjem?  

138 Jaka: Lepo. 

139 Vzg: Lepo in pa? 

140 Eva: Previdno.  

141 Vzg: Previdno, ja. Zakaj Tina previdno?  

142 Tina: Zato, da se ne spečemo.  

143 Vzg: Da se ne opečemo. A so otroci lahko sami pri ognju? A so lahko?  

144 Petra: Js sm prnesla enkrat v vrtec palčko od ognja. 

145 Vzg: Palčko od ognja. Kakšna pa je bila palčka od ognja? 

146 Petra: Črna je postala. 

147 Vzg: Črna je postala. Zakaj je postala črna?  

148 Neja: Ker je bila v ognju. 

149 Vzg: Ker je bila v ognju, ja. Kaj nam pa ogenj tudi daje? Kaj nam daje? Kaj odseva 

ogenj? Če mi zakurimo, je okrog ognja? 

150 Neja: Toplo.  

151 Vzg: Toplo. Da nas ne? 

152 Neja: Zebe.  

153 Vzg: Zebe. In tudi fant in punca na sliki sta tudi, verjetno je bilo to pozno jeseni in sta se 

usedla k ognju. Najprej sta ga zakurila, da jih je ogenj …? 

154 Jaka: Ogrel.  

155 Vzg: Ogrel, ja. Poglej, punca ima na glavi kaj, smo rekli?  

156 Otroci: Kapo. 

157 Vzg: Kapo. Ampak, če bo dolgo pri ognju sedela, jo bo še zeblo?  

158 Petra: Ne. 

159 Vzg: Ne. Kaj pa bo potem lahko naredila? Kaj bo lahko? 

160 Živa: Kapo dala dol.  

161 Vzg: Kapo dala dol, ja. Dobro.  

 

4. Z vzgojiteljico Č: 

 

1 Vzg: Ooo, zelo zanimiva slika. Kaj pa vidite na tej sliki?  

2 Miha: Ogenj. 

3 Vzg: Ogenj.  
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4 Otroci: Ogenj.  

5 Tina: Pa šotor. 

6 Vzg: Šotor.  

7 Maja: In dva človeka. 

8 Vzg: Dva človeka. 

9 Maja: In svetilko tmle. 

10 Vzg: In svetilko. Aha. Kaj pa delata tele dva? A sta to … Kaj sta to? Eden je fant … 

11 Miha: Ena je punca. 

12 Vzg: In ena punca. Kaj pa delata onadva?  

13 Jan: Kurita. 

14 Vzg: Kurita ogenj. 

15 Jan: Ja. 

16 Vzg: Zakaj pa?  

17 Eva: Zato, da lahko pečeta ribe. 

18 Vzg: Da ribe pečeta.  

19 Anže: Ja, pol pa lahko pečeš ribe. 

20 Vzg: Ja. Zakaj pa bosta mela ribe? 

21 Anže: Zato, da jesta. 

22 Eva: Pojesta. 

23 Vzg: Pojesta, aha. Kaj bosta pa potem nrdila, ko bosta pojedla?  

24 Tina: Pospravili.  

25 Vzg: Pospravili, v redu.  

26 Luka: Bosta šla v šotor. 

27 Vzg: V šotor bosta šla? 

28 Luka: Ja. 

29 Vzg: Kaj pa se dela v šotoru?  

30 Tina: V šotoru se igra. 

31 Vzg: V šotoru se lahko igrata, ja. Kaj še?  

32 Tina: Lahko spančka. 

33 Vzg: Lahko spita. In kaj mislte, bosta onadva delala? A se bosta igrala al bosta spala?  

34 Anže: Igrala. 

35 Tina: Spala. 

36 Vzg: Spala? Zakaj pa? Kako pa veš, da bosta spala?  

37 Tina: Ne vem. Ker sta ga postavla. 
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38 Vzg: Postavla sta ga, ja. Kaj imata to prižgano? (Pokaže na svetilko.) 

39 Tina: Svetilko.  

40 Vzg: Kdaj pa svetilko pržgemo? 

41 Jan: Ponoči.  

42 Tina: Ponoči. 

43 Vzg: Kaj pa ponoči delamo?  

44 Otroci: Spimo. 

45 Vzg: Aha, res je. A je kdo od vas že kdaj spal v šotoru?  

46 Miha: Ja, js. 

47 Vzg: Si spal? A si mel noter postlo?  

48 Luka: Js sm tudi. 

49 Jan: Js pa še nikoli. 

50 Vzg: Še nikoli? Bo Miha povedal, kako se spi v šotoru. A v šotoru stoji postelja?  

51 Miha: Midva s sestro sva tam spala. 

52 Vzg: S sestro sta tam spala? A sta mela postlo? 

53 Miha: Ja. 

54 Vzg: A res? A tako na nogah? Tako k maš doma? Tako veliko postlo? 

55 Miha: Ja. 

56 Vzg: V šotoru? Kje je pa mami spala pa oči? 

57 Miha: V naši sobi.  

58 Vzg: Aha. Kje pa je bil postavljen šotor?  

59 Miha: V dnevni sobi. 

60 Vzg: Aha. Šotor si imel postavljen v sobi. A je ta tut v sobi postavljen?  

61 Miha: Nee. 

62 Vzg: Kje pa je ta postavljen?  

63 Otroci: Zunaj. 

64 Vzg: Zunaj. Kaj je tukaj zunaj še okol? Poglej, kaj je vse okol.  

65 Maja: Drevesa. 

66 Vzg: Drevesa. Se prav je to kaj? A je to travnik?  

67 Otroci: Gooozd. 

68 Vzg: Gozd, aha. V redu. Kaj še vidte na sliki? 

69 Žan: Pa jabolka. 

70 Vzg: Jabolka, aha. 

71 Bojan: Js nism še povedu. 
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72 Vzg: Povej. 

73 Bojan: Šotor vidim. 

74 Vzg: Šotor vidiš. Povej mi, kje je ta šotor postavlen. Pri gozdu pa kaj je še tuki okol? Kaj 

pa je to? (Pokaže jezero.) 

75 Bojan: Tuki je svetilka.  

76 Vzg: Ja. Tut tuki je ena svetilka, res je.  

77 Tina: Dve sta. 

78 Vzg: Dve sta. A vidte? Kaj pa tole je? Kaj je to? Kaj pa tuki se sveti tko pr kraj? A je 

mogoče morje? Mogoče morje, če pa ni morje, je pa tut ena voda, a ne. Mogoče je jezero. 

79 Luka: Al pa ribnik. 

80 Vzg: Al pa ribnik, res je. Kaj pa delaš lahko v ribniku. 

81 Eva: Loviš ribe.  

82 Miha: Ali reka. 

83 Vzg: Ali reka, bravo.  

84 Jan: Ali morje. 

85 Vzg: Ali morje. Ali reka, ali morje, ali ribnik. Ne vemo, kaj je.  

86 Pom. vzg: Rok je še nekej prej povedal.  

87 Vzg: Rok, kaj še?  

88 Pom. vzg: Je reku, da je ogenj in da je lahko? 

89 Rok: Požar.  

90 Vzg: Požar? Aha. Zakaj pa je lahko požar?  

91 Luka: Ker je voda.  

92 Vzg: A voda gori? 

93 Otroci: Neee. 

94 Vzg: A voda gori? Ne, voda ne gori. Kaj pa lahko zgori tuki, če ne bosta te dva pazila? Kaj 

gori? 

95 Anže: Ogenj.  

96 Vzg: Kje pa lahko nastane ogenj? 

97 Anže: V hiši. 

98 Vzg: Kje pa je hiša tukej?  

99 Eva: Lahko šotor. 

100 Vzg: Lahko šotor zagori, ja. Če bi bil preblizu. Pa kaj še lahko zgori? Če bo šotor zgorel, 

kaj še lahko zgori?  

101 Maja: Drevesa. 
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102 Vzg: Drevesa, ja. 

103 Anže: Jabolka. 

104 Vzg: Pa jabolka bi si še spekla verjetn, za večerjo. Kaj se pa potem zgodi, če drevesa 

začnejo goret? 

105 Jan: Se hitro umaknemo. 

106 Vzg: Umaknit se moraš pa … 

107 Jan: Hitro stečemo v gozd.  

108 Vzg: Če bo gozd gorel, ne bomo šli v gozd. Koga je treba poklicat, če začne goret? 

109 Otroci: Gasilce. 

110 Vzg: Kaj bodo pa gasilci nardil? 

111 Otroci: Gasil ogenj. 

112 Vzg: S čem? 

113 Otroci: Z vodo. 

114 Vzg: Z vodo. Kje pa vodo dobijo?  

115 Eva: Tuki (pokaže na jezero).  

116 Vzg: Lahko jo dobijo tuki. Kaj je to? Kaj smo rekl, da je to?  

117 Tina: Požar. 

118 Vzg: Ne požar. 

119 Žan: Voda. 

120 Vzg: Voda, ja. Al pa ribnik.  

121 Tina: Ali pa reka.  

122 Vzg: Ali pa reka, ja. No, ampak js mislim, da tuki ne bo požara, ker sta zelo dobro dala… 

Kaj sta dala okol ognja?  

Jan: Kamne. 

123 Vzg: Glejte, kaj je okol ognja. 

124 Maja: Kamni.  

125 Vzg: Kamni. A veš, zakaj so kamni okol ognja? 

126 Maja: Zakaj?  

127 Vzg: Kaj mislš, zakaj?  

128 Anže: Da ne bi kej zgorelo. 

129 Vzg: Da ne pride do požara, tako je.  

130 Anže: Tle je še en ogenj. 

131 Vzg: Kje je še en ogenj? Aha, tuki. V? V čem?  

132 Anže: In tuki še en.  
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133 Vzg: In tuki še en. Vsak ima svojo kaj? 

134 Žan: Svetilko. 

135 Vzg: Svetilko, ja. Zakaj potrebujeta svetilko?  

136 Zala: Zato k iščejo ogenj. 

137 Vzg: Ne, nič ne iščejo ogenj. Zakaj potrebujejo svetilko?  

138 Anže: Lahko svetimo.  

139 Vzg: Da lahko vidimo kdaj?  

140 Eva: Ko je noč. 

141 Vzg: Ko je noč, ja.  

142 Maja: Posodica. 

143 Vzg: Tuki je pa še posodica, ja. Pa kaj še?  

144 Otroci: Jabolka. 

145 Vzg: Jabolka smo že rekli. Še kej? Dobr, sej mislm, da smo vse povedal. A smo? 

 

OPISOVANJE SLIKE PRI 4–5-LETNIH OTROCIH 

 

1. Z vzgojiteljico D: 

 

1 Vzg: (Začne tiho.) Traram! (Pokaže sliko.)  

2 Otroci: Vauuu! 

3 Vzg: To pa je pravo presnečenje, a ne? 

4 Lana: Js ne vidim. 

5 Vzg: Ti ne vidiš? Glej, bom tkole mal šla od enga do druzga pa boste pogledali malo od 

bližje, potem pa jo bom držala pred sabo, in kdor bo želel, mi bo povedal, kaj je na fotografiji. 

Ampak js mislim, da vi točno veste, kaj je na fotografiji, a ne?  

6 Žan: Ja, ogenj. 

7 Otroci: Ogenj. 

8 Vzg: Ja, pogovarjali se bomo pa tako kot po navadi. Kdor bo želel govorit, bo dvignil roko. 

Žan, opiši sliko. Kaj vidiš? 

9 Žan: Ogenj pa kamne. 

10 Vzg: Ogenj pa kamne. Kje pa gori ta ogenj? 

11 Žan: Tam k so kamni. 
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12 Vzg: Zakaj pa misliš, da so kamni tukaj? 

13 Žan: Ammm... Ker so na sliki.  

14 Vzg: Na sliki so. Miha.  

15 Miha: Dva človeka sta pa en človek ma ruzak pa še šotor.  

16 Vzg: Kaj pa misliš, da počneta tedva človeka?  

17 Miha: Pečeta si neki. 

18 Vzg: Nekaj si pečeta. Zakaj pa mislš, da si pečeta? 

19 Miha: Zato, ker človek k ma ruzak, mrežo v roki drži. 

20 Vzg: Ta človek, ki ima nahrbtnik, nekaj drži nad mrežo. Kdaj pa si gremo pečt na ogenj? 

Jaka?  

21 Jaka: Takrat, k smo lačni. 

22 Vzg: Ko smo lačni. Se strinjaš, Anže? 

23 Anže: Ja.  

24 Vzg: Ja? Kaj pa ti vidiš na tej fotografiji? Opiši jo.  

25 Anže: Da tabolita.  

26 Vzg: Taborita. Torej sta kdo? 

27 Ožbej: Tabornika. 

28 Vzg: Tabornika. Kaj pa taborniki počnejo? Tim, kaj ti vidiš? 

29 Tim: Češnje (pove nerazumljivo). 

30 Vzg: Kako? Nisem slišala.  

31 Tim: Češnje (pove bolj glasno).  

32 Vzg: Češnje. Kaj je s češnjami? Nisem te dobro razumela. 

33 Tim: Češnje vidm. 

34 Vzg: Kje pa vidiš češnje?  

35 Tim: Tole (na sliki pokaže jabolka).  

36 Vzg: Aha, tukaj so češnje.  

37 Vid: To so jabolka.  

38 Vzg: Ti pa mislš, da so jabolka. Kaj pa delajo jabolka ali češnje tukaj ob tabornem ognju? 

Kaj misliš, Tim? 

39 Tim: Ja, res so jabolka.  

40 Lana: Da imata kaj za posladkat.  

41 Vzg: Aha, mogoče pa potrebujeta še poslastico, ja. Naprej.  

42 Tjaša: Zato so kamni, da sta naredila kamin. 
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43 Vzg: Tako, taborniki naredijo en tak kamin. Zakaj pa je treba naredit kamin v gozdu? Kdo 

ve? 

44 Tjaša: Zato, da ne gori cel gozd.  

45 Vzg: Se pravi, da zaščitijo gozd pred? 

46 Tjaša: Pred ognjem. 

47 Vzg: Pred ognjem, pred požarom. Ema. 

48 Ema: Js vidim šotor pa svetilke dve.  

49 Vzg: Zakaj pa je šotor zraven? 

50 Ema: Zato, da notr pojesta to, k kurita, pa da spita noter. Da bosta prespala noter v šotoru. 

51 Vzg: Če si bosta želela prespat, bosta lahko šla v šotor. Kaj pa svetilka? 

52 Ema: Svetilko pa rabijo, da vidijo, kam hodijo ponoči.  

53 Vzg: Aha. Ana. 

54 Ana: Svetilke rabijo za to, če hočejo it ven, da vzamejo svetilke, da se ne spotaknejo v 

temi.  

55 Vzg: Aha, tako. Miha. 

56 Miha: Mogoče se pa češnje grejeta tm pr ognju zraven.  

57 Vzg: A je že kdo poskusil pečene češnje? 

58 Otroci: Neeee.  

59 Vzg: Ne še (smeh). Kaj pa mislite, kako se ta dva tabornika tukajle počutita? Kaj 

razmišljata? Žan. 

60 Žan: Dobro. 

61 Vzg: Povej mi, kaj dobro.  

62 Žan: Da se ne zakuri ogenj. 

63 Vzg: Razmišljata o tem, da se ne bo zakuril ogenj. Da se ne bo razširil v gozd, a ne. Jaka.  

64 Jaka: Kdaj bosta šla z otroki na tabor.  

65 Vzg: Razmišljata o tem, kdaj bosta šla z otroki na tabor. Mogoče tukaj načrtujeta, a ne.  

Tukaj sta sama, otrok pa … A je kaj otrok?  

66 Otroci: Neeee. 

67 Vzg: Nič otrok ni videt.  

68 Špela: A si ti misila, da so … 

69 Vzg: Prosim, Špela? Nisem vidla roke, zato te nisem poklicala.  

70 Špela: Verjetno sta otroka v šotoru.  

71 Vzg: Mogoče pa otroka že spita v šotoru. Dobro razmišljanje. Zakaj bi pa otroka že spala v 

šotoru, če pa onadva tukaj še kurita ogenj, Miha? 
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72 Miha: Zato, ker sta zaspala, in tisti otroci, ki zaspijo, ne vejo, kdaj morajo vstat.  

73 Vzg: Aha, zato, ker sta otroka zaspala. In kako se počutita zdej starša, če sta to starša?  

74 Tjaša: Dobro. 

75 Vzg: Zakaj pa dobro? 

76 Tjaša: Zato, ker kurita ogenj. 

77 Vzg: K kurita ogenj. Jima je toplo al ju zebe? 

78 Otroci: Toplo. 

79 Vzg: Toplo. 

80 Tjaša: Zato, ker je ogenj pržgan.  

81 Vzg: Pa nista oblečena v debele bunde, a ne? Jih ne potrebujeta. Kakšno je pa vreme tukaj 

na sliki? Roke čakam, roke. Anja. Kaj se ti zdi, kakšno vreme je? Kater letni čas?  

82 Anja: Ammm…. 

83 Vzg: Teja, ji boš mal pomagala? (Počaka nekaj trenutkov.) Poglej, a sneži tukaj na 

fotografiji? 

84 Teja: Ne. 

85 Vzg: Ne. A sije sonce?  

86 Teja: Ne. 

87 Vzg: Je mogoče morje v bližini? 

88 Teja: Ja. 

89 Vzg: Kaj je v bližini? (Pogleda na sliko.) Aha, ena voda je pa res, a ne? Reka, potok, 

morje, jezero? 

90 Teja: Potok.  

91 Vzg: Kaj mislite, da je to? Gal, poglej.  

92 Gal: Jezero.  

93 Vzg: Jezero. Lahko bi blo jezero, a ne. Ne vidimo prav dobro. Jaka. 

94 Jaka: Lahko je jezero za krokodile.  

95 Vzg: Jezero za krokodile. A pečeta krokodile? 

96 Otroci: Neeee. 

97 Vzg: Ni videt, a ne?  

98 Jaka: Lahko so pa v vodi.  

99 Vzg: A krokodili živijo v jezeru? Miha. 

100 Miha: Lahko pa spečeta ribe.  
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101 Vzg: Lahko. Tina, poglej fotografijo. Ti si pršla malo kasneje. Kaj vidiš na fotografiji? 

(Pokaže ji sliko bližje.) Kdo sta to? A sta dva fanta ali sta dve dekleti? Nisem dobro slišala, 

povej malo glasneje. En fant in …?  

102 Tina: Ena punca. 

103 Vzg: In ena punca. Otroci so videli še šotor. A mi poveš, kakšne barve je? Kakšne barve 

je šotor? A ga vidiš, tukaj je (šotor pokaže na fotografiji). A je rumen kot sonce? A je rdeč kot 

jagoda?  

104 Tina: Ne. 

105 Vzg: Kaj pa zelen kot trava? A ji lahko kdo pomaga? 

106 Otroci: Jaz, jaz. 

107 Vzg: Lana. Kakšne barve je tale šotor? 

108 Lana: Zelene.  

109 Vzg: Zelen kot trava. Je? Popolnoma se vklaplja v okolico. Kaj še lahko povemo o tej 

sliki, Simon?  

110 Simon: Še rumen je mal pobarvan. 

111 Vzg: Ja, tukaj ima prostor za oporo, je rumene barve.  

112 Simon: Pa lopato vidim. 

113 Vzg: Lopato vidiš? A leseno žlico, za mešanje. Kaj pa ti vidiš, Lea? 

114 Lea: Kamne. 

115 Vzg: Kamne. Kakšni pa so ti kamni?  

116 Lea: Umazani. 

117 Vzg: Kje pa sta onadva dobila te kamne?  

118 Vid: V gozdu.  

119 Vzg: Mogoče v gozdu. Kje bi še lahko dobila kamne? Tim. Kje se dobijo kamni?  

120 Tim: Daleč v gozdu.  

121 Vzg: Daleč v gozdu. Misliš, da sta šla daleč v gozd nabirat kamne?  

122 Tim: Ja. 

123 Vzg: Kako sta jih pa prinesla sem? 

124 Tim: S prikolico.  

125 Vzg: Vidiš kje kakšno prikolico?  

126 Simon: Mogoče je v šotoru. 

127 Vzg: Mogoče je prikolica skrita za šotorom. Žan? 

128 Žan: Peš. 
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129 Vzg: Peš sta prinesla kamne. In potem sta postala lačna. Kaj misliš, Anja, kako se onadva 

tukaj počutita? 

