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Povzetek:  

 

Diplomska naloga raziskuje razvoj predšolskih otrok, dejavnike, ki vplivajo na razvijanje 

predopismenjevalnih spretnosti in povezavo med igro in pismenostjo. Oslanja se na dejstvi, da 

se opismenjevanje začne že pred otrokovim vstopom v osnovno šolo ter da so 

predopismenjevalne spretnosti znanilci otrokovega učnega uspeha pri opismenjevanju in 

nasploh. Otrokove kognitivne zmožnosti v zgodnjem otroštvu in njegova naravna radovednost 

do lastnega okolja mu omogočajo, da si že pred vstopom v šolo ustvari določene predstave o 

branju in pisanju. 

Ker je predšolsko obdobje čas, ko se otrok v največji meri posveča igri, se v 

diplomskem delu izpostavlja njeno vlogo pri otrokovem razvoju. Igra ni le zabavna dejavnost, 

temveč je otrokov način spoznavanja sveta, preko katerega postopoma (in nezavedno) razvija 

vse svoje zmožnosti. V delu navajamo razloge, zakaj je igra primeren kontekst za spodbujanje 

pridobivanja predbralnih in predpisalnih spretnosti in kako igro obravnavati, da se to najbolje 

obnese. Pozitivna čustva in občutki, ki jih otrok doživlja med igro so temelj, na katerem gradi 

tudi svoje veselje do učenja, in razlog, da je med igro otrok močno motiviran k dejavnosti. 

V nalogi se tudi izpostavlja vlogo socialnih interakcij pri otrokovi igri. Najprej so to 

interakcije s starši in domačimi; ko začne obiskovati vrtec, pa ima otrok še več priložnosti za 

igro z vrstniki. Vzgojitelji imajo pomembno nalogo, da jo usmerjajo in spodbujajo z 

namenom, da bi otrok čim bolje razvil vse svoje sposobnosti in zmožnosti. Med te 

sposobnosti spadajo tudi predbralne in predpisalne spretnosti.  

V prvem delu diplomske naloge podajam pregled razvojnih značilnosti predšolskih 

otrok, v katerem izpostavljam dejavnike, ki podpirajo razvoj predbralnih in predpisalnih 

spretnosti. Drugi del diplome pa posvečam preučevanju igre kot konteksta, v katerem poteka 

otrokov razvoj. Na podlagi obstoječih raziskav podam opredelitev igre, navajam vrste igre in 

izpostavljam njeno vlogo pri jezikovnem razvoju. Nato se posvečam osrednjemu vprašanju, 

spodbujanju predopismenjevalnih spretnosti preko igre. Pri tem izpostavljam vlogo odraslih, 

bodisi domačih kot vzgojiteljev v vrtcu. 

Zaključni del diplome sestavlja seznam iger in analizo. 

 

Ključne besede: razvoj predšolskih otrok, predopismenjevalne spretnosti, igra, motivacija 
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Abstract:  
 

The thesis explores the development of preschool children, the factors that affect the 

development of  preliteracy skills  and the link between play and literacy. It is based on the 

fact that literacy begins before the child enters primary school and that preliteracy skills can 

predict  the child's educational achievement in literacy and in general. Children's cognitive 

skills in early childhood and their natural curiosity for their own environment enable them to  

develop certain ideas about reading and writing before starting school. 

Since the preschool period is the time when a child is largely involved in play, this thesis 

highlights the role of this period in the child's development. Play is not only a fun activity, but 

it is the child's way of learning about the world through which he gradually (and 

unconsciously) develops his full potential. In the thesis, reasons are also cited as to why play 

is a suitable context for the promotion of prereading and prewriting skills and how to deal 

with play in a way that will work best. Positive emotions and feelings that the child 

experiences during play are the foundation on which he will also build his joy of learning, and 

the reason that the player is strongly motivated to take part in the activity.  

The thesis also highlights the role of social interactions in a child's play. First are the 

interactions with parents, relatives and close friends; but when the child starts to attend 

kindergarten  he or she has many more opportunities to play with his or her peers. Educators 

have an important task to direct and encourage play in order to maximize the children's 

development of all their skills and abilities. These capabilities also include prereading and 

prewriting skills.  