130 Anja: V redu. 

131 Vzg: V redu. A ju kaj glava boli. 

132 Anja: A-a. 

133 Vzg: Ne. A se smejeta?  

134 Anja: Ja. 

135 Vzg: Ja, se smejeta? Kaj misliš, da se pogovarjata? Kaj bi lahko rekla tukaj, kaj je on 

rekel njej? Gal, kaj misliš, kaj se pogovarjata?  

136 Gal: O naravi. 

137 Vzg: O naravi se pogovarjata. Kako je danes lepo toplo tukaj ob ognju. Miha? 

138 Miha: Js vidim karjolo pred šotorom. 

139 Vzg: Kako? 

140 Miha: Js vidim karjolo pred šotorom. 

141 Vzg: Samokolnico vidiš pred šotorom. Bom js to mal bolj pogledala. Kaj pa je tole? 

(Pokaže na posodo.) Neka nova stvar. Jo poznate? Zakaj se uporablja? Lana? 

142 Lana: Zvonec. 

143 Vzg: Ja, podobno je zvoncu. Zelo dobro razmišljaš. Js pa mislim, da je to posoda, v kateri 

taborniki zavrejo vodo. Kakšne barve ja pa ta posoda? Teja?  

144 Teja: Siva. 

145 Vzg: Siva, srebrna, blešči se, a ne?  

146 Teja: Ja. 

147 Vzg: Kaj pa ta?  

148 Teja: Tut siva. 

149 Špela: Siva ista. 

150 Vzg: A je kdo od vas že bil na taboru? Je kdo od vas že taboril? 

151 Otroci: Jaaa.  

152 Vzg: Špela, kje pa si ti taborila? Oziroma s kom si taborila, kdo je bil s tabo? Se še 

spomniš? A se še kdo spomni? Ana? 

153 Ana: Simona (ime spremljevalke). 

154 Vzg: A, Simona. Na taboru. Tam, k ste šli z (pove ime pomočnice)? Ste tudi tako kurili 

ogenj?  

155 Otroci: Ja.  

156 Vzg: Na kaj je treba bit previden, ko si ob ognju? Teja. 
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157 Teja: Da ne sme se prst dat, k lahko se pol ožgeš. 

158 Vzg: Aha, lahko te ogenj opeče.  

159 Teja: Ja. 

160 Vzg: Anže? 

161 Anže: Js sm šel s teto pa z bratcem na tabor. 

162 Vzg: S teto in z bratcem si šel na tabor? Ste imeli šotor? 

163 Anže: (Pokima.) 

164 Vzg: Ja. Kje ste pa sedeli? 

165 Anže: Bli smo v hiši noter.  

166 Vzg: A tabor v hiši? (smeh) Miha? 

167 Miha: Js sm pa pr očiju taboril doma. 

168 Vzg: Doma? 

169 Miha: Mhm, ko smo mel ful ful velik ogenj. 

170 Vzg: Naredili ste velik ogenj. Ste bili kaj pozorni na to, da ne nastane požar? 

171 Miha: Ja, ati je kuril, mi smo pa dajal s kupa palce na ogenj pa smo čakal, da se bo 

zakuril pa smo tko delal (maha z rokami). 

172 Vzg: Ste mahali s palicami?  

173 Miha: Ja.  

174 Vzg: A je to varno? 

175 Miha: Ne tko en v druzga, nismo se suval. 

176 Vzg: Aha, niste se suvali. Špela, usedi se na blazino. Naprej.  

177 Vid: Midva sva s sestro kurla palce. 

178 Vzg: S kom? 

179 Vid: S sestro. 

180 Vzg: Aha, s sestro. 

181 Vid: Ja k sva mela palce v roki pa sva jih kurla. 

182Vzg: Aha. Dobro ste opisali fotografijo. Lahko si še zaploskamo. (Vsi zaploskajo.) 

 

2. Z vzgojiteljico E:  

 

1 Vzg: Metka je danes prinesla sliko, ki jo bomo pogledali in povedali, kaj na sliki je. In 

danes je izbrala eno prav posebno sliko, vidim. Danes ne bomo vsi izbirali vsak svoje slike, 

ampak bomo imeli samo eno, veliko sliko. No, kdo bi začel? 
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2 Otroci: Jst, jst.  

3 Vzg: Že vem, že vem, kako bomo tole uredili. Nimamo jabolka, ampak bomo imeli žogico 

(jo gre iskat). Evo, bomo imeli klobčič. In tisti, ki bo začel, bo imel klobčič, ostali kaj? 

4 Otroci: Poslušamo. 

5 Vzg: Ostali poslušamo, ja. Kdo bo začel?  

6 Otroci: Jst, jst.  

7 Vzg: Izvoli Tina (ji poda klobčič). Pa nam povej kej. Pa potem neseš klobčič naslednjemu 

otroku, a ne.  

8 Tina: Jaz tukaj vidim lučko (jo pokaže). 

9 Vzg: Vidiš lučko. Dobro. Še kaj? 

10 Tina: Pa tukej ogenj (pokaže).  

11 Vzg: Ogenj, ja.  

12 Tina: Pa tukej mata jabolka.  

13 Vzg: Imata jabolka, ja.  

14 Tina: Pa lonec imata. 

15 Vzg: Lonec imata, ja. Še kaj? 

16 Tina: Tam mata šotor. Mata šotor. Pa lučko mata. 

17 Vzg: Če si končala, lahko neseš naprej Ani.  

18 Ana: Tuki je paradajz (pokaže na jabolka).  

19 Vzg: Paradižniki so v posodici? Mhm.  

20 Ana: Tuki mata šotor.  

21 Tina: To sm že jst povedala.  

22 Vzg: Ja, kaj si še videla, Ana, kar še nismo slišali? Dobro morate, dobro je treba celo sliko 

pogledat. Še veliko stvari je, katere lahko opišemo, kaj je na sliki.  

23 Ana: Tuki je vilca pa krožnik.  

24 Vzg: Mhm. 

25 Ana: Pa ogenj. 

26 Vzg: Pa ogenj kurita.  

27 Ana: Potem je pa tuki zraven voda pa reka.  

28 Vzg: Ana, a lahko mejčken bolj na glas, ker ne slišimo. Jaz vsake tolk mal zaprem oči pa si 

skušam predstavljat, kaj mi ti govoriš.  

29 Ana: Tuki so drevesa.  

30 Vzg: Ana, če ne veš, kaj bi še povedala, lahko neseš naslednjemu otroku tole, ta klobčič, a 

ne.  
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31 Ana: Tuki vidim palico pa še čelado pa še kamen pa še … 

32 Vzg: Dobro, hvala Ana. Zdaj pa neseš naprej Lari, a ne. Kar nesi, Ana. Daš klobčič Lari, a 

ne. Pa bo še Lara kaj povedala o sliki, kaj vidi na sliki.  

33 Lara: Ogenj. Ogenj, pa tuki je ena palca. Pa kamen pa en tak majhen kamen pa še voda.  

34 Vzg: Dobro, v redu. Lahko odneseš naprej Kaji.  

35 Kaja: Ne bom. 

36 Vzg: Ne boš? Kaj pa ti vidiš na sliki? A ti nič ne vidiš na sliki? Kar dej, Kaja, primi 

klobčič. Sam tolk ga primi. Pa umakni se, Sara, da bo Kaja tut lahko mejčken pošpegala proti 

sliki.  

37 Kaja: Ogenj. 

38 Vzg: Ogenj? Evo, bravo. Še kaj? Tko mal pošpegi.  

39 Kaja: Šotor.  

40 Vzg: Šotor, ja. Še enkrat pošpegi.  

41 Kaja: Svečka. 

42 Vzg: Kako? 

43 Kaja: Svečka. 

44 Vzg: Svečka, dobro. Še enkrat pošpegi.  

45 Kaja: Jabolka. 

46 Vzg: Jabolka. Dobro. Naprej Emi daš. Bravo. Si vidla, se mi je zdel, da ti neki vidiš na 

sliki. Izvoli, Ema. Kar dobro poglej slikco, pa vse, kar vidiš na slikci, povej, kaj vidiš.  

47 Ema: Jabolka. 

48 Vzg: Ja. Še kaj? 

49 Ema: (Odkima.) 

50 Vzg: Ne? Dobro, v redu. Anja.  

51 Anja: Ogenj. 

52 Vzg: Ogenj, ja.  

53 Anja: Drevesa. 

54 Vzg: Drevesa.  

55 Anja: Šotor, voda, jabolka. 

56 Vzg: Jabolka imata, dobro. 

57 Anja: Pa svečko. 

58 Vzg: Dobro. Še kaj?  

59 Anja: Še šotor. 
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60 Vzg: Še šotor. Dobro, v redu. Rok. No, kar primi žogico. Pa tko pošpegi, kokr je Kaja 

pošpegala. No pol pa veš kaj? Dejva se pa midva tko zment. Pa ti zapri očke, pa bomo mi tebi 

razložil, kaj vidimo. V redu? Miha. Anja, Mihu daj. Kar Mihu daj. No, kar lahko greš do 

slikice, da boš dobro videl. Pa tko vodo poglej, kaj se še kaj v vodi vidi. Kaj vidiš na sliki, 

Miha?  

61 Miha: Ogenj. 

62 Vzg: Ogenj, ja. Kdo pa sploh kuri ogenj?  

63 Miha: Tista dva. 

64 Vzg: Kdo? 

65 Miha: Oči in mami.  

66 Vzg: Lahko bi bila oči in mami.  

67 Ana: Sej sta sam še nimata otroka s sabo. 

68 Vzg: Aha, dobro. Lahko.  

69 Jan: Ne, dva fanta sta. 

70 Vzg: Dva fanta sta. Miha, sta dva fanta?  

71 Otroci: Nee, en fant pa ena punca. 

72 Vzg: Počakajte. Bo Miha nam povedal, kdo sta. Miha, kdo sta, povej nam.  

73 Miha: Ati in mami. 

74 Vzg: No, Miha, to se pravi, nista dva fanta, če sta oči in mami, ampak sta en moški in ena? 

75 Miha: Punca. 

76 Vzg: Ena ženska, ja. Še kaj druzga, Miha, tazga, kar se ti zdi zanimivo?  

77 Miha: Jabolka. 

78 Vzg: Jabolka imata. Še kaj?  

79 Miha: Pa lučke.  

80 Vzg: Koliko lučk pa imata?  

81 Jan: Dve. 

82 Vzg: Miha nam bo povedal. Kolk mata lučk? 

83 Miha: Dva. 

84 Vzg: Kolk? 

85 Miha: Dva. 

86 Vzg: Dve lučki imata. Dobro. Še kej druzga?  

87 Miha: Kamne.  

88 Vzg: Kamenje, ja. Kaj pa je na sredini kamnov? Oziroma kamni so okrog česa zloženi? Pa 

se malo umakni, da bodo še drugi otroci pogledali. Okrog česa so kamni zloženi?  
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89 Otroci: Ognja. 

90 Vzg: Okrog ognja. Okrog in okrog so kaj zloženi?  

91 Otroci: Kamni. 

92 Vzg: Kamni, ja. Dobro, Miha, Špeli neseš lahko. A boš od tukaj pošpegala? 

93 Špela: Ja. 

94 Vzg: No, pa nam povej, kakšen je šotor.  

95 Špela: Am, zelen. 

96 Vzg: Zelen pa? Malo? Pa pejt mal bližje pogledat pa boš dobr vidla barvo, kakšen je šotor. 

Kakšen je ta drug del? Tam v kotu je pa čisto malo …? 

97 Špela: Temno zelen. 

98 Vzg: Temno zelene ja, celo. Tako, svetle zelene, malo temno zelene. Kaj pa tam čist od 

spredi, je pa čist mal ene druge barve.  

99 Špela: Ammm… 

100 Vzg: Ji boste pomagali? 

101 Otroci: Oranžen, oranžne barve.  

102 Vzg: Oranžne, ja. Pa že prej sem Miha vprašala, kaj se pa na vodi vidi?  

103 Špela: Drevesa. 

104 Vzg: Odsev dreves, ja. Tako je. Še kaj vidiš tazga, Špela?  

105 Špela: Ne. 

106 Vzg: Ne? No, pa bomo Urši dali žogico, v redu. Pa bo naša Urša povedala, kako je pa 

tisti moški oz. tisti oči oblečen. Boš šla bližje, da boš videla? No, pol pa lahko od tukaj. V kaj 

je oblečen? Pridi, dej mi roko pa greva skupaj pogledat, da vidiš, v kaj je oblečen. (Vzgojitelj 

pokaže na dele oblačil.)  

107 Urša: Jopica.  

108 Vzg: V jopico. Jopica je kakšne barve?  

109 Urša: Rdeče.  

110 Vzg: Rdečo jopico ima. Potem ima kaj? 

111 Urša: Bundo.  

112 Vzg: Bundo.  

113 Urša: Hlače.  

114 Vzg: Hlače take in? Kaj ima na nogah? 

115 Urša: Čevlje. 

116 Vzg: Čevlje, ja. A ima dolge lase ali ima kratke lase?  

117 Urša: Kratke. 
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118 Vzg: Kratke lase. Dobro, bravo. Naprej. Maja. Izvoli, Maja. No, Maja, kaj boš pa še ti 

povedala?  

119 Maja: Tle je gozd. 

120 Vzg: Ja, gozd. Kaj je pa tam? 

121 Maja: Tle? Tle je pa mal trave. 

122 Vzg: Tudi trava, ja. Pa če dobro pogledaš, a kaj vidiš, kaj imata kaj v šotoru?  

123 Maja: Blazine za spat. 

124 Vzg: Blazine za spat imata spodaj, ja, v redu.  

125 Maja: Tle je lonec. 

126 Vzg: Lonec imata, ja. Kakšne barve pa je lonec? Svetel? 

127 Maja: Svetu, ja.   

128 Vzg: Dobro, ja.  

129 Maja: Tle je pa mal ognja, k se vidi … Vidi se.  

130 Vzg: Odsev, a ne?  

131 Maja: Ja. 

132 Vzg: Ja. Bi še kaj, Maja? 

133 Maja: Ja. 

134 Vzg: Ja? Še kaj tazga vidiš?  

135 Maja: Tle so jabolka, tle pa paradajz. 

136 Vzg: Aha, oboje imata tam v škatli, jabolko in paradajz.  

137 Maja: Ja. 

138 Vzg: Aha, dobro.  

139 Maja: Tle pa še neki moški drži. 

140 Vzg: Moški še nekaj v roki drži? 

141 Maja: Ja.  

142 Špela: Sam ne veš, kaj je to, a ne? 

143 Vzg: Aha, dobro, v redu. Bomo za danes zaključili. Bomo Metko prosili, da sliko pusti 

tukaj in bomo naslednjič nadaljevali, v redu?  

144 Otroci: Jaaaa. 

145 Vzg: No, pa si še zaploskajte, ja.   
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3. Z vzgojiteljico F: 

 

1 Vzg:  Zdej me pa mejčken poslušejte. Metka … Vi poznate Metko?  

2 Otroci: Jaaa.  

3 Vzg: Ste jo kej pozdravli?  

4 Otroci: Jaaa. Živjo, Metka.  

5 Vzg: Živjo, Metka.  

6 Jaz: Živjo. 

7 Vzg: Metka je danes nam prinesla eno sliko (jo pokaže), tole sliko. Bomo danes povedali, 

kaj je na tej sliki, in bo vsak neki povedal o tej sliki, kaj vidi na tejle sliki, a je prov? 

8 Miha:  Okej. 

9 Vzg: Ne, bom kar jst povedala, kdo bo, počakaj, Miha, Maja, začni.  

10 Maja: Ammm… Tm zraven gori ogenj. 

11 Vzg: Zraven gori ogenj, ja. 

12 Maja: Tm je pa še šotor. 

13 Vzg: Pa šotor je, ja. Tina, kaj pa ti vidiš na sliki? 

14 Tina: Js vidm luč, k ponoči, k je tema … 

15 Vzg: K je tema, ja. To vidš, lučko. Miha? 

16 Miha: Jabuka. 

17 Vzg: Jabolka vidiš. Kje pa so jabolka? 

18 Miha: Tukaj (pokaže jabolka). 

19 Vzg: Ja. Kje pa je to? Kaj mislš, kaj je to? (Premor.) V čem so jabolka? 

20 Maja: Od drevesa. 

21 Vzg: Od drevesa, ja. V čem pa so jabolka? Kje so jabolka? V eni posodi, a ne? A vidš, da 

je posoda? Je? Katja? 

22 Katja: Jest vidm še eno lučko. 

23 Vzg: Še eno lučko vidš. Ja, vidm res. Kaj pa ti, Petra? 

24 Petra: Teto. 

25 Vzg: Kaj vidš? 

26 Petra: Teto. 

27 Vzg: Teto vidš, aha. V redu. Urška, ti? 

28 Urška: Amm, js pa vidm strica. 

29 Vzg: Ti pa vidš strica. Katja, ne, Nina, oprosti. 
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30 Nina: Js pa vidim teto.  

31 Vzg: Mhhm. 

32 Andrej: Js pa vidim uno gumo. 

33 Vzg: Gumo vidš.  

34 Andrej: Ja.  

35 Vzg: Aha. Kje pa vidiš gumo? 

36 Andrej: Tuki (pokaže na »gumo«).  

37 Vzg: Tukaj, na tleh. Mislš, da je tole guma? 

38 Andrej: Jaa. 

39 Vzg: A, a mislš, da je tole guma? 

40 Otroci: Neeee. 

41 Vzg: Ni guma. Kaj pa? Kaj pa vidš, Vesna, ti? 

42 Vesna: Čelada. 

43 Vzg: Si si pršla bližje pogledat, da boš bolše vidla. Kaj mislš, da je tole? (Pokaže mrežo.) 

44 Rok: Lonec. 

45 Vzg: Da je to lonec? Aha, v redu. Zakaj mislš, zakj pa rabi tale lonec? Zakaj je tamle 

lonec?  

46 Rok: Da kuhata. 

47 Vzg: Aha, kuhata. Kaj bosta skuhala? Kaj mislš, kaj si bosta skuhala? 

48 Tina: Čevapčiče, klobase. 

49 Vzg: V temle loncu si bosta klobase skuhala? 

50 Otroci: Jaaa. Pa juho. 

51 Vzg: Juho ja, juho. Marta! No, kaj pa ti vidš? Marta še ni bla na vrsti.  

52 Marta: Čelado. 

53 Vzg: Prosim? 

54 Marta: Čelado. 

55 Vzg:  Čelado vidiš. Kje pa vidiš čelado?  

56Marta: Tm. 

57 Vzg:  Kje? Kje je to? Zgorej, spodej?  

58 Marta: Spodaj. 

59 Vzg: Spodej? Mi pokažeš? Dej, pokaži, kje je. 

60 Marta: (Pokaže lonec.) 

61 Vzg: A tole? 

62 Jan: To ni čelada. 
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63 Vzg: To je pa … 

64 Otroci: To ni čelada. 

65 Vzg: Ne, to je, kaj smo rekli? 

66 Tina: Za juho lonec. 

67 Vzg: Lonec za juho. A za juho? 

68 Otroci: Jaaaa. 

69 Vzg: Za juho. Nekaj bosta skuhala. Ženja? 

70 Žan: Jst sm pa vidu … 

71 Vzg: Čakaj, Ženja ima besedo. 

72 Ženja: Js pa vidm kamen. 

73 Vzg: Ti pa vidš kamen. Kok kamnov pa vidš? 

74 Ženja: Am, tri. 

75 Vzg:  Tri kamne. 

76 Ženja: (pokaže na sliki) Tuki, pa tuki, pa tuki … 

77 Vzg:  … dva, tri … 

78 Ženja: … štiri, pet pa tri. 

79 Vzg: Dej, še enkrat začni štet. 

80 Vzg in Ženja: Ena, dva, tri. 

81 Vzg: Tri? Pa še eden je malo višje, ga vidš? Pa še eden je štiri. Super! Neža, kaj ti vidiš? 

Smo še kaj spregledali, kar še nismo opazili? Kaj takega? 

82 Neža: Šotor. 

83 Vzg: Kar še ni nihče povedal. Kaj vidiš takega, Neža? Kaj ti je najbolj, kaj si opazla 

najprej? 

84 Neža: Ogenj. 

85 Vzg: Ogenj. Lea?  

86 Lea: Ammm… šotor. 

87 Vzg: Šotor, ja. Žan! 

88 Žan: Js pa vidm palce. 

89 Vzg: Ti pa vidš palco. Aha. Kolk palic pa vidiš? 

90 Žan: Eno. 

91 Vzg: Eno. Kje pa je ta palica? 

92 Otroci: Jst vem, jst tut vem. 

93 Vzg: Čaki, čaki … 

94 Žan: (Pove nerazumljivo.) 
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95 Vzg: Prosm? 

96 Žan: Tuki. 

97 Vzg: Tukej, kje? Kje je ta palica? Kako bi reku, kje je ta palica? 

98 Žan: Pri piskru (reče tiho).  

99 Vzg: Kaj? 

100 Žan: Pr piskru. 

101 Vzg: Aja, pri piskru za kuhat, aha. Na tleh leži. A leži na tleh?  

102 Otroci: Jaaaa. 

103 Vzg: Ja. Nejc? 

104 Nejc: Js pa vidim neki druzga. 

105 Vzg: Kaj? 

106 Nejc: Js pa vidim, vidim lonc za kuhat … 

107 Vzg: Ja. 

108 Nejc: Pa za čevapčiče. 

109 Vzg: Za čevapčiče vidiš. Kako se pa temu za čevapčiče reče? 

110 Nejc: Lonec … 

111 Vzg: Kaj pa je tole za čevapčiče, tole misliš (pokaže mrežo). 

112 Nejc: Ogenj. 

113 Vzg: To je ogenj, kaj pa je tole za čevapčiče, kako se temu reče? Super si to opazu.  

114 Nejc: Jabolka.  

115 Vzg: Kaj je tole, k je za čevapčiče, kako se temu reče? A kdo drug ve? Dej pomagite 

Nejcu. 

116 Otroci: Žar, mreža. 

117 Vzg: Žar ja, mreža. Kdo je reku mreža?      

118 Anže: Jst. 

119 Vzg: Mreža, ja. In kaj daš na mrežo? 

120 Anže: Čevapčiče. 

121 Vzg: Čevapčiče. A čevapčiče imasta tukejle?  

122 Otroci: Jaaa. 

123 Vzg: A vidš kje čevapčiče? 

124 Otroci: Jaaa. 

125 Vzg: Vidš? 

126 Otroci: Jaaaa. 

127 Vzg: Js jih ne vidim. 
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128 Tina: Js jih tut ne vidm. 

129 Vzg: Js jih ne vidim. Mogoče bosta pa spekla jabolka. Odlično. Vid, kaj ti vidiš? 

130 Žan: Js vidim … 

131 Vzg: Čakaj, Vid še ni. 

132 Vid: Js vidim … ammm … vidim kapo. 

133 Vzg: Vidiš kapo. Bravo. Kdo ima kapo? 

134 Vid: Ta teta. 

135 Vzg: Tale gospodična ima na glavi kapo. Kaj misliš, zakaj ima kapo? 

136 Vid: Zato k … zato, da ne pada dž. 

137 Vzg:  Aha, da ne pada. A pada dež? 

138 Otroci: Neeee. 

139 Vzg:  A ima zato potem rabi kapo? 

140 Otroci: Neeee. 

141 Tina: Da ušesa skrije, da ne bo mraza. 

142 Vzg: Ja. A je zunaj … 

143 Nejc: K veter piha. 

144 Vzg: Ja, lahko veter piha. A je zunaj toplo al je zunaj mrzlo? 

145 Otroci: Mrzloo. 

146 Vzg: Kako? 

147 Otroci: Hladno. 

148 Vzg: Hladno. Po čem veš, da je… Čaki, še Mateja vprašamo, kaj še on vidi pol pa bomo 

pa pogledal … 

149 Matej: Js pa vidim drevesa. 

150 Vzg: Odlično, ti pa vidiš drevesa. Evo, zdej k smo vsi pršli na vrsto, zdej me pa zanima, a 

je tukejle toplo al je hladno? To, kar sm prej vprašala. 

151 Otroci: Hladno. 

152 Vzg: Kako veš, da je hladno? 

153 Tina: Pri ognju je toplo. 

154 Vzg: Pri ognju je toplo. 

155 Vid: Ogenj lahko stopi led.« 

156 Vzg: Ogenj lahko stopi led. Kako sta pa tale dva tabornika oblečena? 

157 Ženja: V hlače. 

158 Petra: Tako, da se ne prehladita. 

159 Vzg: Tako, da se ne prehladita. Kaj to pomeni? Kako sta oblečena? Kaj imasta oblečeno? 
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160 Petra: Dolge. 

161 Vzg: Dolge? 

162 Otroci: Hlače. 

163 Vzg: Dolge hlače in dolge rokave. A imasta oblačila … a imasta tanka al imasta debela 

oblačila oblečena? 

164 Otroci: Debela. 

165 Vzg: Debela. To se pravi, da je zunaj … 

166 Otroci: Mrzlo. 

167 Vzg: Hladno. Pa še neki me zanima. A je tole podnevi al je ponoči? 

168 Otroci: Podnevi. 

169 Otroci: Ponoči. 

170 Vzg: Podnevi al ponoči? 

171 Otroci: Ponoči. 

172 Vzg: Zakaj mislte, da je ponoči? Teja, zakaj mislš, da je ponoči? 

173 Matej: Zato k je … 

174 Vzg: Čakaj. Teja …(pokaže nanjo)  

175 Teja: Ammm … 

176 Vzg: Zakaj mislš, da je noč? Vid, zakaj mislš, da je noč? 

177 Vid: Ammm zato … 

178 Otroci: Postanejo nemirni in govorijo drug čez drugega.  

179 Vzg: Čaki, mejčken… (Jim z roko pokaže, da naj se umirijo.) 

180 Vid: Zato k … 

181 Vzg: A? 

182 Vid: Zato k pol bojo se skrili v šotor. 

183 Vzg: K se bodo skrili v šotor. Ženja, dej povej.  

184 Ženja: Zato, ker lahko kurijo ogenj. K je dan, pa ne morejo zakurit ogenj. 

185 Vzg: Aha. Taborniki kurijo ogenj. 

186 Katja: Zato, ker so drevesa in je tema. 

187 Vzg: Ja, v gozdu je bolj temačno. Maja?  

188 Maja: Zato, ker je luna. 

189 Vzg: Kje pa vidiš luno? Vidiš luno? 

190 Maja: Ne. 

191 Vzg: Ne. Ampak jaz pa mislim, da je tukejle večer zarad ene stvari, ki je na sliki. Kaj 

mislš, katera stvar mene spominja, da mislm, da je noč? Zarad katere stvari mislm, da je noč? 
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192 Otroci: Svetlobe. 

193 Vzg: Zarad? 

194 Otroci: Lučke. 

195 Vzg: A je luč ugasnjena al gori? 

196 Otroci: Gori. 

197 Vzg: Gori. Točno, luč gori. Super. Kolk luči imasta? 

198 Otroci: Dveee. 

199 Vzg: Dve, dve. 

200 Nejc: Ena, dva. 

201 Vzg: Dve luči. Dej povej, Vid, kje sta luči. Povej, Vid, kje sta tele dve luči postavljeni. 

202 Vid: Ena je v naravi, ena je pa na drevesu, tmle, k je prežagan drevo. 

203 Vzg: Kako se pa temle prežaganem drevesu reče? Kdo ve? 

204 Matej: Žagan. 

205 Vzg: Kako se reče temu požaganemu drevesu? 

206 Anže: Žaga. 

207 Vzg: Kaj? Štor, štor. 

208 Anže: Štor. 

209 Vzg: Štor ja. Ena je na štoru, ena je …? 

210 Otroci: Na travi. 

211 Vzg: A je trava? 

212 Otroci: Na tleh. 

213 Vzg: A je trava? 

214 Otroci: Neee. 

215 Vzg: Ne. Ne, ne raste trava, ampak je kaj? 

216 Otroci: Na štoru. 

217 Vzg: Na zemlji. Veliko okrog je majhnih … 

218 Otroci: Palic. 

219 Vzg: Palic. Pa smo prej… Kdo je prej rekel, da je na tleh palica? Nejc, a ne? 

220 Otroci: Neee. Teja. 

221 Vzg: Teja, aha. A je res na tleh samo ena palica? 

222 Otroci: Jaaa. 

223 Vzg: Zdle, če čist dobro pogledamo, poglej, kolk je palic na tleh (pokaže sliko bližje 

otrokom). 

224 Otroci: (Eden za drugim vzklikajo.) Tut jst, tut jst. 
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225 Vzg: A je samo ena palica? 

226 Otroci: Jaaa. (Premor.) Neee. 

227 Vzg: Ne, palic je … 

228 Otroci: Veeeč. 

229 Vzg: Več jih je. Samo ena palica je pa res, tista palica, k jo je Teja opazla, tista je pa res 

bolj de…? 

230 Otroci: Debela. 

231 Vzg: Debela. 

232 Otroci: (Govorijo drug čez drugega.) 

233 Vzg: Aha, glej, poslušej. Miha je reku, da je ta palica zato, da onadva lahko … 

234 Miha: Hodita. 

235 Vzg: Zakaj pa jo rabiš potem – da hodiš? 

236 Vid: Da z njo lahko kuhaš. 

237 Vzg: Za kuhanje je lahko. Lahko pa res, pohodniki imajo palice, zato da lažje … 

238 Otroci: Hodijo. 

239 Vzg: Da ležje hodijo, da si pomagajo pri hoji. Pa tako lepo sta jo zraven postavila, da jo 

bosta lahko drugo jutro vzela, ko bosta šla naprej. A je tko? 

240 Nina: Tm je ob palici lonec. 

241 Vzg: Kaj? Ob palici je lonec, tukejle, glej, (pokaže na lonec) ob palici. Dobro otroci, 

super ste povedali. Lepo smo opisal sliko. Lahko si zaploskamo. (Otroci in vzgojiteljica 

zaploskajo.)  

 

OPISOVANJE SLIKE PRI 5–6-LETNIH OTROCIH  

 

1. Z vzgojiteljico G:  

 

1 Vzg: Metka je danes prišla k nam, ker mora nekaj za šolo nrdit. Prinesla mi je eno 2 

fotografijo. Kaj pa je na tej fotografiji? Danes je taka velika fotografija. Kdo pa je na njej? 

3 Jana: Mama. 

4 Vzg: Kdo je na fotografiji? 

5 Luka: Metka pa en fant. 

6 Vzg: Metka je to? Pa en fant?  
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7 Luka: Ja. 

8 Vzg: Mhm. Kdo pa mislite, da je ta fant?  

9 Ana: Njen mož. 

10 Vzg: Njen mož. Od Metke mož, aha. Kaj pa počneta »Metka pa njen mož«? 

11 Otroci: (Govorijo eden čez drugega.) Taborita. Pečeta jabuke. Kampirata, kampirata. 

Banane pečeta. Kampirata.  

12 Vzg: Kaj? Kampirata, aha. Kaj pa to pomeni, da kampirata? 

13 Žan: Da vzamejo šotor pa pol nekam grejo. Pa imajo vse s sabo. Pa pol tam pečejo. 

14 Vzg: Da vzameta šotor, ja. Šotor imata zadaj postavljen. Pa kaj si še opazu, Miha?  

15 Miha: Da so jabuka.  

16 Vzg: Aha, da so jabolka. Kaj s temi jabolki počneta?  

17 Žan: Roštiljajo kot ponavad.  

18 Vzg: Kaj pa to pomeni?  

19 Ana: Da pečejo. 

20 Žan: Kot da roštiljajo meso.  

21 Maja: Da pečejo.  

22 Vzg: Aha. Pečejo. Pa še nekej imata tukej. Kaj imata?  

23 Rok: Svetilke majo. 

24 Vzg: Svetilke. Zakaj pa potrebujeta svetilko?  

25 Rok: Če je noč, da se ne zgubita. 

26 Vzg: Če je noč, da se ne izgubita, aha. Da imata svetlobo. A mislite, da imata tukaj 

elektriko?  

27 Otroci: Neee. 

28 Žan: Ne, ogenj. 

29 Vzg: Ogenj imata, ja. Nimata pečice pa štedilnika.  

30 Lara: Kako pa sta zakurla ogenj? 

31 Vzg: Ja, kako pa sta, kaj mislite?  

32 Rok: Z upaljačem.  

33 Maja: Z vžigalnikom.  

34 Žan: Ne z upaljačem.  

35 Vzg: Z vžigalnikom? Aha.  

36 Ana: Al pa s šibicami.  

37 Miha: Lahk pa tut s kablom. 

38 Vzg: Nimata elektrike. 
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39 Otroci: Šibice, šibice.  

40 Vzg: Kaj sta pa okrog in okrog postavila? 

41 Otroci: Kamne.  

42 Vzg: Kamne je, zato …  Zakaj pa mislite?  

43 Miha: Zato, da ne bi ogenj se razširu povsod.  

44 Vzg: Ja. 

45 Ana: Kaj je una palca? 

46 Vzg: Katera? Ta? (Pokaže palico.) 

47 Ana: Ja. 

48 Vzg: Kaj pa mislite? 

49 Rok: Da so napičl jabolk in da so pekl.  

50 Vzg: Mogoče res, ja. Da sta jabolka spekla. Kaj pa imata tole v roki? Kaj je to? 

51 Žan: Mogoče je to, da ne gre na njih ogenj, da ne zgorijo.  

52 Vzg: Jabolka, ko data pečt, da ne zgorijo. To je taka mreža, ne. Kaj mata pa zraven? Še 

nekej mata.  

53 Miha: Vodo mata. 

54 Vzg: Vodo?  

55 Maja: Čaj. 

56 Vzg: Čaj? 

57 Maja: Ja.  

58 Ema: Tle se nč ne vid. 

59 Teja: Anamarija, js ne vidm od Špele, k si daje tko nogo.  

60 Tim: Js tut ne vidm nč.  

61 Vzg: Sem se obrni, pa boš videl.  

62 Vzg: Kje pa sploh sta ta dva, Metka pa njen mož? 

63 Ema: V gozdu. 

64 Rok: Na taboru. 

65 Vzg: V gozdu,  na taboru.  

66 Teja: Luka, used se. 

67 Vzg: Pa še nekaj vidimo tukaj, ne samo gozd.  

68 Teja: Vodo. 

69 Vzg: Vodo, ja. Kaj pa mislite, kaj pa je to, ta voda?  

70 Ema: Jezero.  

71 Vzg: Jezero. A imata kakšno ribiško palico? Poglejte.  
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72 Maja: Mislim, da nimata. 

73 Žan: Kaj pa, če imasta v šotoru? Anamarija, kaj pa, če imasta v šotoru?  

74 Vzg: Mogoče je v šotoru ribiška palica, ja.  

75 Rok: Js mam doma čist ta pravo ribiško palico. 

76 Luka: Js mam pa dve. 

77 Vzg: Psst. Špela. Psssst. Špela, kaj pa misliš, da sta prišla počet sem? 

78 Špela: Spat. 

79 Vzg: Spat sta prišla sem. Aha, zato pa imata šotor.  

80 Rok: Anamarija, js mam doma čist ta pravo ribiško palico.  

81 Otroci: (Govorijo drug čez drugega, vzgojiteljica jih komaj umiri in jih skuša presesti.)  

82 Vzg: Pssst. Roke gor, tisti … psssst, ki imate kakšno idejo, kaj počneta in kaj sta prišla 

počet tja. Špela je povedala, da sta šla spat, ja. Ker imata šotor in v šotorih lahko spimo. Miha, 

kaj pa ti misliš?  

83 Ema: (Pokliče vzgojiteljico), vidm … 

84 Vzg: Pssst, roke gor! 

85 Ema: Hotl so raziskat svečo, če najdejo kšne druge živali.  

86 Vzg: Aha, sta šla raziskovat v gozd. Miha, kaj pa ti misliš?  

87 Miha: Tut v vedro so dal drevesa.  

88 Vzg: V vedro, to vedro (pokaže) so dal drevesa?  

89 Miha: Ja. 

90 Vzg: Aja, v ogenj? Ja, seveda sta poiskala, pa ne drevesa, ampak kakšne veje, a ne. Cela 

drevesa bi težko.  

91 Rok: Mogoče bi lahko s sekiro. 

92 Vzg: Mhm. Špela, kaj pa ti misliš?  

93 Špela: Sta pršla pečt hrenovke. 

94 Vzg: Da sta pršla pečt hrenovke? Mhm. Kaj pa ti, Tim, misliš? 

95 Tim: Vidm ogenjček, am, v lončkih.  

96 Otroci: (Zopet se pojavi nemir, težko se razloči, kaj želijo povedati.)  

97 Vzg: Kaj pa je to?  

98 Otroci: (Govorijo drug čez drugega, vzgojiteljica jih ne poskuša umiriti.) 

99 Vzg: Ja, Tina, kaj pa ti misliš? 

100 Tina: Mogoče je to laterna.  

101 Vzg: Res je, bravo, Tina. Laterna se reče temu. To je takšna svetilka …  

102 Otroci: (Govorijo drug čez drugega.)  
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103 Vzg: Psssst! Miha … psssst! Otroci! Psssst! Otroci, a slišite Miha? 

104 Otroci: Neeee. 

105 Vzg: Psssst! 

106 Špela: Tiho bod! 

107 Otroci: (Še vedno govorijo vsepovprek, vzgojiteljica jih miri. Otroci začnejo vstajati. Ker 

jih ne more umiriti, mi vzgojiteljica pokaže, naj ugasnem diktafon, in tako zaključi pogovor.)   

 

2. Z vzgojiteljico H: 

 

1 Vzg: Tukaj imamo fotografijo. A jo vsi vidte?  

2 Otroci: Jaaa.  

3 Matej: Js je ne vidm. 

4 Vzg: Ne? Bom se pa js mogoče usedla na višji stol. A če bom tkole, boste vidl?  

5 Otroci: Js vidm, js ne vidm.  

6 Vzg: (Se prestavi.) Tkole se postavim? Ker boste morali pogledat, kaj vse je na fotografiji. 

A ste tko, da vsi vidte? 

7 Otroci: Jaaa. 

8 Vzg: Zdej, kaj je pomembno, ko se bomo pogovarjali. Da bo tale naprava (pokaže na 

telefon/diktafon) lahko zaznala in posnela to, kar se mi pogovarjamo, je zelo pomembno, da 

dvigneš roko in da samo eden otrok govori. Ker če vas več hkrati govori, se nič ne bo slišalo. 

Se ne da nič razbrat, kaj je kdo reku. Zato je zelo pomembno, da res upoštevate to, da 

dvignete roko. V redu? Pa poglejmo. Metka nam je prinesla eno fotografijo. Mal si jo 

poglejte. Potem pa mogoče če najprej pogledamo, kaj vse vidimo na fotografiji.  

9 Otroci: Šotor,  ogenj. 

10 Vzg: Roko dvigneš pa počakaš, da te js pokličem. Jernej? 

11 Jernej: Ogenj. 

12 Vzg: Ogenj. Mitja?  

13 Mitja: Svetilka. 

14 Vzg: Aa, tole si opazu, svetilko.  

15 Mitja: Ja.  

16 Vzg: Jakob? 

17 Jakob: Človeka.  

18 Vzg: Koliko jih je? 
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19 Jakob: Dva.  

20 Vzg: Aha. Anže? 

21 Anže: Drevesa. 

22 Vzg: Drevesa.  

23 Bor: (Dviguje roko.) Jst. 

24 Vzg: Bor. 

25 Bor: Kamni. 

26 Vzg: Kamne vidiš? Aha. Te ogromne kamne. Anja? 

27 Anja: Šotor. 

28 Vzg: Šotor. Tina, kaj opaziš še, kar še nismo povedali? 

29 Tina: Jabolke.  

30 Vzg: Jabolka, aha, tukaj v posodi.  

31 Mateja: (dviguje roko) Jst, jst. 

32 Vzg: Mateja.  

33 Mateja: Kuhavnica. 

34 Vzg: Kuhalnica. Andrej, kaj si še ti opazu?  

35 Andrej: Tole (pokaže na mrežo). 

36 Vzg: Kaj pa je to? 

37 Peter: Antena. 

38 Vzg: Tole k visi tukaj na eni palici obešeno nad ognjem. 

39 Peter: Mreža.  

40 Vzg: Mreža, to je mreža.  

41 Bor: Pa lonec.  

42 Vzg: Lonec, ja. Kaj pa misliš Bor, zakaj bi se lahko ta lonec uporabljal?  

43 Bor: Da greš kuhat. 

44 Vzg: Kaj? 

45 Bor: Kar hočeš. 

46 Vzg: A mate doma mogoče kašn tak podoben lonec? 

47 Otroci: Ne.  

48 Anže: Ja. 

49 Vzg: Kaj kuhate noter, Anže? 

50 Anže: Največkrat hrenovke. 

51 Vzg: Hrenovke? A še kdo opazi na fotografiji kaj, kar še nismo poimenovali?  

52 Peter: Una palca k je tm pr loncu.  
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53 Vzg: Ta palca? (Pokaže palico.) A ti veš, zakaj je ta palca tukej? 