The first part of the thesis gives an overview of the developmental characteristics of preschool 

children outlining the factors that support the development of prereading and prewriting 

skills. In the second part of the study play is examined as the context in which the child's 

development occours. Based on existing research a definition of play is given, as well as a list 

of types of play and their role in language development is highlighted. The central question of 

promoting pre-literacy skills through play is also dealt with. In doing this the role of the adults 

is emphasized,  whether it is the role of the family or the role of educators in the kindergarten. 

The final part of the thesis consists of a list of games and an analysis of their effects. 

Keywords:  the development of preschool children,  preliteracy skills, games, 

motivation 
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1 UVOD 

 

 

Opismenjevanje je proces, ki človeku omogoča doseganje funkcionalne pismenosti, in 

ima svoje zametke že pred začetkom formalnega izobraževanja v osnovni šoli. Dojemanje 

opismenjevanja kot procesa, ki se začne že pred formalnim učenjem, postavlja v ospredje 

pomen, ki ga ima predšolsko obdobje za celovit otrokov razvoj. Skladno s fizičnim, 

psihološkim in čustvenim razvojem se v zgodnjem otroštvu od rojstva naprej oblikujejo tudi 

motorične, kognitivne, socialne in jezikovne spretnosti, ki so temeljne za uspešno 

opismenjevanje. 

Po Piagetovih raziskovanjih se otrokov razvoj od stopnje najosnovnejših potreb in 

intuicij že v predšolskem obdobju povzpne do stopnje, na kateri spoznavne procese uravnava 

z aktivnim hotenjem. Slednje je odraz ljubezni do spoznavanja, ki je slehernemu človeku tako 

rekoč postavljena v zibelko. Otroci začnejo že od zelo malega stopati v odnos z okoljem; ker 

pa je resničnost, ki jih obdaja, njihovim še nedozorelim mentalnim zmožnostim v mnogih 

pogledih težko dostopna, si otroci “ustvarijo” kontekst, v katerem to resničnost lahko 

odkrivajo, spoznavajo, osmišljajo in se z njo preizkušajo na varen in brezskrben način. Ta 

kontekst je igra. 

Mnogo časa so igro pojmovali kot dejavnost, ki je ločena od učenja in spoznavanja. 

Šele Piaget in Vigotski sta v svojih teorijah igri povrnila ključno vlogo, ki jo ima pri 

otrokovem razvoju. Igra je za Piageta dejavnost, s katero se utrjujejo otrokove kognitivne 

sposobnosti, ki jih postopoma usvaja. Vigotski pa je na igro gledal s stališča socialnosti in 

poudarjal pomen socialnih interakcij z odraslimi in bolj izkušenimi vrstniki. Ti  lahko in 

predvsem preko igre pomagajo otroku, da dosega višje razvojne stopnje.  

Na osnovi teh in mnogih drugih teorij, ki so raziskovale vlogo igre pri otrokovem 

razvoju, so v zadnjih desetletjih nastale številne študije, ki obravnavajo povezavo med igro in 

pismenostjo. Igra je univerzalen, a hkrati zelo raznolik pojav, odvisen tudi od kulturnih in 

zgodovinskih značilnosti okolja, v katerem se otrok nahaja, zato jo je zelo težko opredeliti in 

ocenjevati. Kljub temu je raziskovalcem, z opazovanjem in ocenjevanjem različnih oblik igre, 

uspelo dokazati, da imata igra in učenje oz. opismenjevanje mnoge skupne značilnosti. Kot 

primer značilnosti naj na tem mestu omenim semiotično funkcijo, saj je znanje jezika 
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predpogoj za opismenjevanje: uporaba simbola za reprezentacijo objekta v igri se po svoji 

naravi ujema z uporabo besede za označevanje objekta v jezikovnem sporočanju. 

Vselej je treba imeti pred očmi dejstvo, da je bistvo igre v tem, da se je otrok loteva 

prostovoljno in zaradi lastnega veselja. Vsak trenutek je dobra priložnost, da se lahko z 

otrokovo voljo spremeni v igro. Treba pa se je zavedati tudi tega, kako pomembno je, da se 

odrasli zanimajo in ukvarjajo z otrokovo igro; ne v smislu poseganja, temveč tega, čemur 

Vigotski pravi “odranje” (angl. scaffolding). Igralno dejavnost mora vselej voditi otrok, 

odrasli pa z odranjem dobesedno nudi oporo otrokovi igri. Pri tem lahko prevzema različne 

vloge, ki so bolj ali manj vključene v igro, in tako pomaga otroku, da bo njegova igra 

kvalitetnejša in zanimivejša.  

V predšolskem obdobju se pri otroku oblikujejo sredstva znanja oziroma učenja za 

učenje z namenom, da se otrok pripravi na optimalno nadaljevanje učenja v šoli. Starši in 

starejši sorojenci so otrokovi prvi učitelji, predvsem dokler ne vstopi v vrtec, domače okolje 

pa je prvo okolje, iz katerega se otrok uči. Zato je pomembno, da je v tem okolju čim več 

vzpodbud za srečanje s pismenostjo v vseh njenih oblikah – gledanje, poslušanje, govorjenje, 

branje, pisanje… Odrasli moramo otroku pomagati, da svoje spretnosti čim bolje razvije. 

Če združimo to spoznanje s preverjenim dejstvom, da je usvajanje 

predopismenjevalnih spretnosti v zgodnjem otroštvu osnova za bralni, pisalni in splošni učni 

uspeh v celotnem nadaljnjem izobraževanju, se igra ponuja kot odličen kontekst za razvijanje 

predopismenjevalnih spretnosti bodisi v vrtcu kot tudi v domačem okolju.  
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2 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

 

V predšolskem obdobju, ko se pri otroku oblikujejo sredstva znanja, v tem obdobju 

doživi otrok velik napredek v telesnem, spoznavnem, čustveno-osebnostnem in socialnem 

razvoju (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). Vsa področja otrokovega razvoja so med seboj 

tesno povezana in soodvisna, zato poteka pri vsakem otroku napredek na vsakem od razvojnih 

področij na različen način. Vsako razvojno obdobje ima namreč določene mejnike, ki so zanj 

značilni, značilna pa je tudi heterogenost, oziroma dejstvo, da nekateri določene sposobnosti 

razvijejo prej, drugi kasneje. Psihomotorični, kognitivni, socialni, čustveni in moralni razvoj 

otroka so odvisni od mnogih dejavnikov; poleg predispozicije igra pomembno vlogo tudi 

okolje, najprej družinsko, nato še širše zunanje okolje, kot sta vrtec in druženje z vrstniki. Ne 

glede na odstopanja, ki so povsem običajna, lahko vseeno uokvirimo glavne razvojne 

značilnosti, saj so slednje, ne glede na to, kdaj se pojavijo, skupne vsem majhnim otrokom v 

tem obdobju. 

 

 

 2.1 SPOZNAVNI RAZVOJ 

 

Predšolsko obodbje zajema, glede na Piagetovo spoznavno teorijo, prvi dve od štirih 

stopenj spoznavnega razvoja: od rojstva do 2. leta življenja je malčkovo dojemanje sveta na 

zaznavno-gibalni stopnji, od 2. do približno 6. leta pa se otrok nahaja v predoperacionalnem 

obdobju (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004), med katerim razvije številne intelektualne 

sposobnosti, kot so simbolno mišljenje, jezik, spomin. 

 

Kot neločljiv del otrokovega spoznavnega razvoja pojmuje sociokulturološka teorija, 

katere glavni predstavnik je ruski psiholog Vigotski, socialno okolje, umeščeno v širši 

kulturni kontekst. Vigotski trdi, da se dojenčki, malčki in otroci v zgodnjem otroštvu učijo 

preko izkušenj, ki jih pridobivajo v interakcijah z odraslimi (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 

Te interakcije se odvijajo med vsakodnevnimi dejavnostmi in preko igre ter so osnova za 

spoznavni razvoj. 
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Na prvi, zaznavno-gibalni stopnji, poteka otrokov spoznavni razvoj preko šestih 

podstopenj, kot jih je preko svojih opazovanj oblikoval Piaget: 