54 Mitja: Za hodt.  

55 Vzg: Za hodt. Jakob, maš ti kako drugo idejo? 

56 Jakob: (Pove nerazumljivo) na fotografiji. 

57 Vzg: To? 

58 Jakob: Ne. 

59 Vzg: Aja, ti si še nekaj opazu. Kaj pa? 

60 Jakob: To.  

61 Vzg: Kaj je to? 

62 Jakob: Hrib. 

63 Vzg: Hrib. 

64 Andrej: (Kliče vzgojiteljico.) 

65 Vzg: Ja? 

66 Andrej: A veš, zakaj je ta palca? Da se jo vzame pa sem da. 

67 Vzg: Da se jo vrže na ogenj? 

68 Otroci: Jst vem, jst vem. 

69 Andrej: Ne, da dol vzameš, ko je že narjen. 

70 Vzg: Ko se že speče, da dol vzameš z ognja. Peter, maš ti kako drugo idejo, zakaj je ta 

palica? 

71 Peter: Zato, da se ve, kje ne smeš hodt. Za označenje, kje greš lahko blizu ognja.  

72 Vzg: Aja, aha. Še kdo ima kako idejo?  

73 Otroci: Jst, jst, jst. 

74 Vzg: Če pa bi natančno, natančno pogledat … Zdej vi ne vidte. Bom js komu bolj od blizu 

pokazala. Ta palica pa ta lonec. A kej opaziš? 

75 Bor: Ja. Ta drži lonec. 

76 Vzg: Drži lonec? Zakaj?  

77 Bor: Zato, da se kej skuha. 

78 Vzg: Je blo treba zelo natančno pogledat, da smo to opazili, da ta palica drži lonec nad 

ognjem, da se noter lahko kuha.  

79 Bor: Kaj pa je uno? 

80 Vzg: Ste še kej opazli, kar še nismo? 

81 Matej: Mreža. 

82 Vzg: Mreža. To je že Peter opazil. A je še kdo kej opazil, kar še nismo imenovali?  

83 Otroci: Krožniki. 
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84 Vzg: Krožniki. Primož? 

85 Primož: Js sm opazu šotor. 

86 Vzg: Šotor, aha. Špela? 

87 Špela: Morje.  

88 Vzg: Morje. A je to morje? 

89 Otroci: Jaaaa. 

90 Vzg: Morje? Mitja.  

91 Mitja: To drži. 

92 Vzg: A, tole vrvico, ki drži šotor, da je bolj napet? Vid. 

93 Vid: Tole.  

94 Vzg: Ja. Kaj pa je to? 

95 Peter: Svetilka. 

96 Vzg: Svetilka. 

97 Peter: Če hodimo ponoči, da vidiš.  

98 Vzg: Da vidiš. 

99 Peter: Vid, temu se reče lanterna.  

100 Vzg: A je še kdo kaj opazil, kar še nismo imenovali?  

101 Otroci: (Govorijo drug čez drugega.) 

102 Vzg: Roko dvigneš. Marko. Izvoli, Marko.  

103 Marko: Vodo, gozd. 

104 Vzg: Kaj si? Vodo tukej zadej, v ozadju je voda. Še kaj?  

105 Andrej: Drevo.  

106 Vzg: V ognju so drevesa. 

107 Andrej: Ne. 

108 Vzg: Kaj pa? Palce? Bor. Še kdo je kej opazu? 

109 Matej: Oblaki. 

110 Vzg: Oblaki so v ozadju. Zdej pa eno drugačno vprašanje. Mislim, da smo že skoraj vse 

poimenoval.  

111 Andrej: Jezero. 

112 Vzg: Jezero.  

113 Tina: Kapo. 

114 Vzg: Prosim? 

115 Tina: Kapo. 

116 Vzg: Kapo ima punca. Roko dvignite, nič ne slišim.  
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117 Sara: Oblaki.  

118 Vzg: Prosim? 

119 Sara: Oblaki. 

120 Vzg: Oblaki ja, tudi. Andrej? 

121 Andrej: Pa fant ma brezrokavnik. 

122 Vzg: Mhm. Jakob, motiš. Zdaj pa me zanima še nekaj drugega. Poslušajte. Na kaj vas 

spominja ta fotografija? 

123 Jernej: Na ogenj. 

124 Vzg: Ne, počakaj. Na kaj vas spominja? A vas spominja na kakšn dogodek? Se vam zdi, 

da vas spominja na kaj lepega? Na kaj zoprnega? Na kaj vas spominja? Peter, na kaj tebe 

spominja? Vas bom kar poklicala, prav? 

125 Peter: Mene na to spominja, na kampiranje. 

126 Vzg: Na kampiranje? Si že kampiral?  

127 Peter: Ja. Že dvakrat. 

128 Vzg: Jakob, na kaj pa tebe spominja? Na kaj lepega? 

129 Jakob: (Se smeje in šali.) 

130 Vzg: Hvala. Marko. Na kaj te spominja? A ti je v redu? Se ti zdi prijeten dogodek?  

131 Peter: Nee, deževalo bo.  

132 Vzg: Peter. Bor, kaj pa ti? Na kaj tebe spominja?  

133 Bor: Na kampiranje. 

134 Vzg: Tudi na kampiranje. A si že kdaj taboril? V šotoru si že spal? Pa je to prijetno? 

135 Bor: Ja. 

136 Vzg: Teja. Kaj pa ti? A si že kdaj spala v šotoru? 

137 Teja: (Odkima.) 

138 Vzg: Ne? Maja, na kaj pa tebe spominja? Te na kaj spomni? Se ti zdi, da se imata lepo na 

tej fotografiji, al ne? Poglej. Kaj boš pogledala? Obraze poglej. Kakšni so obrazi? So žalostni? 

139 Andrej: Ne, veseli.  

140 Vzg: Maja zdej opazuje sliko pa gleda. Kakšna se ti zdita ta fant pa punca? 

141 Peter: Zaljubljena.  

142 Vzg: Mogoče. A to vidmo? 

143 Jakob: Ja. 

144 Vzg: Ti si opazu, da sta zaljubljena? Peter.  

145 Peter: Ja. 

146 Vzg: Po čem si to opazu? 
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147 Peter: Ker sta skupi.  

148 Vzg: Aja. Sej js sm tut zdej skupi z Lukatom, pa nisem …  

149 Otroci: (Se smejijo.) 

150 Vzg: Anita, kakšna se pa tebi zdi? Na kaj te spominja? Kdo bi še rad kaj povedal?  

151 Vid: Jst. 

152 Vzg: Vid, povej. Na kaj te spominja? Rekel si, da bi rad povedal. Na kaj te spominja cela 

fotografija? A se ti zdi, da je prijeten ta dogodek, ni prijeten? Se ti zdi, da se imata lepo? A je 

tebi prijetno? Si že sedel kdaj ob ognju?  

153 Vid: Ja k smo šli na morje, tm v eni hiši, kjer smo delal ogenj. In tam sem bil zraven 

ognja.  

154 Vzg: Aha. In ti je bilo prijetno? 

155 Vid: K sm spal zravn ognja. 

156 Vzg: A res? Ti je bilo prijetno?  

157 Vid: Ja. 

158 Vzg: Super. Špela, ti si želela še nekaj povedat.  

159 Špela: Mene pa spominja na vikend. 

160 Vzg: Na vikend? Na vikendu kurite ogenj? 

161 Špela: Ja, noter. K je ful ful mrzlo, pa kurimo.  

162 Vzg: Aha. 

163 Špela: Pa dostkrat gledam v ogenj. 

164 Vzg: Rada gledaš v ogenj? Zakaj ti je zanimivo gledat v ogenj?  

165 Špela: Zato, ker mi je tako toplo.  

166 Vzg: Toplo? Kaj pa opaziš, ko gledaš dolgo v ogenj? A kej vidš noter, kej posebnega? 

Bor, si ti že kdaj opazoval ogenj? A rad opazuješ ogenj? 

167 Bor: Ja. 

168 Vzg: Kaj ti je pa všeč pr ognju? Vid, ti bi še rad nekaj povedal? 

169 Vid: Js sm tut enkrat bil, ne vem, kje, k je dedi dal palce, pa je stara zemlja. Pol je pa 

zakuru ogenj, pa ko je veter pihu, pa je v šibico veter zapihu ogenj, pa ogenj se je velik zakuru 

pa sm js isto gledu v ogenj. 

170 Vzg: Si gledu v ogenj. Si sedel ob ognju in si ga opazoval. Bi še kdo kaj povedal rad, kaj 

o fotografiji? Še koga na kaj spomni? Bor, če ne bi rad kaj povedal, si tiho. Mateja, ti nisi še 

nič povedala. Kako se ti zdi? Te na kaj spomni? Na kaj lepega? 

171 Mateja: Ja. 

172 Vzg: Res? Kaj? 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                Metka Gabrijel: Opisovanje slik v vrtcu 
 

109 
 

173 Mateja: Na počitnice. 

174 Vzg: Na počitnice.  

175 Mateja: Na skavte. 

176 Vzg: A misliš, da sta onadva na počitnicah? Da sta skavta?  

177 Mateja: Ja, men se zdi, da sta. 

178 Vzg: Da sta?  

179 Mateja: Ker skavti tut v šotorih spijo. 

180 Vzg: Spijo v šotorih? Kurijo ogenj in jejo take stvari? Si pečejo na ognju?  

181 Mateja: Skavta. 

182 Vzg: No, super. Mogoče sta skavta. Še kdo bi kaj povedal? Maks? 

183 Maks: Na piknik. 

184 Vzg: Na piknik, ja. Piknik bosta mela. Fant pa punca imata piknik. Kaj pa pečeta? A ti 

vidiš, kaj je na mreži? Nekaj je na mreži, pa ne vem, kaj. Kaj misliš, da je na mreži? 

185 Otroci: Riba. 

186 Vzg: Riba?  

187 Jakob: Metla. 

188 Vzg: Metla? Ni metla. A je še kej gor? A je še kakšna stvar gor?  

189 Anže: Hobotnica. 

190 Vzg: Meso? Mogoče sta šele ogrela tole ploščo. Men se zdi, da ni še nič gor. 

191 Andrej: Pa še lepa sta. 

192 Vzg: Lepa sta fant pa punca?  

193 Bor: Pa še zaljubljenca sta. 

194 Vzg: Zaljubljenca? Mogoče. Zakaj se ti zdi, Bor, da sta zaljubljena? A se ti zdi, da sta 

srečna, k sta skupi? 

195 Bor: Ja. 

196 Vzg: Kako to vidš? Ker se smejeta?  

197 Bor: Ja. 

198 Vzg: Aha. No, sej mislim, da smo dovolj povedali, a ne, Metka? Super ste bli.  
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3. Z vzgojiteljico I: 

 

1 Vzg: Čisto preprosto bo pa ne bo dolgo trajalo. Poglejte. Tale slika (pokaže nanjo). Jaz bom 

nekaj vprašala, tako kot vsak dan, vi boste odgovarjali. Pa dvignite roko, prov? Zato, da bom 

jaz vedela, kdo bi želel odgovarjat, v redu? Dobro si oglejte sliko pa mi povejte, kdo je na tej 

sliki.  

2 Rok: Ogenj. 

3 Žan: Metka.  

4 Vzg: Miha, kdo misliš, da je na tej sliki? 

5 Miha: Ogenj, hrana pa dva človeka, šotor pa ribnik pa gozd. 

6 Vzg: Kaj misliš, kdo sta ta dva človeka? 

7 Miha: Ne vem.  

8 Vzg: Maja, kaj ti misliš?  

9 Maja: Ta dva človeka sta Metka in njen mož. 

10 Vzg: Metka in njen mož. A mogoče veš, kako je njemu ime? 

11 Maja: (Odkima.) 

12 Vzg: Ne. Kaj počneta Metka in njen mož? Tomaž, kaj delata? Poglej sliko. 

13 Tomaž: Pečeta. Kuhata, pečeta.  

14 Andrej: Ribe pečeta. 

15 Luka: Čevape. Zato, ko so postavli ogenj.  

16 Vzg: Kaj bosta pekla, Matej? 

17 Matej: Jabolka. 

18 Vzg: Zakaj potrebujeta ta ogenj? Neja, kaj misliš, da bosta pripravljala?  

19 Neja: Čevapčiče.  

20 Vzg: Kdo pa tu pripravlja hrano? Kdo pripravlja hrano? Oba, ali skupaj ali …? 

21 Matej: Skupaj.  

22 Maja: Eden.  

23 Vzg: Andrej naj pove.  

24 Andrej: Njen mož. 

25 Vzg: Mož pripravlja hrano? Zakaj on pripravlja? 

26 Andrej: Zato, ker ona zna kuhat. Ker je mogoče po poklicu kuhar.  

27 Vzg: Aha. Kaj pa ona dela?  

28 Tina: Gleda, kako peče.  
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29 Vzg: Kaj dela Metka na tej sliki? On kuha, pripravlja hrano. Kaj pa dela Metka?  

30 Maja: Sedi.  

31 Vzg: Kaj še počne, ko sedi?  

32 Tina: Gleda. 

33 Vzg: A je njem to prav, da ona sedi, on pa pripravlja hrano? Je to za njega v redu?  

34 Otroci: Neeee. 

35 Miha: Ribe pečeta.  

36 Luka: Ribo pečeta.  

37 Vzg: Tilen, kaj misliš, kako se počuti ta ženska na tej sliki? 

38 Tilen: Veselo.  

39 Vzg: Vesela je? Zakaj?  

40 Tilen: Zato, ker ji je toplo, ker se grejeta pa pečeta.  

41 Miha: Pa to ni Metka. To sta ena dva druga. To sta druga človeka. To ni Metka pa njen 

mož. 

42 Vzg: Kdo pa je to? 

43 Matej: To sta pa po moje brat in sestra.  

44 Vzg: Misliš, da sta brat in sestra. Kam sta šla, kje sta to? 

45 Matej: V gozdu.  

46 Vzg: V gozdu. Zakaj sta šla v gozd?  

47 Miha: Na robu gozda sta, ne pa v gozdu. 

48 Vzg: Aha. Zakaj pa sta šla na rob gozda?  

49 Miha: Ja, da bi si kej spekla. Pa zraven je še ribnik. Tle sta pa ujela tri ribe pa zdej pečeta.   

50 Vzg: Kdo je ujel te ribe? 

51 Miha: Ne vem.  

52 Vzg: Kaj pa ti misliš? Kdo je ujel te ribe v ribniku?  

53 Miha: Mogoče je fant ujel dve ribe, punca pa eno.  

54 Vzg: Tilen, bi ti rad še kaj dodal? Povej. 

55 Tilen: Po moje je pa ribič ulovil ribe, k sta naročila po telefonu, pa jim je prnesu.  

56 Vzg: Kje je pa on to ulovil, ta ribič?  

57 Tilen: Js mislm, da je tuki nekje blizu, sam ga nista vidla.  

58 Vzg: Kaj pa misliš, ti, Jošt, ko pogledaš tega moškega? Kako se on počuti? O čem on 

razmišlja?  

59 Jošt: Mogoče razmišlja, da bi še peku.  

60 Vzg: Da bi še peku. Nejc, kaj ti misliš, ko ga pogledaš v obraz? Kako se on počuti? 
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61 Nejc: Veselo.  

62 Vzg: Veselo? Zakaj?  

63 Nejc: Ker sta v gozdu pa pečeta. 

64 Vzg: Urška, kaj ti misliš, kako se počuti ta moški? 

65 Urška: Veselo. 

66 Vzg: Zakaj? Žan, kaj pa ti misliš? 

67 Žan: Po moje pa ona živita v gozdu.  

68Vzg: Aha, da živita tukaj. Kje živita? 

69 Žan: V gozdu. Imata tako hišico. 

70 Tina: Ne, to je šotor.  

71 Žan: Pa ne ta šotor. To sta sam tko postavla, drugač imata hišico.  

72 Vzg: To ti misliš, a ne?  

73 Tina: Mogoče sta pa na drugi strani gozda doma.  

74 Vzg: Ti si želel še nekaj povedat, Miha.  

75 Miha: To je šotor.  

76 Žan: Mogoče sta se preselila v gozd. 

77 Vzg: Mogoče sta se preselila v gozd. Kaj ti misliš, Nejc, kdo je postavil ta šotor?  

78 Nejc: Verjetno je prej oči peku, ona je pa prej šotor postavljala, pol je pa prišla k njemu 

gledat. 

79 Vzg: A misliš, da je jutro, dan, noč? 

80 Nejc: Jutro.  

81 Vzg: Jutro je. Andrej, kaj pa ti misliš? 

82 Andrej: Da je zgodaj zjutraj. 

83 Jan: Jaz pa mislim, da je večer.  

84 Neja: Jaz pa mislim, da je oblačno.  

85 Vzg: Da je oblačno.  

86 Maja: Jaz pa mislim, da bo dežek.   

87 Vzg: Peter, kaj pa ti misliš? Pa Tina? 

88 Tina: Jaz mislim, da je večer.  

89 Vzg: Zakaj tako misliš? 

90 Tina: Ker je tko že mal temno.  

91 Vzg: A je še kaj drugega, kar kaže, da je večer tukaj, na tej sliki?  

92 Tilen: Ogenj. 

93 Maja: Slabo vreme.  
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94 Vzg: Ogenj imamo in slabo vreme. Miha, kaj misliš, o čem ona zdaj premišljuje? Kakšne 

misli ima trenutno ona?  

95 Miha: Kaj bi pojedla.  

96 Vzg: Misliš, da je lačna? Mhm. Tilen.  

97 Tilen: Predstavlja si, da bi kakšno jed, a veš, da si je v glavi zamislila, kaj bi rada jedla.  

98 Nejc: Da je vsak ujel eno ribo.  

99 Vzg: A to ona premišljuje? Neja, kaj pa ti misliš, kaj ona premišljuje? O čem premišljuje 

dekle?  

100 Neja: Sej res razmišljata v glavi, kaj bi jedla, pa bi naročila po mojem najbolj ribe.  

101 Vzg: Petra, kaj ti misliš, o čem ta moški razmišlja? O čem on premišljuje? Poglej ga v 

obraz. O čem on premišljuje zdaj?  

102 Petra: Da bi peku jabuke.  

103 Vzg: Aha, če bi pekel jabolka. Miha, kaj misliš, koliko je stara ta gospodična?  

104 Miha: Mislm, da je osemnajst let.  

105 Vzg: Kaj pa ona dela v življenju svojem? Kaj počne? 

106 Miha: Mogoče dela v banki. Pa je prišla na počitnice v gozd.  

107 Vzg: Kaj pa ti misliš, Žan, kolk je ona stara? Kdo drug ima idejo?  

108 Otroci: Js vem, js vem.  

109 Vzg: Kolk je stara ta gospodična? 

110 Tina: Trideset.  

111 Vzg: Trideset, aha.  

112 Tomaž: Al pa petdeset.  

113 Vzg: Urška, kaj pa ti misliš? Koliko je stara ta gospodična?  

114 Urška: Trideset. 

115 Vzg: Trideset. Maja, kaj pa ti misliš? Kaj bi rekla, koliko let je stara? Se ti zdi, da je stara 

ali da je mlada?  

116 Maja: Mlada. 

117 Vzg: Da je mlada. Andrej, kaj ti misliš, s čim se ta gospodična ukvarja? A ona hodi v 

šolo, v službo, a je doma samo? Kaj misliš? (Začne zvoniti telefon in otroci postanejo 

nemirni, vendar se tudi kmalu umirijo.) Tilen, koliko je ta gospod star? 