 

1. dojenček se z okoljem povezuje preko refleksov (prvi mesec); 

2. primarne krožne reakcije – dojenček ponavlja gibe, ki mu prinašajo zadovoljstvo 

(1.-4. mesec); 

3. sekundarne krožne reakcije – dojenček iz zadovoljstva ponavlja gibe, s katerimi 

deluje na okolje (4.-8. mesec); 

4. usklajevanje krožnih reakcij – dojenček organizira svoja dejanja v smiselno 

sekvenco, ki ga pripelje do nekega cilja (9.-12. mesec); 

5. terciarne krožne reakcije – namerno spreminjanje vzorcev dejavnosti po načelu 

poskusov in napak; malčku ni več dovolj zadovoljstvo ob ponavljanju, temveč želi 

delovati na okolje, da bi si pridobil večje razumevanje o njem (12.-18. mesec); 

6. sposobnost reprezentacije – otrok je sposoben v mislih ponazarjati resničnost, na 

okolje ne deluje več neposredno (s pokusi in napakami), temveč načrtuje svoja 

dejanja (18.-24. mesec) (povzeto po Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 

 

S pojavom sposobnosti reprezentacije otroci presežejo mejnik zaznavno-gibalne 

izkušenj in začnejo razmišljati simbolno, v njihovem mišljenju se pojavijo pojmi in predstave 

o predmetih in dejanjih. Ta pojav se ujema s prehodom iz zaznavno-giblane stopnje na t.i. 

predoperacionalno, ki traja vse do vstopa v šolo. Otroci začnejo razmišljati, pa tudi igrati se 

na simbolen način, recimo s pretvarjanjem, da je metla konj (Marjanovič Umek, Zupančič, 

2004). 

Tudi risanje, ki se poraja v tem obdobju, je simbolni proces, pri katerem otrok z 

risanjem abstraktnih simbolov reprezentira neki pomen. Risanje je namreč grafična govorica, 

ki nastane na podlagi jezikovne, zato otrok riše, kot da bi pripovedoval zgodbo (Stella, 1983).  

Nenazadnje začne otrok tudi uporabljati simbolni sistem jezika – govoriti. Po Piagetu 

je raba govora rezultat razvoja simbolnih funkcij, saj mora imeti otrok splošne spoznavne 

zmožnosti, preden lahko uporabi besede, ki predstavljajo predmete, dogodke, odnose. 

Marjanovič Umek (v Umek, Kranjc, Fekonja, 2006) piše: “Avtorji spoznavnih teorij 

govornega razvoja se strinjajo, da je v otrokovem razvoju primarno mišljenje oz. da je 

mišljenje predpogoj in osnova za govorni razvoj.” 
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Na predoperacionalni stopnji začnejo otroci tudi oblikovati pojme, kot so pojem 

števila, prostora, časa, vrste predmetov, ter razvijati spomin, pri katerem uporabljajo 

ponavljanje kot spominsko strategijo; ob tem razvijajo tudi pozornost, a ta ostaja v tem 

obdobju precej šibka (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 

 

Za predšolsko obdobje so pri otroku značilni nekateri pojavi, kot so nezmožnost 

razlikovanja lastne perspektive od drugih (egocentrizem), nezmožnost razlikovanja med 

subjektivnim in objektivnim, na primer pripisovanje značilnosti živega neživim stvarem 

(animizem), in razlaganje pojavov kot rezultat človeške dejavnosti (artificializem) ter 

centriranje mišljenja, ko otrok zmore hkrati razmišljati le o enem vidiku situacije. Kljub temu 

so raziskave, ki so podale kritiko  Piagetovega pojmovanja egocentrizma dokazale, da so tri 

leta stari otroci že sposobni razumeti čustva in misli drugih ljudi in zavzeti njihovo 

perspektivo, da imajo torej sposobnost empatije (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 

 

V zvezi s konceptom otrokovega egocentrizma, ki ima v Piagetovi teoriji središčno in 

določujočo vlogo, je Piaget kot prvi utemeljil tudi egocentrični govor, ki je značilen za otroke 

v zgodnjem otroštvu, do sedmega leta starosti. Egocentrični govor naj bi bil prehodna stopnja 

k razvoju logičnega mišljenja in socializirane misli. To obliko govora je poimenoval tudi 

kolektivni monolog, ko se v skupini otrok vsak pogovarja na glas sam s sabo, oz. govori zase, 

pri tem pa se ne meni za druge.  

Vigotski si je to obnašanje razlagal drugače, saj je opažal, da se egocentrični govor 

sproži skoraj vedno le ob prisotnosti drugih otrok, kar lahko pomeni, da otrok, ki na glas (in 

ne nerazločno ali šepetaje) spremlja svojo dejavnost, to dela v t.i. iluziji razumevanja, oz. 

“verjame, da okolica njegov monolog spremlja in razume” (Vigotski, 2010). Avtor v tem vidi 

enostavno nediferenciacijo med dvema oblikama govora: govor zase se pri otroku ni še 

individualiziral in se tako izločil iz govora za druge. Zaradi tega vidi razvojno usodo 

egocentričnega govora v postopnem prehodu v notranji govor, saj je ta njegova prava 

psihološka funkcija. Notranji govor je namreč miselna oblika govora in ni namenjen 

sporočanju, je pa vez med zavestjo in besedo oz. zunanjim govorom, ki ga uporabljamo pri 

sporazumevanju z drugimi. Ker zgradba govora ni enostaven zrcalni odsev zgradbe misli, se 

misel, ki se premešča v govor, v tem procesu preoblikuje in spreminja (Vigotski, 2010). 
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Skladno s kognitivnim razvojem pridobiva otrok tudi metajezikovno zavedanje, to je 

proces, ki nastopi malo pred začetkom šolanja in vključuje razumevanje odnosa med obliko in 

pomenom besede, znanje o posameznih enotah jezika (glas, zlog) in poznavanje skladnje 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 

Proti koncu zgodnjega otroštva, ko večina otrok usvoji osnovne prvine materinščine, 

se pri otroku začnejo razvijati metajezikovne zmožnosti, med katere spadajo zavedanje o 

zgradbi jezika in slušni procesi. Njihov razvoj je tesno povezan z razvojem govora in 

mišljenja (Žerdin, 2003). Na podlagi študije, s katero so preučili metajezikovne zmožnosti 

otrok med (4,5) in (10,10) letami, so ugotovili, da najmlajši otroci ne razlikujejo med besedo 

in predmetom, ki ga označuje; za otroke do približno petega leta so stvari in dejanja pojavna 

oblika besed – otroci jih sprejemajo kot take, ker jih predmeti udejanjajo; ni še prisotno 

razlikovanje med uporabo jezika in razmišljanjem o jeziku (Stella, 1983)
1
. 

 

Pri šestem letu otrok starosti prične s šolanjem in preide iz zgodnjega v srednje 

otroštvo, od 11. leta dalje pa govorimo o poznem otroštvu; Piaget ti dve obdobji združuje pod 

pojem konkretno operacionalne razvojne stopnje. Mišljenje otrok tedaj postane reverzibilno, 

torej dvosmerno (od začetne stopnje pojava do končne in obratno), kar omogoča tudi druge 

logične operacije, ki jih na prejšnji stopnji ni mogel izvrševati, kot npr. konzervacijo 

(predstava o nespremenljivosti količine v drugačnih oblikah), matematične operacije, seriacijo 

(razvrščanje po velikosti) itd. 

Pomnjenje postane proces, pri katerem otrok aktivno predela informacije in jih 

oblikuje v razumljiv kontekst, da si na ta način pomaga pri zapomnitvi – otrok razvije torej 

konstrukcijski spomin. Od osmega leta dalje začnejo otroci nadzorovati pozornost in jo 

usmerjati glede na zahteve situacije. Tudi govorni razvoj doživi razmah, struktura govora se 

znatno izboljša, otrok razume in uporablja večstavčne povedi, metafore in primere ter se 

zaveda, da ima ista beseda lahko več pomenov (Marjanovič Umek, Svetina, 2009, v Repe, 

2012). 