118 Tilen: Petdeset, sto milijon.  

119 Vzg: Zdaj pa ne bomo takih govorili, a ne?  

120 Tilen: Dvaintrideset. 

121 Vzg: V redu. Kaj ti misliš, s čim se on ukvarja? Kaj on dela vsak dan?  
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122 Tilen: Rad peče.  

123 Vzg: A misliš, da on hodi v šolo, ali v službo, ali v vrtec? Tilen? 

124 Tilen: V službo. 

125 Vzg: Kaj pa počne v službi on?  

126 Tilen: Recimo voz kamione al pa neki popravla.   

127 Vzg: A sta zdaj trenutno v službi ali kaj delata?  

128 Miha: Ne, na počitnicah so.  

129 Vzg: Na počitnicah so. Dobro. Zdaj pa lahko stole pospravite in se usedete za mizo, da 

bomo imeli malico.  

 

Priloga 4: INTERVJU Z VZGOJITELJICAMI 

 

INTERVJU 1 z vzgojiteljico A: 

 

Jaz: Spoštovana vzgojiteljica, spraševala Vas bom o pogovorih, v katerih otroci pod vašim 

vodstvom opisujejo sliko. Zanima me, kako pogosto otroci opisujejo sliko pod Vašim 

vodstvom. 

Vzg: Kr pogosto. Enkrat tedensko.  

Jaz:  Ali se na vodenje pogovora, v katerem otroci pod Vašim vodstvom opisujejo sliko, 

pripravite?  

Vzg: Se pripravim. Najprej pač izberem neko temo fotografije, potem pa razmislim, kaj oni 

zmorejo, kakšna tematika bi bla privlačna za njih, da bi čim več se odzvali in potem pač 

predvidim, kaj bi oni odgovarjali recimo. Neka uvodna vprašanja si pripraviš no, tko bom 

rekla.  

Jaz: Katero sliko po navadi izberete? (Vzgojiteljici sem po premoru ponudila izbiro.) Je 

povezana z določeno tematiko, naključna ali po izboru otrok? 

Vzg: Odvisno od situacije. Vse tri možnosti uporabljam.  

Jaz: Ali po navadi vodite pogovor o sliki s celotno skupino otrok ali jih razdelite na manjše 

skupine?   

Vzg: Ja to je pa čist odvisno, ne. Enkrat tko, enkrat tko.  

Jaz: Zakaj? 
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Vzg: Ja odvisno zdej, kakšen sklop maš. Ampak dobr je, če je kr skupno, zato ker v bistvu 

otroke to zanima in potem imajo tut mal večji pogum, k se vsi odzivajo, ne. Ker tut mora bit 

takrat v bistvu en tak intimen ambient, mora bit mir, da se lahk to slikico doživlja, da ni 

motenj, ko se eni tm neki druzga grejo. Se prav dobro je, da jim omogočiš, da je tak prostor 

prijeten, da je mir, da oni preko te slike potem doživljajo in sprostijo domišljijo, da potem 

pride, da se govor bolj, da možgančki začnejo miselne povezave delat.  

Jaz: Kako po navadi začnete pogovor, v katerem bodo otroci opisovali sliko?  

Vzg: Po navadi js tko povem, recimo, da je to to in zdej bomo pa mi o tem se pogovorili. Se 

prav nek začetek js nrdim, lahko se pa tudi naredi tako, čist različno je to, ne, recimo, da pa 

sam pokažeš, pa jih s tem animiraš pa izzoveš, da se oni potem kr spontano oglašajo, ne. Pa 

pol nizaš ta vprašanja, podvprašanja. Včasih ti poveš: »Danes si bomo ogledali npr. to in to.« 

Potem pa prej daš vprašanja, lahko pa pač samo tko, radovednost s samo podobo slike nrdiš, 

ne.   

Jaz: Ali z vprašanji sistematično vodite otroke pri opisovanju slike?  

Vzg: Ja, to je pa zlo različno, veš. Včasih pride to kar spontano, včasih je pa tista bolj 

raziskovalna, raziskovalna vprašanja. 

Jaz: Ali lahko navedete primer vprašanja? 

Vzg: Ja, enkrat smo šli nekej od vremena, k je blo s tematiko v povezavi. Ne vem, ne 

spomnm se zdele. Ampak tega je tolk velik, zdele se pa res ne spomnm.  

Jaz: Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

Vzg: Ja.  

Jaz: Čemu? 

Vzg: Zato, ker je to naš materni jezik in je potrebno slovnično pravilno pač govoriti, 

upoštevati to dvojino. Zlo je važno to, da se izgovarjajo besede jasno. 

Jaz: Ali uporabljate knjižni jezik? 

Vzg: Ja, ja, trudim se, no. Pride kdaj tko mal bolj sproščeno, ampak trudim se uporabljat.  

Jaz: Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo, vpadajo v besedo? 

Vzg: Če so nemirni, se mu približaš, ga z nečim pač dodatno animiraš, da njegovo pozornost 

spet pridobiš. Lahko mu daš neko nalogo. Če pa vidiš, da pa res ne gre, ga pa pač daš, da gre 

pomočnica vzgojiteljice z njim v en kotiček, pa lahko se z eno mirno dejavnostjo naprej igra.  

Jaz:  Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nepravilen odgovor?  

Vzg: Nič. Pač dopuščaš tudi to možnost. Važno je, da se odziva, da govori. Mogoče mu mal 

še pomagaš kej, če pa on tko želi, pa mu pustiš. Naj ima svobodo, da se izrazi. Nič hudega.  

Jaz: Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 
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Vzg: Ne. Se odzivajo in sodelujejo. Tolk pa že moraš vedet vse te metode pa vse te tehnike, 

kako to pozornost, radovednost pridobit, kako animirat, kako začet, da se ti to pač naj ne bi 

dogajalo. To more vzgojitelj znat.  

Jaz: Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

Vzg: Ja, malo je drugače. Manj zahtevno je, vprašanja morjo bit preprosta, krajša, navodila 

morajo bit kratka, jasna. Seveda se upošteva te razvojne korake njihove zmožnosti. Tamali 

imajo zlo manjši govorni nabor, ta veliki imajo pa že zlo širok obseg besed, ne.  

Jaz: Ali pri otrocih opazite razlike v razvoju govora, ki vplivajo na opisovanje?  

Vzg: Ja, recimo eni še tko zlo, zelo jim manjkajo vezniki, eni še ne izgovarjajo dobro, recimo 

te šumnike, sičnike, l-je. Ampak recimo kot vzgojitelj jih nekak tolk že poznaš, da mu prideš 

na pomoč, da veš, kaj bi on rad povedal. Ampak to je značilnost tega starostnega obdobja. Sej 

nekateri tut ta veliki majo še z govorom mal težave.  

Jaz: Kako spodbujate otroke, ki so na jezikovnem področju šibkejši?   

Vzg: Pač z njimi se je treba kakšne take igrce it, recimo beseda v sliki, al da se kej riše, al pa 

on pove, kaj bi rad, pa mu ti pomagaš, da skupaj opazujeta,  slikanice listata …, take stvari.   

Jaz: Kako pomembno se Vam zdi razvijanje zmožnosti opisovanja za otrokov govorni 

razvoj? 

Vzg: Zelo pomembno, ker pač govor … to je tvoje znanje, sposobnost, to je ustvarjalnost, 

samopodoba, samozavest, lahko izraziš sebe, lahko razumeš potem druge.  

Jaz: Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki, ko opisujejo sliko?  

Vzg: Zdele se pa nč ne spomnm tazga, ta hip. 

Jaz: Najlepša hvala za odgovore.  

 

INTERVJU 2  z vzgojiteljico B: 

 

Jaz: Spoštovana vzgojiteljica, spraševala Vas bom o pogovorih, v katerih otroci pod vašim 

vodstvom opisujejo sliko. Zanima me, kako pogosto otroci opisujejo sliko pod Vašim 

vodstvom. 

Vzg: Enkrat tedensko sigurno oz. še večkrat. Odvisno, knjige imamo več al manj vsak dan, 

tko da je to zlo pogosto, no.  

Jaz:  Ali se na vodenje pogovora, v katerem otroci pod Vašim vodstvom opisujejo sliko, 

pripravite?  
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Vzg: Kakor kdaj. Odvisno od same teme mogoče. Če jim mogoče kaka vsebina ni še dovolj 

jasna, je potrebna kakšna priprava. Vprašanj si niti ne pripravljam, bom rekla, ker se mi zdi, 

da s to dolgoletno prakso kr dobiš neke vzorce, a ne, da veš kaj moraš in kako sprašvat. In če 

skupino tut poznaš, veš, kako morš otroka spodbudit, kako mu zastavit vprašanje. Včasih je 

pa tut potrebno, moraš, no, še vedno se mal prpravt vnaprej.  

Jaz: Katero sliko po navadi izberete?  

Vzg: Odvisno. Največkrat se navezuje na tematiko, če je neka načrtna, a ne. Velikokrat pa tut, 

če je kej zanimivega, kar mislm, da jih bo pritegnil, jim pač pokažem in se začnemo 

pogovarjat. Včasih tut kakšn od otrok že sam reče: »Lej, lej, lej, kaj je pa tukile (pove svoje 

ime)?« In začnemo se o tem pogovarjat. Tko da različno, zelo različno pa velikokrat.  

Jaz: Ali po navadi vodite pogovor o sliki s celotno skupino otrok ali jih razdelite na manjše 

skupine?   

Vzg: Odvisno. Glede tut na same cilje, a ne. Al pa če mam željo, da spodbujam recimo  

določene otroke, bom zbrala samo določene otroke. Če ni tako pomembno, cela skupina. 

Včasih tut individualno. Vedno se to prepleta, a ne.  

Jaz: Kako po navadi začnete pogovor, v katerem bodo otroci opisovali sliko?  

Vzg: Če je bolj usmerjeno, načrtovano, bi rekla kokr kdaj, no. Se mi zdi da vseen lažje 

pritegneš otroka, da je neki prej, preden sliko pokažeš. Zdej, če so otroci že prpravljeni, da 

bomo rekl: »Zdej bomo pa tole pa tole, usedite se na tla.«, sliko pokažem, v redu, bodo prec 

vedl, zakaj. Če je pa neka dejavnost, da je več stvari, da se igramo. recimo, tist je pa včasih 

dobr, da maš neko: »Abrakadabra, čiračara, poglejte kaj sem našla.« Al pa moraš dat vedet, da 

dajo pozornost potem na samo opisovanje slike, da se obrnemo k temu.  

Jaz: Ali z vprašanji sistematično vodite otroke pri opisovanju slike?  

Vzg: Ja. 

Jaz: Ali lahko navedete primer vprašanja? 

Vzg: Recimo riba, slika o ribi. Zdej če pokažem sliko o ribi, tisto običajno vprašanje je vedno: 

»Kaj vidiš na sliki?« Al pa: »Kaj imam v roki?« Mogoče tut: »Kaj vidite, kaj držim v roki?« 

Pol pa gremo počas v detajle, a ne. Katera žival je, kakšna je, kakšne barve je, kje ima rep … 

Na ta način.  

Jaz: Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

Vzg: Seveda. Vedno more bit  knjižno, zborno, ne.  

Jaz: Čemu? 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                Metka Gabrijel: Opisovanje slik v vrtcu 
 

118 
 

Vzg: Prav je, ker če danes poslušamo govor kjerkoli, se pravilni govor v našem slovenskem 

jeziku zelo zgublja. Polno je teh tujk vrinjenih in js mislm, da smo mi ena ustanova, kjer 

mormo negovat naš jezik, in je prov, da se pogovarjamo v našem knjižnem jeziku.  

Jaz: Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo, vpadajo v besedo? 

Vzg: Potem dam njemu vprašanje: »No, zdej pa ti povej.« Ker mogoče on na ta način išče 

pozornost. Velikokrat tko. Včasih, če je potem še moteč ga pač dam k sebi al pa k sodelavki. 

Tko načeloma.  

Jaz:  Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nepravilen odgovor?  

Vzg: V bistvu ga ne popravljam, a ne, ampak mu dodajam še podvprašanja. recimo. Al pa sej 

se tut zgodi, da že drugi otroci mogoče vejo in pol tisti prov povedo in se potem naprej 

pogovarjamo. Nikol ne rečem: »Ne, to pa nisi prav povedu.« Temu se izogibamo.  

Jaz: Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 

Vzg: Ne, ne. Vedno sodelujejo. Vedno se jih nekaj najde, potem pa potegnejo za sabo.  

Jaz: Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

Vzg: Ja, ker mlajši potrebujejo tut bolj enostavne slike, recimo, tisto jasno, veliko. Pri 

starejših so pa lahko, kako bi rekla, slike, ki so bolj bogate. Tko kot si jo ti mela, a ne.  

Jaz: Ali pri otrocih opazite razlike v razvoju govora, ki vplivajo na opisovanje?  

Vzg: Ja, so velike razlike, ker odvisno že od tega, iz kakšne družine otrok prihaja. Če je govor 

dvojezični, bom rekla, če so starši priseljenci, to je velika razlike, a ne. Ker je odvisno, kolk 

znajo že govorit ti otroci. Zlo je to pomembno, a ne. Tudi odvisno, kdaj pride otrok v vrtec. 

Sploh, če so priseljenci pa starejši otroci, imajo večje težave v govoru kot mlajši otroci, ki so 

takoj vključeni v vrtec. Zdej je tut odvisno, če ima otrok že kakšne napake v govoru. Tut to je 

velikokrat prisotno pa mu mormo potem na drugačen način pomagat, a ne. So razlike, 

sigurno.  

Jaz: Kako spodbujate otroke, ki so na jezikovnem področju šibkejši?   

Vzg: Ja pač ponujam bolj individualne dejavnosti, da se individualno z njim ukvarjamo al pa 

po dva otroka skupaj. Preko igre, preko opisovanja, preko gledanja knjig, pogovora. Če so 

večje težave, rabi več pomoči, a ne. Več individualnega je bolš, mogoče včasih sploh, da se 

umakneš s takim otrokom v kotiček, da je bolj mir okrog njega. Različno, kokr kdaj. Pa tut 

odvisno od situacije.  

Jaz: Kako pomembno se Vam  zdi razvijanje zmožnosti opisovanja za otrokov govorni  

razvoj? 

Vzg: Ja, zelo, najbolj pomembno, a ne. Sej to je neka osnova, a ne. Govor je osnova, 

vsepovsod ga uporabljaš potem. Prek opisovanja pa gradiš otroku besedišče, ne.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                Metka Gabrijel: Opisovanje slik v vrtcu 
 

119 
 

Jaz:  Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki, ko opisujejo sliko?  

Vzg: To pa ravno ne. Pač kdaj bereš kake članke na spletu al iz kakšnih revij teh strokovnih, a 

ne. Načeloma, da bi pa kakšno, izključno prov kako literaturo, pa ne. 

Jaz: Hvala za Vaš čas in odgovore.   

 

INTERVJU 3  z vzgojiteljico C: 

 

Jaz: Spoštovana vzgojiteljica, spraševala Vas bom o pogovorih, v katerih otroci pod vašim 

vodstvom opisujejo sliko. Zanima me, kako pogosto otroci opisujejo sliko pod Vašim 

vodstvom. 

Vzg: Zdej večkrat opisujemo slike, ko se gledamo na kakšni fotografiji, ko imamo kakšne 

dejavnosti. Potem jih pa poslikam in jim te slike predložim pa se pogovarjamo o tem. Se pa 

tudi večkrat v dopoldanskem času, pred zajtrkom, ko je še manj otrok, zlo radi posežejo po 

knjigah in potem reče: »Kaj je to?« in potem skupno opisujemo. Tko da lahko rečem, da je to 

večkrat tedensko, da kar dost pogosto.  

Jaz: Ali se na vodenje pogovora, v katerem otroci pod Vašim vodstvom opisujejo sliko, 

pripravite? 

Vzg: Ja, zdej odvisno. Večinoma ne. Zato ker velikokrat pride zelo spontano to, če pa že 

načrtno, se pa prpravm, drugač pa ne.  

Jaz: Katero sliko po navadi izberete? 

Vzg:  Je povezana s tematiko, je pa tudi naključna. Večkrat v teh individualnih pogovorih je 

pa naključna.  

Jaz: Ali po navadi vodite pogovor o sliki s celotno skupino otrok ali jih razdelite na manjše 

skupine?   

Vzg: Tko, kot sem že rekla. Zdej, če je zjutraj pred zajtrkom, je individualno bolj. Pr 

zaposlitvi pa skupna, skupinska.  

Jaz: Zakaj? 

Vzg: Ker je lažje in tut več dobiš od otrok iz manjših skupin.  

Jaz: Kako po navadi začnete pogovor, v katerem bodo otroci opisovali sliko?  

Vzg: Različno, no, ampak večinoma: »Kaj vidite na sliki, kdo je to?« Potem jih pa spodbujaš 

z vprašanji. Nimam nič kej zdej posebnega, da bi mela.  

Jaz: Ali z vprašanji sistematično vodite otroke pri opisovanju slike?  
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Vzg: Tudi ja. Pri načrtnem opisovanju vsekakor. Če želim priti do ene stvari, ki jo otroci še ne 

izrazijo, jih peljem do te stvari. Jih spodbujam in sprašujem v tej smeri.  

Jaz: Ali lahko navedete primer vprašanja? 

Vzg: Kdo je še na sliki? Koga še vidite? Poglejte, tukaj je še nekdo.  

Jaz: Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

Vzg: Ja.  

Jaz: Čemu? 

Vzg: Ja, da se pravilno otroci naučijo izražati, opisovati.  

Jaz: Ali uporabljate knjižni jezik? 

Vzg: Knjižni jezik, ja.  

Jaz: Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo, vpadajo v besedo? 

Vzg: Jih poskušam preusmert, da poslušajo. Če se pa ne da, pa prekinem in potem ponovim 

stvar.  

Jaz:  Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nepravilen odgovor?  

Vzg: Skušam ga še s spodbudami mal spodbujat, da pravilno ugotovi stvar, pove.  

Jaz: Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 

Vzg: Ni pogosto. Zelo, zelo redko. Če so otroci drugje, da so preveč razigrani, niso umirjeni, 

niso motivirani, če so kakšni dražljaji, tko da niso zbrani, potem se to zgodi. Ampak to se zelo 

redko zgodi.  

Jaz: Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

Vzg: Ja, seveda. Manj zahtevam od manjših otrok kot od večjih, ne. Tut druga vprašanja so. 

Pr starejši so veliko bolj zahtevna in tut več želiš, da ti povejo od slike kot pa pri mlajših, ne.  

Jaz: Ali pri otrocih opazite razlike v razvoju govora, ki vplivajo na opisovanje?  

Vzg: Vsekakor. Sploh v govoru je velika razlika v naši skupini od tri do štiri leta. Eni 

govorijo samo besede, veliko jih že stavke. Mamo pa tudi fantka, ki se še ne izraža besedno, 

samo razume vse, ampak ga potem spodbujam s tem, recimo pri ugankah, da ne izostaja. Ko 

dam drugim uganko, njemu pokažem slike in pravilno ugotovi, pokaže sliko, katera je rešitev 

uganke. Nadomestim slikovno, da se vseen izraža in da bo govor napredoval.  

Jaz: Kako spodbujate otroke, ki so na jezikovnem področju šibkejši?   

Vzg: Ja, s slikami vsekakor in sem tut staršem zdej rekla, da se tega tut oni poslužujejo. Ker 

otrok razume, sledi vsem stvarem, tko da je to super s slikovnimi primeri.  

Jaz: Kako pomembno se Vam zdi razvijanje zmožnosti opisovanja za otrokov govorni 

razvoj? 

Vzg: Zelo.  
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Jaz:  Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki, ko opisujejo sliko?  

Vzg: Ne, ne poznam. Res ne poznam.  

Jaz: Iskreno se Vam zahvaljujem za odgovore. 

  

INTERVJU 4  z vzgojiteljico Č: 

 

Jaz: Spoštovana vzgojiteljica, spraševala Vas bom o pogovorih, v katerih otroci pod vašim 

vodstvom opisujejo sliko. Zanima me, kako pogosto otroci opisujejo sliko pod Vašim 

vodstvom. 

Vzg: Večkrat ob slikanicah al pa k gledamo knjige, opisujejo ilustracije. Prov načrtovanga 

opisovanja nimamo zlo pogost, ampak vključujemo to med spontano igro, med posameznike, 

tiste, ki so šibkejši v govoru. To je trikrat na teden recimo, ampak večkrat v manjših skupinah 

se to dela.  

Jaz:  Ali se na vodenje pogovora, v katerem otroci pod Vašim vodstvom opisujejo sliko, 

pripravite?  

Vzg: Vprašanj si prej ne napišem, pogledam si pa sliko in si zamislm, v kero smer bi rada 

napelala otroke.  

Jaz: Katero sliko po navadi izberete?  

Vzg: Različno. Večkrat je naklučna, sploh k se to dela v teh manjših skupinah, pa v bistvu ne 

tolk načrtovano kot vodena dejavnost, a ne, v celi skupini, ampak izkoristm pač slikanice oz. 

revije al karkoli pač gledamo, k so takrat pr roki.  

Jaz: Ali po navadi vodite pogovor o sliki s celotno skupino otrok ali jih razdelite na manjše 

skupine? 

Vzg:  Večkrat v manjših skupinah.  

Jaz: Zakaj? 

Vzg: Zato, ker so otroci stari tri do štiri leta. Lažje spodbujaš tiste, ki so manj aktivni pr teh 

stvareh, tisti, ki so govorno šibkejši, tko da lažje dobiš aktivnost od vseh, no.  

Jaz: Kako po navadi začnete pogovor, v katerem bodo otroci opisovali sliko?  

Vzg: Največkrat sliko pokažem, to je za njih največja motivacija.  

Jaz: Ali z vprašanji sistematično vodite otroke pri opisovanju slike?  
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Vzg: Ja, najprej, da vidm, kaj sami opazjo, potem jih začnem usmerjat na podrobnosti. 

Odvisn od otrok, a ne. Pr tistih, k majo krajšo koncentracijo, k so govorno šibkejši, tam morš 

več spodbujat, ja.  

Jaz: Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

Vzg: Se trudim. 

Jaz: Čemu? 

Vzg: Ja, ker je to vzor. Otroci se učijo in morjo met že tak pravi vzorc.  

Jaz: Ali uporabljate knjižni jezik? 

Vzg: Se trudim.  

Jaz: Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo, vpadajo v besedo? 

Vzg: Poskušam jih umirit, sicer pa tut zarad takih situacij lažje delam v manjših skupinah. 

Jaz:  Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nepravilen odgovor?  

Vzg: Poskušam njegovo pozornost še enkrat usmert v sliko, da bi ga prpelala oz. da bi ga 

prpelala do tega, da bi opazoval oz. bi probala ugotovit, glede česa je dobil asociacijo na tist, 

kar je povedu.  

Jaz: Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 

Vzg: Ne.  

Jaz: Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

Vzg: Ja, seveda. Glede na njihov razvoj, sposobnosti in zmožnosti.  

Jaz: Ali pri otrocih opazite razlike v razvoju govora, ki vplivajo na opisovanje?  

Vzg: Tisti, ki majo slabše razvit oz. majo manjši besedni zaklad, tisti opisi so po navad 

skopejši in manj natančni kot pri tistih, k majo to bolj razvit.   

Jaz: Kako spodbujate otroke, ki so na jezikovnem področju šibkejši?   

Vzg: Predvsem ob individualnih oz. manjših pogovornih skupinah ob slikanicah, ob igri, ob 

pač takih situacijah, kjer se vsakodnevno nahajajo. Tko nevsiljivo in ne z namenom, da bo 

otrok zdej mel občutek, da zdej se mora pa neki učit govort pa tko. Uglavnem tko, da za 

otroka to spontano izpade.  

Jaz: Kako pomembno se Vam  zdi razvijanje zmožnosti opisovanja za otrokov govorni 

razvoj? 

Vzg: Dost pomembno.  

Jaz:  Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki, ko opisujejo sliko?  

Vzg: Ne vem nobenga naslova zdej. Probam poiskat kej, če rabm konkretno zadevo,  poiščem 

kej na internetu oz. v knjižnci. Ne vem pa zdej nobenga naslova tko.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                Metka Gabrijel: Opisovanje slik v vrtcu 
 

123 
 

Jaz: Hvala za odgovore.  

 

INTERVJU 5  z vzgojiteljico D: 

 

Jaz: Spoštovana vzgojiteljica, spraševala Vas bom o pogovorih, v katerih otroci pod vašim 

vodstvom opisujejo sliko. Zanima me, kako pogosto  otroci opisujejo sliko pod Vašim 

vodstvom. 

Vzg: Zdej, kaj je to pogosto? 

Jaz: Enkrat tedensko, enkrat mesečno, nekajkrat letno.  

Vzg: Večkrat mesečno. Ne čist vsak teden, ker so še druge dejavnosti, ampak recimo 

kakšnkrat več ne, sploh če mamo kšno knjigo pa ob tistem pol opisujemo. Kakšnkrat pa manj, 

a ne, odvisn od dogodkov. Ni pa to zdej, da bi pa prav načrtovala opisovanje ob sliki, a ne.  

Jaz: Ali se na vodenje pogovora, v katerem otroci pod Vašim vodstvom opisujejo sliko, 

pripravite? 

Vzg: Ne vedno, včasih pa.  

Jaz: Kako pa? 

Vzg: Da že prej pogledam material, ki ga mam, se mal vprašam, kaj jih bom spraševala, da ne 

bojo to samo zaprta vprašanja, ampak da bojo tut taka vprašanja »zakaj«, ne, da bojo mogl 

otroc pol razmišljat. Ne samo odgovore »da« pa »ne«, ne, želim, da se gre to mal širše.  

Jaz: Katero sliko po navadi izberete?  

Vzg: Po navadi je povezana s tematiko, k jo mamo. 

Jaz: Ali po navadi vodite pogovor o sliki s celotno skupino otrok ali jih razdelite na manjše 

skupine?   

Vzg: Po navadi kar s celotno skupino.  

Jaz: Zakaj? 

Vzg: Če pa ugotovim, da je kdo preveč zadržan, ampak v naši skupini niso, a ne, prejšnja leta 

sem poskrbela za to, da smo šli pol tut v garderobo pa sem se s tistimi pol posebej 

pogovarjala, ne. Ampak zdej so pa že tolk odprti, da se lahko vsi skupi pogovarjamo.  

Jaz: Kako po navadi začnete pogovor, v katerem bodo otroci opisovali sliko?  

Vzg: Običajno je že tist, kar držim v rokah, dost močna motivacija, da otroke pritegne, a ne, k 

so radovedni, in pridejo zraven.  

Jaz: Ali z vprašanji sistematično vodite otroke pri opisovanju slike?  
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Vzg: Običajno ja, a ne, zato, ker želim zvedet še, kaj ob sliki doživljajo, in potem jih pol tut 

sprašujem, kako so se počutil ob tej sliki al pa kaj mislijo, da se na sliki dogaja, tko, kot sem v 

primeru tvoje slike, o čem razmišljajo tej taborniki, k so bli tam, a ne.  

Jaz: Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

Vzg: Aaam… se trudim (smeh).  

Jaz: Ali uporabljate knjižni jezik? 

Vzg: Ne vedno, ampak pri vodenih dejavnostih se trudim, da bi, ampak mi ne uspe vedno.  

Jaz: Katero zvrst potem uporabljate? 

Vzg: Po navadi pogovorno.  

Jaz: Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo, vpadajo v besedo? 

Vzg: Zdej čist odvisno, za kakšen nemir gre. Če moti otroke s tem, da se jih dotika, da jih 

brca, da jih cuka, potem ga lahko tut odstranim otroka iz skupine pa se gre potem s 

pomočnikom igrat, a ne. Al pa deklica, ki ima razvojne težave, ji omogočmo kakšno drugo 

dejavnost. Včasih opozorim, ne, včasih sem mal bolj stroga, zahtevam mir. Tko, odvisno od 

situacije, no.   

Jaz: Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nepravilen odgovor?  

Vzg: Potrudm se, da bi neki pozitivnga v tem odgovoru še vedno poiskala, ne. Tko kot v 

primeru, ko je bil na sliki čajnik, pa je blo rečeno, da je bil zvonec, a ne. Ja, podoben je 

zvoncu, ne. Poskušam uporabljat besedico »ja«, kot spodbudo, da bi se razmišljalo še naprej. 

Da ta odgovor, ki je v bistvu napačen, da ga ne, mislm, da ga ne kategorično zavrnem, a ne. 

Ker že to, da se je otrok oglasu, je men plus. To pomen, da sodeluje in da razmišlja. Potem pa 

pač probam spelat na pravilno. 

Jaz: Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 

Vzg: Ne.  

Jaz: Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

Vzg: Ja, seveda, ker moraš, a ne. Sej v bistvu otrok ni tolk verbalno močan pr dveh pa pr treh 

letih, kot je zdele pr petih a ne.  

Jaz: V čem vidite največje razlike? 

Vzg: Amm… v bistvu pr nas je razlika v tem, da so zdej že zlo tko navajeni tega govora v 

skupini, a ne. Prej je blo več dela s tem, da si ti otroke zmotiviru na to, da so poslušali še en 

drugega, ne da so samo oni govoril, a ne. Zdej pa že to precej vpeljano, ne.    

Jaz: Ali pri otrocih opazite razlike v razvoju govora, ki vplivajo na opisovanje?  

Vzg: Ja, so razlike. Pa ne samo v razvoju govora, tuki tut ne, predvsem v razvoju 

samopodobe. Se pravi, otrok, ki ima višjo samopodobo pa tut k je bolj ekstravertiran, bo dal 
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več pri samem opisovanju kot tisti otroci, ki so zadržani, ki se mi zd, da se še ne znajo tko 

izražat, zato sem pol tut posameznike poklicala, brez da bi roke dvignl, zato, ker sm jih hotla 

vključt, a ne. In tistim se še posebej trudm dat pol potrditev pa spodbudo.  

Jaz: Kako spodbujate otroke, ki so na jezikovnem področju šibkejši?   

Vzg: Običajno te, k so že tko bolj tihi, se potem ob kšnih rutinskih stvareh, ne takih kot jih 

recimo načrtujemo za celo skupino, poskušam več pogovarjat z njimi. Al pa da mi povejo več 

o seb pa o tem, kaj se doma dogaja, pa o tistem, kar jih veseli, a ne. Tuki jih poskušam tko, da 

jih ne bom zatrla, a ne. Če kej ne ve al pa noče, sem pol uporabla to, a mu lahko pomagaš, a 

ne, tko da zdej pa dej, zakaj ne poveš, ampak »a lahko mu kdo pomaga«, na ta način, a ne. Pa 

potem individualno bolj se pogovarjamo o kakšnih stvareh.   

Jaz: Kako pomembno se Vam  zdi razvijanje zmožnosti opisovanja za otrokov govorni 

razvoj? 

Vzg: Ja, mislm, da je pomembno to, da jih poslušamo pr tem, k se otrok trudi opisat eno stvar, 

a ne, in da mu daš pol zraven neke podporne še al pa kšno idejo, na katero se lahko še mal 

oprime, pa kšno drugo asociacijo potegne zraven. Js mislm, da ja, a ne, ker tukej se, s tem se 

oblikuje samostojnost tut, a ne.  

Jaz:  Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki, ko opisujejo sliko?   

Vzg: Ne bi mogla zdle rečt, da poznam kšno posebno. Ne vem, če sem kdaj pršla prov s tem v 

stik, kako opisovat sliko. Vem, da je pomembno to, da jim postavljaš odprta vprašanja, tut 

drugač, a ne, ne vem pa, kaj bi še posebi blo prov za opisovanje. Težko rečem.  

Jaz: Hvala za odgovore.  

Vzg: Ni za kaj.  

 

INTERVJU 6  z vzgojiteljico E: 

 

Jaz: Spoštovana vzgojiteljica, spraševala Vas bom o pogovorih, v katerih otroci pod vašim 

vodstvom opisujejo sliko. Zanima me, kako pogosto otroci opisujejo sliko pod Vašim 

vodstvom. 

Vzg:  Zdej bom rekla tkole. V bistvu v zadnjem času mal bolj pogosto. Smo pa začel enkrat 

lani, mislm, da nekje mal pred decembrom s to komunikacijo na tisto ploščo, na tisto 

didaktično igro, a ne, od takrat pa dost pogosto. Tko bom rekla, po večkrat na mesec, ne 

enkrat, ni pa to vsak teden. Tko bi rekla, lahko je večkrat na teden, lahko pa kakšn tedn tut ni.  
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Jaz: Ali se na vodenje pogovora, v katerem otroci pod Vašim vodstvom opisujejo sliko, 

pripravite?  

Vzg: Ja, občasno. 

Jaz: Kako? 

Vzg: Zdej odvisno, kaj opisujemo. Trenutno opisujemo kolo. Js sm mogla pogledat, kako se 

določeni stvari na kolesu reče, a ne. Res, prov, recimo, zdej k vsak otrok predstavi svoje kolo 

pa ga malo opiše, a ne, zdej barva ni problematična, problematične so pa »bremze«, k so 

zavore, recimo. Bolj iz tega, no, prov bolj iz govornega vidika, ne tolk iz opisnega vidika, 

ampak iz pravilne izgovorjave recimo določenih besed. Pa za tisto igro sm mogla tut pravila 

najt, ne.  

Jaz: Katero sliko po navadi izberete?  

Vzg: Nismo še prav konkretno, razen tvoje slike, opisoval tkole. So pa knjige, k so, recimo, 

slike v knjigah, k so naključno izbrane, a ne. Povezano s tematiko, dostkrat v bistvu. Pr 

didaktičnih igrah je pa tko v bistvu, da tm pa je tisto, kar je ponujeno, a ne.  

Jaz: Ali po navadi vodite pogovor o sliki s celotno skupino otrok ali jih razdelite na manjše 

skupine?   

Vzg: Bolj smo v manjših skupinah.  

Jaz: Zakaj? 

Vzg: Ker v bistvu je nekje lažje izvedljivo, a ne. Si pa vidla, da se da tut s celo skupino, a ne. 

Z neko določeno, primerno metodiko to speljat, a ne. V bistvu, da so poslušalci, pa potem 

pripovedovalci, a ne. Ker recimo tiste didaktične igre se ne morjo vsi otroci igrat, a ne. Je 

lahko skupinska dejavnost, ampak skupinska dejavnost po manjših skupinah. Tle, če se pa 

knjigo opisuje, se pa da s celo skupino tut. Recimo sliko obrneš od knjige, a ne, pa v bistvu jo 

vsi vidjo, se da. Različno, no, ampak raj mam manjše skupine, a ne, v bistvu, tko da ni treba, 

da tisti otroci, ki nimajo, a ne, v bistvu, ki si ne upajo opisovat, da gredo pač skoz en 

postopek, tak, k ga odkrivajo sami, da to ni nč hudga. Pol pa vidm, da tisti otroci, k se sploh 

ne javjo za opisovat, a ne, jih potem pa povabš. Ampak mora on met velik pozitivnih 

izkušenj, da bo recimo sam prišel do tam, a ne. Ena punčka (pove ime) je fenomenalno 

napredovala na tem. Ona se nikol ni hotla v bistvu, pa sem sam čakala primerno priložnost, jo 

spodbujala k temu, a ne. Zanč je ona najboljš kolo opisala. Tko je bla še sama nase ponosna, 

da je mami povedala. Sm se včer z njo pogovarjala, ker je bil to njen problem izpostavljanja 

pred skupino v bistvu in je šla skoz. Povsod je pridobila, ne samo na govornem področju. 

Ampak tko bi rekla, ta emocionalni napredek ji je pomagu na vseh področjih, zdej recimo 

prov konkretno, a ne.  
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Jaz: No, saj imam kasneje pripravljeno vprašanje v zvezi s tem, kako pomagate tem otrokom. 

Vzg: Ja, v bistvu dajem velik, velik priložnosti, da dobijo neko izkušnjo. Js jih nikol na prvo 

žogo, ne. V bistvu, k jih spoznava, jih na prvo žogo, pol pa vidm, da ne bo šlo, se pa v bistvu 

js umaknem, a ne, in potem počakam spodbudo od otrok. Če jih ni, so pa oni tisti ta zadnji, k 

pridejo na vrsto k temu, a ne. Ker so le mel tolk nekih izkušenj, da so vidl, da to ni nč hudga. 

Pol pa rabi samo mejčkeno pomoč od odraslega.       

Jaz: Kako po navadi začnete pogovor, v katerem bodo otroci opisovali sliko?  

Vzg: Po navad je to v bistvu, kar se tiče teh govornih dejavnosti, je dobr, da je zmeri, no, 

pogosteje je frontalna oblika dela. Ker skupinca mora bit drugač mejhna, a ne, če je kot 

skupina. Pr frontalni obliki pa je lažje, a ne, v bistvu, da se vsi vidjo, ko komunicirajo med 

sabo, oz. če se opisuje sliko, da vidijo vsi sliko. Bolj se mi zdi, da je bolj ta varianta, da 

izbiram predmete, ki so jim v interesu, a ne. Bolj učinkovita je pa stvar, k jo otrok sam prnese, 

k je njegova. Ne da je moja, ampak tut js morm ponudt, a ne. Takrat morm pa pač neki tacga 

ponudt, da morm eno zgodbo okrog tistga izplest, da spodbudim interes, a ne. Je pa odvisno, 

kako jih izberem. Če vidm, da se okrog ene stvari pač neke zgodbe razvijajo oz. da jim je 

interesantno, da se velik otrok s tisto stvarjo ukvarja. Potem je, lahko spet rečemo, pobuda 

otrok, ampak bi lahko izvodenela, če je jaz ne bi zagrabla, a ne, pa izrabila.  

Jaz: Ali z vprašanji sistematično vodite otroke pri opisovanju slike?  

Vzg: Če je potrebno. Samo če je potrebno, a ne. Sej to si sama vidla tut pr sami izvedbi, a ne. 

Če je otrok bil dost suveren, da ni potreboval, a ne, pomoči, jo ne bi dobil, a ne. Sem pa 

opazila, v bistvu vsak napredek, vsaka stvar je bila recimo pohvaljena, tut tista, k je bla zlo 

mejhna, a ne, do tiste, ki je bla malo večja, so ble enakovredno pohvaljene.  

Jaz: Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

Vzg: Ja.  

Jaz: Čemu? 

Vzg: Ker je to pomembno, se mi zdi, v bistvu, ker je jezik tisto, kar nas predstavlja.  

Jaz: Ali uporabljate knjižni jezik? 

Vzg: Ja, pri teh načrtovanih dejavnostih kar pazim na svoj jezik, a ne. V bistvu sm ga mogla 

pa tut zlo, zlo sama dograjevat, a ne. Ker moj naravni, bom rekla, js prihajam iz enga druzga 

narečnega področja in, recimo, ko sm štartala vso stvar, js sm se celo posnela. In sm poln 

narečnih besed našla notr in pol sm ful, ful mogla delat na tem, da so mi šle ven tiste narečne 

besede. Po vsej verjetnosti če bi se šla dons snemat, bi še vedno najdla kšna taka odstopanja, 

ki niso najbolj primerna, recimo, dvojina. Js sm si jo mogla prov zavestno dat v glavo. In zdej 

pr otrocih opažam, recimo, da jo nekateri uporabljajo. Nekateri še vedno ne, a ne, dvojino 
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ženskega spola, k je najbolj problematična, in tut js je nism mela kot sistematično, ne. Morm 

rečt, da v bistvu zdej jo v osemdesetih procentih uporablam.  

Jaz: Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo, vpadajo v besedo? 

Vzg: Se pogovorimo o tej stvari, ne.  

Jaz: Že tisti trenutek? 

Vzg: Ja, če je stvar že, da v bistvu ni nič več jasno, kdo je kje, kdo je kako, a ne. Tko da se ne 

da nič razbrat več iz tega, a ne, ker nastane popolni kaos. Takrat definitivno takoj prekinem. 

Se pa da kšno stvar recimo rešt z nekim pravilom, a ne. Če si vidla, če je žogica 

pripovedovalka, a ne, ima svoje pravilo in takrat se otroci bolj držijo, a ne. Pride obdobje, k 

hočejo oni čez mejo, ampak takrat k se pojavi to, ne obdobje, ampak se pojavlja, k otroci se 

pač različno razvijajo, a ne. Pa en, k rabi prestopt meje, je to danes eden, pa čez dva mesca 

trije, v bistvu maš pa lahko celo leto. Takrat takoj ustavm, ne. V bistvu se vrnem, jih vprašam 

za pravilo, a ne, k ga potrdijo, in gremo lahko naprej.   

Jaz:  Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nepravilen odgovor? 

Vzg: Zdej, v bistvu js sm bla zdej na NTC izobraževanju, v bistvu na NTC učenju, kjer so 

nam poudarl, da nepravilnih pa pravilnih odgovorov ni. Ni tko da bi reku: »Ne, to pa zdej ni 

prov.« Ampak grem v bistvu nekje skoz to: »Ja, zelo blizu si,« da išče naprej, »ampak to ni 

to.« Če rabim konkreten odgovor. Če rabim ustvarjalen odgovor, je vsak odgovor. Odvisno, 

kakšen odgovor rabim, no. Če otrok reče povsem nekaj nepravilnega, potem grem skozi 

ovinke do odgovora. »Dobr poglej, pejt mal bližje pogledat, se ti zdi res to?« Če vidm, da 

otrok sploh še ni mel izkušnje s to stvarjo, ker jo še nikol ni vidu, a ne, potem otroke, da mu 

drugi pomagajo.  

Jaz: Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 

Vzg: Kakšn dan je, ja. K je kakšn glasen dan, k sploh ne vejo v bistvu. 

Jaz: Kje vidite vzrok? 

Vzg: Odvisno od dneva. Ne vem zdej. Najbolj preprost odgovor je: »U, vremenski so.« Ja, 

neki vplivi so, a ne. V bistvu pride dan, ko kakšn prijoka, pa ne vem razlogov, zakaj prijoka. 

Lahko so različni razlogi, da prijoka. Ampak k en prijoka, pol še nasledn joka, ne. Če nasledn 

joka, je tretji že na meji. Takrat bomo mel mal slabši dan, v bistvu bolj občutljiv dan. Mamo 

glasne dneve. Zakaj imamo mi zdej mize narazen? Ker ko smo mel mize skupi, to je blo skoz 

v bistvu samo spodbujanje in je šle vse samo ke gor. In v bistvu take dneve rešm tko, da 

nrdimo krog in morjo kričat na izpostavljenost. More vstat pa more zakričat. In pomaga.  

Jaz: Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

Vzg: Ja. 
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Jaz: V čem vidite bistveno razliko? 

Vzg: V obliki dela. Pr mlajših je težko neke stvari bolj individualno tko delat z 

izpostavljanjem, a ne. V bistvu, da bi tko, k mamo zdej, prpeljal je kolo pa ga je opisal, a ne. 

Postavu se je pred celo skupino. Mejhen bo to redko kdo naredu. Je bolš, da tko mejhno 

skupinco tvoriš in nrdiš, kokr da je ena spontana, ne načrtovana dejavnost. Se pač nekam 

umakneš, oblikuješ neko varno okolje, k je njim blizu, recimo. Bom dala čist primer: 

peskovnik, recimo. Tam v peskovniku se z njimi igraš, kaj ustvarjaš in potem opisujete tisto 

stvar, ki je tm notr, a ne. Bolj skoz igro.  

Jaz: Ali pri otrocih opazite razlike v razvoju govora, ki vplivajo na opisovanje?  

Vzg: Ne vem, če je to ravno glih razvoj govora tolk povezano s tem. Ampak se mi zdi, da je 

bolj ta razlika vidna glede na to, koliko domače okolje daje poudarek na to. S tem posledično 

se pa tudi vidi tudi ta razvoj govora. Če starši, recimo, k se z njimi pogovarjam, točno vidm, 

kje so recimo govorno močnejši, a ne, v pravilni izgovorjavi, v besednem zakladu, ne. Je 

otrok tudi močnejši in hitreje napreduje na govornem razvoju. Tko, da v bistvu jst pravm, da 

je razvoj odvisen od več dejavnikov. Tuki je tut bilingvizem, ki je omejujoč. Zakaj je 

omejujoč? Zato, ker ni besednega zaklada tako močnega, a ne. Ne vem, kako bi otrok 

opisoval, če bi lahko opisoval v svojem maternem jeziku. K pa sploh ne vem, če ga obvlada. 

Js bolj mislm, da je od domačega okolja odvisno, v večji meri k od mojega. Js sm pač neka 

tretja al pa druga dimenzija tlele, ki lahko spodbujam v bistvu iste elemente oz. druge, ki se 

doma sploh ne spodbujajo. Ti bom dala čist en konkreten primer. Doma pisni besedi ne dajo 

čist nobenga poudarka. Otrok ne pozna svojga imena. Ne prepozna napisanga svojga imena. 

V vrtcu pa delamo na tem, da ga prepoznava. In isto je pr jeziku al pa pri govoru. Mam pa 

lahko zelo močno vlogo v tem. K se dostkrat js igram, ko v teh različnih situacijah, a ne, v 

govornih položajih. In če se igramo kašne igre vlog, potem tut vikam. In pol pr otrocih tut že 

opažam, da vikajo.   

Jaz: O tem ste tudi že prej nekaj povedali. Kako spodbujate otroke, ki so na jezikovnem 

področju šibkejši?   

Vzg: V bistvu s podvprašanji, no. Ogromn spodbude rab. Ponavad je to spet govorna 

spodbuda. Lahko bi tut, da mu daš primernejšo vsebino, ki ne zahteva abstrakcije. Pa 

ogromno berem. V bistvu mi definitivno preberemo vsak dan eno pravljico. Js tut ne 

uporabljam pogosto kaset. V bistvu zlo rada berem. Mogoče je tut od tega odvisno, ker men 

so tut ogromno brali in men je to ogromno pomenil, a ne. Najbrž to iz neke lastne pozitivne 

izkušnje prenašam to tudi na otroke. 
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Jaz: Kako pomembno se Vam  zdi razvijanje zmožnosti opisovanja za otrokov govorni 

razvoj? 

Vzg: Tle bi sam to v bistvu rekla, da mormo met mi tolk znanja, da vemo vse te oblike, 

govorne oblike, ki so potem za šolanje pomembne, a ne. Al je to opisovanje al je to 

pripovedovanje, ne, da vemo mi te razlike. Ker slej ko prej se on sooči s temi oblikami, a ne. 

Zdej pa, če jih mi ne vemo, mi mešamo vse povprek. In gre lahko čisto za golo 

pripovedovanje, pa rečemo to je bilo pa opisovanje. Ne, razlike so. V didaktičnem oz. v 

metodičnih postopkih so razlike, a ne. Zdej pa, če za to nisi nikol tko intenzivno slišu, potem 

se s tem niti ne ukvarjaš. In pride do tega, da gre kar v neko svojo zgodbo, da želi it otrok v 

pripovedovanje sicer zelo povezane situacije, npr. kmetije, ampak on je hotu tja, ker se je tm 

bolj suvereno počutu. V bistvu je mel več znanja. Ja, tle je spet moje znanje, oz. kaj bom js v 

tem primeru nrdila.  

Jaz: Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki, ko opisujejo sliko?  

Vzg: A me boš pol vprašala, katero (smeh)? Bom rekla moje študijsko gradivo 

podiplomskega študija. Mi smo to delal na magistrskem študiju intenzivno. Imela nas je dr. 

Medved v Kopru. Bolj kot študijsko gradivo ni pa recimo v priročniku za vzgojitelje, k je kao 

nek pripomoček, a ne, notr je samo branje. Zelo malo o opisovanju, nič v bistvu, bolj je 

posvečeno branju. Sej tut sam Kurikulum nima tega jasno razločenega. Zelo slabo je to 

opredeljeno, v bistvu ta metodika. No, pa sej metodika sama niti ne tolk, ampak znotraj 

vsebine, a ne, ni jasno opredeljenih nekih kazateljev, kaj naj bi ti konkretno v tem primeru 

razviju pri otrocih. Pripovedovanje na takšen način, opisovanje na takšen način.  

Jaz: Najlepša hvala za Vaš čas in dogovore.   

 

INTERVJU 7  z vzgojiteljico F: 

 

Jaz: Spoštovana vzgojiteljica, spraševala Vas bom o pogovorih, v katerih otroci pod vašim 

vodstvom opisujejo sliko. Zanima me, kako pogosto otroci opisujejo sliko pod Vašim 

vodstvom. 

Vzg:  Redko, premalkrat, premalkrat. 

Jaz:  Ali se na vodenje pogovora, v katerem otroci pod Vašim vodstvom opisujejo sliko, 

pripravite?  

Vzg: Ja.  
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Jaz: Kako? 

Vzg: Da si pogledam. Da si najprej sliko pogledam dobr, da si prpravm kšno vprašanje 

oporno.  

Jaz: Katero sliko po navadi izberete?  

Vzg: Običajno je povezana s tematiko.  

Jaz: Ali po navadi vodite pogovor o sliki s celotno skupino otrok ali jih razdelite na manjše 

skupine?   

Vzg: Običajno delamo to skupaj.  

Jaz: Zakaj? 

Vzg: Razen v jutranjem času, ko otroc prhajajo, takrat, ane, delamo z manjšimi skupinami. A 

zakaj s celo skupino? Zato, ker se mi zdi, da otroc drug od druzga se nekej naučijo, opozorijo 

na kšno stvar, da so otroci lahko bolj pozorni. Da vsak nekej opazi, vsak nekej doda … am… 

zarad tega.  

Jaz: Kako po navadi začnete pogovor, v katerem bodo otroci opisovali sliko?  

Vzg: Ne vem. Poglejte, danes sem vam pa nekej prinesla. Bomo si pogledali, kaj je tukaj gor. 

Tko nekak, ne vem. Nimam kakšnga izdelanga. Odvisno od tega, kaj je na sliki, odvisno, kaj 

se takrat pogovarjamo, če je v kontekstu tega dela al pa tega načrta, potem že otroci vejo in so 

tut bolj pozorni na to, ane. Zlo odvisno od teme al pa od slike, kakšna je.  

Jaz: Ali z vprašanji sistematično vodite otroke pri opisovanju slike?  

Vzg: Ne. Js jih najprej pustim, da sami opazijo to, kar vidijo na sliki. Potem pa spodbujam tut, 

da poiščejo tiste posebnosti, mejhne stvari, podrobnosti, pa da … Potem v drugem krogu, k 

pridejo vsi na vrsto, potem se lahko, ne vem, lhko dopolnjujemo kšnga al pa, ne vem, a ne, če 

je nekej nekdo opazu. Al pa da dodatna vprašanja potem postavljam, kaj se dogaja, kaj je na 

sliki. Na tak način.  

Jaz: Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

Vzg: Premal.  

Jaz: Čemu? 

Vzg: Preskočva tole (smeh).   

Jaz: Ali uporabljate knjižni jezik? 

Vzg: Ne vedno.  

Jaz: Katero zvrst uporabljate? 

Vzg: Pogovorno.  
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Jaz: Zakaj? 

Vzg: Ker mi je to najbliži (smeh). 

Jaz: Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo, vpadajo v besedo? 

Vzg: So navajeni, zarad tega gremo po enem vrstnem redu, tko da pridejo vsi na vrsto in so že 

navajeni, da ko nekdo konča, da dobi drug besedo. Se pa zgodi seveda, da kdaj tut, takrat mu 

pa rečem: »A lahko malo počakaš?« 

Jaz:  Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nepravilen odgovor?  

Vzg: Hmmm… mu pomagam mogoče tako, da pogleda, da boljše vidi, če je res tko. Drgač pa 

še kšnga druzga otroka vprašam, če on tut tako vidi.  

Jaz: Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 

Vzg: Ne. Mislm, se kdaj zgodi, če jih ne zanima, ampak ni to pogosto.  

Jaz: Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

Vzg: Ja. Več je potrebno opisovanja oziroma več je potrebnih dodatnih vprašanj, več 

opisovanja, tko da ja, je za mlajše otroke, se je treba tut bolj prpravit na ta pogovor.  

Jaz: Ali pri otrocih opazite razlike v razvoju govora, ki vplivajo na opisovanje?  

Vzg: Ja. Sam besedni zaklad je boljši. In več, starejši otroci več povejo ob slikah, a ne, kot 

mlajši otroci. Opazjo manjše detajle, več stvari opazjo, znajo smiselno povezvat vzrok, 

posledico, a ne, in zarad tega so ti pogovori al pa ti opisi od starejših otrok bolj … Več je teh 

opisov, no, ne morem se zdle ta prave besede spomnt.  

Jaz: Kako spodbujate otroke, ki so na jezikovnem področju šibkejši?   

Vzg: Prvič jim dam več časa, da lahko odgovorijo, drugič jim mogoče postavim še kakšno 

dodatno vprašanje in pomagam s kakšno asociacijo. Kljub temu jih spodbujam, no, da čim 

več povejo.  

Jaz: Kako pomembno se Vam  zdi razvijanje zmožnosti opisovanja za otrokov govorni 

razvoj? 

Vzg: Ja, se mi zdi kr zlo pomembno, a ne, ker tko vidiš, kako otrok povezuje al pa kako 

smiselno uporablja različne pojme. Pa sploh tko se mi zdi, ta tvoja slika jim je bla zlo 

zanimiva, a ne, ker je otroke čist …, na nekaj jih spomne, en kup stvari je blo še zravn, k so 

jih lahko iz slike opazil, a ne. Tko da ja, se mi zdi to pomembno.  

Jaz:  Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki, ko opisujejo sliko?   

Vzg: Ne, to pa ne poznam.  

Jaz: Iskrena hvala za Vaš čas in odgovore.  

Vzg: Malenkost.  
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INTERVJU 8  z vzgojiteljico G: 

 

Jaz: Spoštovana vzgojiteljica, spraševala Vas bom o pogovorih, v katerih otroci pod vašim 

vodstvom opisujejo sliko. Zanima me, kako pogosto otroci opisujejo sliko pod Vašim 

vodstvom. 

Vzg: Ja, odvisno od teme. Recimo dvakrat ne mesec, kej tazga, al pa večkrat. V bistvu ja ob 

slikanicah tudi, tko da to je sigurno enkrat na teden.  

Jaz: Ali se na vodenje pogovora, v katerem otroci pod Vašim vodstvom opisujejo sliko, 

pripravite?  

Vzg: Ja, tudi.  

Jaz: Kako? 

Vzg: Da prej pregledam npr. slikanico, potem si že v naprej pripravim kakšno vprašanje. 

Jaz: Katero sliko po navadi izberete?  

Vzg: Slike, fotografije al pa slikanice so vedno vezane na tematiko al pa na obdobje, recimo, 

poleti so poletne pa tko.  

Jaz: Ali po navadi vodite pogovor o sliki s celotno skupino otrok ali jih razdelite na manjše 

skupine?   

Vzg: Največkrat s celotno skupino. 

Jaz: Zakaj? 

Vzg: Zato, da so vsi vključeni, da slišijo odgovore drugih otrok, zarad tega.  

Jaz: Kako po navadi začnete pogovor, v katerem bodo otroci opisovali sliko?  

Vzg: Če se gre za slikanico, se po navadi najprej zgodbo prebere pa je potem že to nek uvod v 

samo opisovanje. Včasih pa čist tko. Mamo sliko pa je slika motivacija.  

Jaz: Ali z vprašanji sistematično vodite otroke pri opisovanju slike?  

Vzg: Otrokom podaš neko sliko al pa fotografijo, po navad jih vprašam kaj je, kaj vidijo, 

potem pa že iz njih izhajam, a ne, kar oni opazijo.   

Jaz: Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

Vzg: Ja, seveda.  

Jaz: Čemu? 

Vzg: Ja, ker jezik je ena od točk v Kurikulumu, a ne. In je treba pri jeziku pazit na vseh 

področjih.  

Jaz: Ali uporabljate knjižni jezik? 

Vzg: Ja. Se trudimo.  
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Jaz: Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo, vpadajo v besedo? 

Vzg: Najprej skušamo vsi sodelovat pri opisu nečesa, zdej pa vidm, da če govorijo eden čez 

drugega, potem se odločimo, da dvignejo roko, pa potem počakamo, da vsi povejo, kaj imajo 

za povedat. Včasih je treba koga presedet, ga je treba pomirit.  

Jaz:  Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nepravilen odgovor?  

Vzg: Po navadi je tko. Js ne rečem ni pravilno, ampak js rečem bi še mal premislil pa a misliš, 

da je še kak drug odgovor. Tko, na takšen način.  

Jaz: Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 

Vzg: Ne. Je vedno kak, ki ga nekaj zelo zelo zanima, pa potem hkrati s tem svojim 

govorjenjem motivira še druge, da potem še druge zanima.  

Jaz: Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

Vzg: Ja. 

Jaz: V čem vidite bistveno razliko? 

Vzg: Zdej pri opisu, tko kot je fotografija, slika, pogovor, je zlo podobno. Razlikujejo se pa 

njihovi odgovori in potem tut posledično moja podvprašanja. Pri starejših otrocih je tko, da 

vidijo več detajlov, jih lahko mal bolj povprašaš o določenih stvareh, zakaj se to potrebuje, 

zakaj to … tko. Je mal več, tut daljši je pogovor. Več odgovorov, bolj podrobni so. Tko da 

zaradi tega se razlikujejo.   

Jaz: Ali pri otrocih opazite razlike v razvoju govora, ki vplivajo na opisovanje?  

Vzg: No, to je pa že ta odgovor, ki sem ga zdej povedala. Seveda se razlikujejo. Že po 

starosti, po njihovi dolžini odgovora, besednega zaklada.  

Jaz: Kako spodbujate otroke, ki so na jezikovnem področju šibkejši?   

Vzg: Po navadi jih damo sedet bližje, če je taka tema, jih damo sedet bližje nas, se pravi 

strokovnih delavcev. Potem gledamo in pazimo tudi, da so večkrat na vrsti, predvsem takrat, 

ko želijo govorit. Ko dvignejo roko, jih opazimo in so oni na vrsti. Jih pri tem tut spodbujamo 

zato, ker če bi jih nekak spregledali v narekovajih, potem ni več take zainteresiranosti s strani 

otrok, tko da morajo bit opaženi. Pomagamo jim, zdej ko so starejši, tut popravljamo njihove 

besede.  

Jaz: Kako pomembno se Vam  zdi razvijanje zmožnosti opisovanja za otrokov govorni 

razvoj? 

Vzg: Men se zdi to zlo pomembno. Zato sem tudi večkrat tko, pri kakšnih slikanicah, potem, 

ko jih jaz preberem, potem še oni opisujejo al jih pa kej vprašam, kakšno dodatno vprašanje 

dam, podvprašanje. Al pa da sm vidla, da jih je kaj zanimalo še posebej, potem jih še dodatno 

vprašam. Al pa če se mi zdi, da je bila mogoče kakšna težja beseda al pa da kakšne besede 
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niso razumeli, potem še dodatno vprašam kaj pa to pomeni. Tko, da se mi zdi to zelo 

pomembno.  

Jaz:  Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki, ko opisujejo sliko?  

Vzg: Da bi bilo prav na to temo? Ne, se ne spomnim nobene zdele.  

Jaz: Hvala Vam za čas in odgovore.  

 

INTERVJU 9  z vzgojiteljico H: 

 

Jaz: Spoštovana vzgojiteljica, spraševala Vas bom o pogovorih, v katerih otroci pod vašim 

vodstvom opisujejo sliko. Zanima me, kako pogosto otroci opisujejo sliko pod Vašim 

vodstvom. 

Vzg: Nekajkrat letno.  

Jaz: Ali se na vodenje pogovora, v katerem otroci pod Vašim vodstvom opisujejo sliko, 

pripravite?  

Vzg: Ne, samo vem pa točno, kaj hočem s tem dosečt. Ker razlika je, ali želiš, da opisujejo, al 

želiš, da jih to na neki spomne in da ti govorijo o dogodku. Odvisno, kaj hočeš od tega dobit. 

Lahko je to tut kot motivacija potem za nadaljevanje, potem jih vodm, da bomo pršli do tja, 

kar želim. Skratka, ja, prpravš se v tem smislu, ne pa vprašanj. Vprašanj si ne morš prpravt, k 

nikol ne veš, kaj bodo otroci rekli. Lohka si v mislih daš par stvari, to je to.  

Jaz: Katero sliko po navadi izberete?  

Vzg: Povezana z določeno tematiko, k po navadi hočm prov točno se o nečem pogovort. Če je 

pa naključna, je pa po izboru otrok.  

Jaz: Ali po navadi vodite pogovor o sliki s celotno skupino otrok ali jih razdelite na manjše 

skupine?   

Vzg: Bolš je, če so razdeljeni v dve skupine, razn kadar želim, da se res slišjo drug druzga, 

sam potem je zlo važn, kako je to prpravljeno, zato, da to sploh dobr uspe. Če pa želim zlo 

izčrpno o nečem, je pa bolš, če jih je manj. Zarad tega, ker absolutno velik več zveš, manj je 

motenj. Včasih je pa bolj v ospredju to, da želiš, da se povežejo, da slišjo drug druzga, kaj kdo 

misl, lahko je tut tko, ja. Odvisno od tega, kaj želiš.  

Jaz: Kako po navadi začnete pogovor, v katerem bodo otroci opisovali sliko?  

Vzg: Dovolj je to, da pokažem sliko. Ker pogovarjamo se tut o drugih stvareh na podoben 

način, lahko je to predmet, lahko je to še kej druzga. Ne, dovolj je, če pokažem sliko.  
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Jaz: Ali z vprašanji sistematično vodite otroke pri opisovanju slike?  

Vzg: Ja, recimo zadnjič sem, ne. Najprej, da res si ogledajo fotografijo, da so pozorni na neke 

detajle, da res opazijo vse stvari, k so gor. Potem pa grem na ozadje, na to, kaj jih spomni, 

kakšna čustva imajo ob tem, al jih je prijetno al jim je neprijetno, a jih mogoče spomne na 

kakšn dogodek, al so že kdaj kej tazga doživel, al so kdaj že tut sami kej tazga počel … 

Ampak mislm pa, da je smiselno najprej ogledat si sliko, kaj sploh zares je gor, da najprej 

pogledamo, da opazmo detajle.  

Jaz: Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

Vzg: Ja, poskušam.  

Jaz: Čemu? 

Vzg: Ker se mi zdi pomembno, da poznajo jezik, da poznajo tut tak pogovorni jezik, ki naj bi 

se ga govoril. Da tut oni vejo, da je treba včasih pazt na izražanje. Da ločijo tut to, ko se 

igrajo, je v bistvu manj lep jezik, manj pravilen. Ko pa se usedemo, se mi zdi pa, da je prav, 

tko kot, recimo, če se pogovarjamo o kakšnih slikanicah, se mi zdi prav, da poskušajo govort 

čim bolj pravilno. Pr igri je pa tega manj, no. Tut jst nism tolk natančna tm. Tukej se mal bolj 

potrudm. Čeprav še vedno mislm … 

Jaz: Torej uporabljate knjižni jezik? 

Vzg: Poskušam.  

Jaz: Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo, vpadajo v besedo? 

Vzg: Ena stvar je to, ta naš dogovor, k ga vsi poznajo. Ker če jih je 23, drugače ne gre, kot da 

se dvigne roko, ker ne morjo vsi hkrat govorit, ker ne slišmo drug druzga. To je ena stvar. Da 

ne pokličem tistega, k govori. Da vidi, da mora bit tiho in počakat tolk časa, da ga bom 

poklicala, tut če dvigne roko. Če je zelo moteče, gre lahko tut stran pa kakšno drugo stvar 

delat, ampak ne glasnega. Ampak tega v bistvu, če se le da, ne delam. Poskušam, da ne bi blo 

to potrebno, no, se pa zgodi, da je kakšn dan tolk nemiren, da ne gre, da kakšn otrok 

enostavno ne zmore.  

Jaz:  Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nepravilen odgovor?  

Vzg: Tko, kot je blo zadnjič morje? 

Jaz: Recimo, ja.  

Vzg: Potem je ena rekla jezero. V bistvu ne vem, mogoče bi se iz posnetka bolj vidlo, kako 

sem reagirala. Mal te zmot, ampak okej, voda je. Mislm, da sm rekla voda je, ne vem točno. 

Ampak potem k je pa rekla ena druga deklca »jezero«, sem mogoče mal bolj na glas to 

povzela. Aha, jezero si rekla. Tko da mogoče tut tist otrok mal bolj pogleda, al je morje al je 

jezero. V tem smislu, no. Da še enkrat pogleda, če se mogoče njemu tut zdi, da se ni pravilno 
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izrazu. Da se še enkrat ustav ob tem, ker mislm, da tut tista deklica bi vedla, da to ni, če bi 

bolj natančno pogledala.  

Jaz: Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 

Vzg: Včasih tut mogoče narobe zastavš vprašanje al pa … ja, nisi dovolj pozorn na to, kako 

ga bodo oni dojel. Mislm, da je treba najprej tuki pogledat. Včasih res tko vprašaš, da so v 

dvomu. Mogoče je treba bolj konkretno, še kakšno podvprašanje, pa mogoče pol kasnej spet 

lahko pridemo do tistga vprašanja, ko že mal raziščemo stvar. Včasih gre po tej poti, no. Da v 

bistvu mogoče daš preobširno, preširoko in potem se zgubijo. Če daš pa bolj konkretno, pa 

lahko počasi prideš spet do tistega vprašanja, ko že mal teren raziščejo.  

Jaz: Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših?   

Vzg: Ja. Pri mlajših, tm nekje, dokler nas ni blo čez dvajset, v bistvu ni blo nikol, nism js bla 

tko striktna, sploh nismo rok dvigoval. Pa ni blo potrebno, ni blo tolk kaosa. V bistvu, če ni 

potrebno, js ne vidm smisla, da bi to delal. Ko pa rata to moteče, je pa potreba. Drugač pa še 

pri mlajših pa absolutno ni tega, no. Se mi zdi, da tm tut po navadi ni tolk velik otrok, da bi 

vsi hkrat želel neki povedat. Jih je treba velik bolj spodbujat. V tej skupini je več k pol otrok, 

k imajo mnenje čist o vsaki stvari in čist vsi ga hočjo povedat. In tuki je treba potem red 

vzpostavt. Jih je pa par, k jih morš pa zbezat. Pr tamalih je pa to res … ni tolk idej in mnenj in 

…  

Jaz: Ali pri otrocih opazite razlike v razvoju govora, ki vplivajo na opisovanje?  

Vzg: Ja, seveda. Zdej če že besednjaka nimajo dovolj dobrga, potem v bistvu na prbližn 

govorijo. (Pove ime otroka) konkretno zdej ta fantek, bi verjetno še marsikej druzga povedu, 

samo je govorno tako švoh, da ne more. In potem ponavlja stvari, ki jih bo lahko ponovil. 

Opazuje pa dovolj dobro in vem, da če bi bil besedno bolj sposoben, bi lahko še kej več 

povedu. Ampak pač ne more. So zlo velike razlike, so, na področju jezika. Eni ogromno besed 

poznajo, takoj jih na neki spomne, takoj majo en kup asociacij, enim je pa vse težko, težko 

sploh povedat.   

Jaz: Kako spodbujate otroke, ki so na jezikovnem področju šibkejši?   

Vzg: (Pove ime dečka) je dans prvič govoru. Zdej govori čist normalno, z obema in tut z 

otroki. Tut zlo zgovoren je. Danes je pa prvič dvignu roko pa da je želel v krogu, ker do zdej 

je že govoru, v krogu pa ni še hotu.  

Jaz: Koliko časa že govori ta deček oz. kdaj je zopet spregovoril v vrtcu? 

Vzg: Drugač on skoz že govori, z nami pa, odkar smo šli na tabor. Takrat po poti nazaj je 

začel govort. In od takrat naprej govori čist normalno, k da treh let ni blo. Zlo pomembno je, 

da se jih počaka, da se jim da dovolj časa, da se ga vpraša, kakšno tako stvar, k veš, da bo znal 
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odgovort. Mogoče iz tistega, k veš, da je njemu všeč, da jih probaš na kej tazga spomnt. Tko 

da neki lahko reče. Pa otroci se tut navadjo, da nekateri pač povejo slabš, in pač pove, kot 

pove. Če js to sprejmem normalno, da na to nič kej ne vem, kako ne reagiram, oni vejo, da on 

tko govori in se iz tega noben ne norčuje, niti se mu ne posmehujejo, vejo, da tko govori. In 

ga poslušajo. Je pa to zlo odvisn od tega, kako odrasu sprejme. Ker če je to teb težko, dost je 

že, da nestrpnost pokažeš zravn, potem otroc to zlo hitr opazjo in so oni še mejčken bolj 

nestrpni do tega. Tko da se mi zdi, da je tuki zlo velik potrpežljivosti. Pa vedno mu dat 

možnost, k recimo lahko se ne more tko besedno izrazt, ima pa ideje.  

Jaz: Kako pomembno se Vam  zdi razvijanje zmožnosti opisovanja za otrokov govorni 

razvoj? 

Vzg: Zdej za govorni razvoj se lahko karkoli, je pa fajn ta pozornost na drobne stvari, pa tut 

to samo poimenovanje, besede da poznajo. Včasih je težko ubesedet stvari, k jih vidmo na 

sliki. Tko da ja, se mi zdi, da se lahko zlo fajn to uporablja za razvoj govora, tut opisovanje 

slik. En kup stvari je za to, da se govor lahko razvije, slike so ene izmed tega. Bolj se mi zdi 

tukej opazovanje, kot sam govor. Ja, bolj spodbuja opazovanje pa res da za te podrobnosti 

občutek. Čeprov pr nekih domišljijskih stvareh je jezik bolj, več da, a ne. Zato js v bistvu 

nikol ne morm ostat pr tem, da sam opisujemo, ampak vedno grem še na tisto, kaj je zadej, kaj 

jim pomen, da še kej okrog tega povejo. Tko da se jih čustveno nekak ta fotografija dotakne, 

da se oni spomnejo na svoje dogodke, k se mi zdi, da če so otroci čustveno na neki, jim je več 

do tega. In če njih spomniš na neki, kar jim je blo fajn, v zvezi s podobnimi dogodki, tut 

mejčken bolj pogledajo stvar. Bolj jim tut ostane.  

Jaz:  Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki, ko opisujejo sliko?  

Vzg: Ne, da bi prov tko, ne spomnm se, ne, da bi zdele ti povedala kšno knjigo. Čeprov vem, 

da to smo se učil v šoli o tem.  

Jaz: Najlepša hvala za odgovore.  

 

INTERVJU 10  z vzgojiteljico I: 

 

Jaz: Spoštovana vzgojiteljica, spraševala Vas bom o pogovorih, v katerih otroci pod vašim 

vodstvom opisujejo sliko. Zanima me, kako pogosto otroci opisujejo sliko pod Vašim 

vodstvom. 

Vzg: Enkrat tedensko.  
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Jaz: Ali se na vodenje pogovora, v katerem otroci pod Vašim vodstvom opisujejo sliko, 

pripravite?  

Vzg: Ja, z vprašanji. Priprava sigurno, da je. In to, da sm si napisala recimo vprašanja, to je 

blo dobr, a ne. Tko lažje sledim, tut če otroci speljejo pogovor v drugo smer. 

Jaz: Katero sliko po navadi izberete?  

Vzg: Odvisno, recimo od tematskega sklopa, lahko je povezano, lahko je naključno pri teh 

spontanih aktivnostih. Če je pa vodeno, je pa po navadi povezano s tematskim sklopom.  

Jaz: Ali po navadi vodite pogovor o sliki s celotno skupino otrok ali jih razdelite na manjše 

skupine?  

Vzg: Po navadi na manjše skupine.  

Jaz: Zakaj? 

Vzg: Ker pridejo do izraza lahko vsi otroci, ker se jih bolj razume, ker jih je lažje motivirat. 

Jaz: Kako po navadi začnete pogovor, v katerem bodo otroci opisovali sliko?  

Vzg: Čist različno, odvisno. Zlo pomemben je prostor tukej. Ga nekak omejimo al gremo v 

kotiček. Ta prostor velikrat omejimo pravzaprov, z ustnim navodilom, al jim damo mejo, 

zaveso. Al pa celo gremo v drug prostor. Če je na razpolago ta, mala igralnica, gremo v to 

igralnico al pa v garderobo. Te pomožne prostore uporabljamo.  

Jaz: Ali z vprašanji sistematično vodite otroke pri opisovanju slike?  

Vzg: Ja. 

Jaz: Ali lahko navedete primer vprašanja? 

Vzg: Recimo, če se samo na to tvojo. Ni tolk pomembno, kaj je na tej fotografiji, to je 

najlažja pot, a ne. To otroci glede na starost obvladajo. Ne boš vprašu pet let starga otroka: 

»Kaj je ta predmet?«, ampak hočeš nekej več zvedet od njega. Recimo, da je tako zavito 

vprašanje: »Kaj pa ti misliš, kolk je ta oseba stara?« al pa kej takega ne. Al pa: »Kako se ta 

dva počutita?« Pa pač razvijaš to mišljenje abstraktno, ne samo te konkretne zadeve. Drugač 

pa itak morš otroka to vprašat, kaj je na sliki, starejšega pa lahko tut bolj zapletena vprašanja.   

Jaz: Ali posvečate pozornost jeziku, v katerem vodite pogovor? 

Vzg: Vedno. 

Jaz: Čemu? 

Vzg: Pravzaprav sej vedno posvečalo jeziku tukej zelo veliko pozornost, v vrtcu. Tko, da se v 

bistvu take, k so pač neformalni pogovori z otroci, ne uporabljaš tolk tak knjižni jezik, ampak 

če se le da oz. zelo velik, večinoma uporabljamo knjižni jezik. In seveda k temu sodijo tut vse 

vodene aktivnosti. So pa taka neformalna, ko se zabavaš z otrokom, takrat pa tut mal 

uporabljamo, recimo, narečja, a ne.   
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Jaz: Kaj storite, če so otroci nemirni ter Vas in vrstnikov ne poslušajo, vpadajo v besedo? 

Vzg: Več načinov je. Poskušamo z glasom, recimo, potem z mimiko, potem recimo z dotikom 

otroka pomirit, a ne. Al pa postavit kakšno vprašanje, s katerim jih spodbudiš. Nekej nrdit, da 

se ta situacija neha, a ne. Različno. Mislm, da ne morš dat enga univerzalnga, ker tut vsak 

otrok je drugačen. Odvisn tut od otroka, ki to počne, to je zlo pomembno. Nekomu lahko 

sama nakažeš s prstom al karkoli, nekoga moraš fizično stabilizirat, recimo, al pa ga 

spodbudit s kakšnim pogovorom. Lahko je zlo nemiren, pa je zlo dovzeten za te pogovore, pa 

ga poskušaš: »Kaj pa ti misliš?«, ne. Na sto različnih načinov, bi lahko rekli.  

Jaz:  Kaj storite, če otrok na Vaše vprašanje izreče nepravilen odgovor?  

Vzg: Nikoli ne rečemo, da je to narobe. Razen če ne gre za nekaj, kar lahko otroku škoduje, s 

čimer lahko sebi škoduje al drugmu. Rečemo, ampak to so v bistvu zelo redke situacije, ko 

rečeš, to je narobe. Po navadi, ali smo tiho, al ponovimo za njim nekak to besedo, ali mu pa 

postaviš kakšno podvprašanje, nadaljuješ naprej, nekak napelješ na to, da bi otrok še naprej 

razmišlu pa mogoče sam pršu do tega, da je narobe odgovoru.  

Jaz: Ali se pogosto zgodi, da nekateri otroci ne sodelujejo v pogovoru? 

Vzg: Ne. 

Jaz: Kje vidite vzrok (če se to zgodi)? 

Vzg: Mnogo stvari lahko vpliva na otroke, ne. Od napora, recimo, k ga morjo vložt v 

predhodne aktivnosti. Lahko v končni fazi vreme na njih vpliva, luna, potem počutje. 

Pravzaprav se zgodi, ne, ampak v glavnem je treba nekak prilagodit tko. Odvisno je tudi od 

osebe, ki to izvaja, in od truda, ki ga v to vložiš. Lahko si popolnoma izčrpan pa ti ne gre. 

Včasih pa z zlo malo napora nekej dosežeš. Pri otrocih je tko. Lahko se ti za nekej zdi, da bo 

super, pa se ti sfiži. Lahko pa neko stvar prneseš noter pa je bum. Velik je od nas odvisno, 

velik je pa seveda od otrok.  

Jaz: Ali vodite pogovor pri mlajših otrocih drugače kot pri starejših? 

Vzg: Seveda. 

Jaz: V čem vidite bistvene razlike? 

Vzg: Razlika je že v zahtevnosti vprašanj. Pri mlajših so bolj konkretna, preprosta, kratka 

vprašanja,  tukej so pa bolj abstraktna že lahko. Starejšemu lahko bolj zapleteš vprašanje.  

Jaz: Ali pri otrocih opazite razlike v razvoju govora, ki vplivajo na opisovanje?  

Vzg: Ja. Absolutno opazimo razlike v razvoju govora pri vsaki skupini. Če otrok nima dobro 

razvitega govora, jaz sem v to pač prepričana, da tudi vedno se pojavljajo težave z govorom in 

težave z opisovanjem. To je povezano in eno brez druzga sigurno ne gre. Če bodo težave z 

govorom, bodo verjetno težave tudi z opisovanjem. Tko splača se potrudt res v vrtcu in se 
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pogovarjat velik z njimi. Sej to vsi delamo, ampak še več mislm, da bi lahko. Govor je zlo 

pomemben v vrtcu. Sej se sicer prepleta z vsemi temi področji v vrtcu. Otrokom 

pripovedovat, brat, hodit z njimi v knjižnico, vodit take pogovore ob sliki, potem tak pogovor, 

da te otrok gleda iz oči v oči, da se z njim ti neformalno pogovarjaš, zjutraj, popoldne, med 

prosto igro. To mi delamo, velik tega delamo. Z otrokom, ki slabše govori, vzpostaviš kontakt 

na ta način. Mi tut, recimo zdej že v tej starosti, če vidimo, da ima otrok težave, prijazno 

rečemo: »Ponovi za mano.« Če ti prijazno rečeš, nisi vsiljiv, ne, al pa nasilen, vzame to dobro. 

In potem rečeš: »Bravo, dobro si povedu.« V bistvu jih tut že učimo izgovorjave, ne. Zdej 

imamo dva otroka s posebnimi potrebami, imata zmerno govorno motnjo. Absolutno jih je 

treba učit, vsako besedo posebej. In ravno zarad tega, ker imata težave z govorom, imata 

odloženo šolanje. Spodbujamo tut starše takih otrok: »Berte, berte, pogovarjejte se z njimi  

…«  

Jaz: Kako pomembno se Vam zdi razvijanje zmožnosti opisovanja za otrokov govorni 

razvoj? 

Vzg: Pomembno sigurno je, ampak kolk je to pomembno, bi pa težko rekla. Mi v tem 

zadnjem obdobju otroke ne učimo, ne opismenjujemo v tistem pravem pomenu, ampak urimo 

otroke v tej fini motoriki pa grafomotoriki, ne. Neka oblika opismenjevanja že poteka, sam 

vedno se držimo tega, da otroke pač ne učimo črk, prov tko namenoma bom rekla, ampak 

toliko, kot pač sami želijo.  

Jaz: Vi ste mene razumeli »zmožnosti opismenjevanja«, mislila pa sem na opisovanje. 

Vzg: Aha. Zelo pomemben, zelo. Tut te manjše skupine, po dva, trije otroci zjutraj, recimo, 

pri kakšni igri spomin al pa ko sestavlja, ko recimo iz puzzl sestavi kej. Al pa navsezadnje ob 

Cicidoju, ob teh otroških revijah, ob slikanicah, k jih prnesemo iz knjižnice. Al pa čist 

preproste fotografije za zaporedje dogodkov in potem te fotografije najprej sestavi, potem pa 

opisuje, kaj se je kje zgodilo.  

Jaz: Ali poznate strokovno literaturo, ki govori o tem, kako naj se vzgojiteljica pogovarja z 

otroki, ko opisujejo sliko?  

Vzg: Velik sem že prebrala, ampak zdele točno ne bi mogla navest nobenga naslova. Js vem, 

da obstajajo. Js sm bla na seminarju o govoru in tam prav dobiš seznam knjig na to temo, ki si 

jih lahko pogledaš in tudi kupiš. 

Jaz: Hvala. 

Vzg: Malenkost.  

 

 