 

Vigotski je temeljito raziskoval pomen besed in sklepal, da ima vsaka razvojna stopnja 

sebi prilagojeno strukturo besednega pomena in da slednji na poseben način določa odnos 

                                                 
1 Iz poglavja Il bambino e la scrittura, avtoric Emilie Ferreiro in Hermine Sinclair de Zwart. 
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med mišljenjem in govorom. Vigotski utemeljuje to trditev tako, da razlikuje dve ravni v sami 

besedi: notranjo, ki je smiselna, in zunanjo, ki je zvočna. Enotnost teh dveh ravni se kaže v 

gibanju, ki je pri govornem razvoju otrok jasno razvidno – smiselna raven besede se od celote 

(stavka) razvija k posameznemu delu (besedi), zvočna pa od dela k celoti. Zaradi tega so pri 

govornem razvoju človeka prvi stavki enobesedni, ko je pomenska raven zaobjeta v eni 

besedi, nadalje pa se stopnjuje v obvladovanje posameznih smiselnih enot, ki vse bolj členijo 

misel odraščajočega otroka. Brez znakov, torej besed, bi bilo sporazumevanje nemogoče, prav 

tako pa bi bilo brez pomena, ki je hkrati beseda, s katero označujemo vsebino zavesti. 

“Beseda se nanaša na celo skupino ali vrsto predmetov, ne na konkreten predmet kot tak, zato 

je vsaka beseda posplošitev in njen pomen je tudi posplošitev.”  (Vigotski, 2010).  

 

Otroke, ki so prestopili iz predšolskega obdobja v šolsko, čaka torej nadaljnje delo z 

vsemi vidiki, ki so povezani z jezikom; morali bodo utrditi izgovorjavo (predvsem če jim 

okolje ni nudilo dobre podlage za razvoj vseh glasov maternega jezika), usvojiti skladnjo, 

nadgraditi besednjak in razširiti obzorje pomenov. Dokazano je, da nadaljnje učenje jezika, 

branja in pisanja, ki ga otroku polaga formalno izobraževanje v osnovni šoli, obrodi boljše 

rezultate, če ima kot podlago dober govorni razvoj. Zato si poglejmo podrobneje, katere so 

faze govornega razvoja, kaj je zanje značilno in na kaj moramo biti pozorni, da otroku 

zagotovimo čim boljše pogoje za usvajanje govornih spretnosti. 
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3  RAZVOJ GOVORA 

 

 

Otrokov govorni razvoj se začne že ob rojstvu, in sicer z jokom, ki je prvo sredstvo 

komunikacije, ki ga ima novorojenček, ter se postopoma razvija dalje sočasno z duševnim in 

spoznavnim razvojem. Pri dojenčku so spoznavni procesi neverbalni, torej le zaznavno-

gibalne vrste; Piaget razvojno dobo pri dojenčku in do malčkovega drugega leta imenuje 

senzomotorična faza prav zato, ker “otrokovo mišljenje vključuje gledanje, poslušanje, 

gibanje, dotikanje, okušanje itn.” (Woolfolk, 2002). Ko pa se otrok začne učiti pomena prvih 

besed in tudi razume pomene izjav, ki mu jih pripovedujejo drugi, postaja govor del 

njegovega miselnega procesa (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 

 

Kranjčeva v svoji raziskavi navaja dve skupini dejavnikov, ki vplivajo na govorni razvoj. 

V prvo spadajo notranji ali psihološki dejavniki, kot so motivacija, čustveno stanje in 

prirojene predispozicije. Druga pa zajema zunanje – socialne in sociološke – dejavnike, kot so 

ekonomski status družine, stopnja izobrazbe staršev ter širše družbeno okolje (Kranjc, 1999). 

Tudi vrtec in vrstniška skupina so pomemben kontekst, ki omogoča otroku, da razvija svoje 

govorne spretnosti; kakovosten vrtec ima pozitiven učinek na vse otroke (predvsem na tiste, 

ki prihajajo iz družin, kjer imajo malo govornih spodbud), igra in medsebojno sporočanje z 

vrstniki pa omogoča otrokom, da uporabljajo jezik v različnih funkcijah, predvsem v 

domišljijski (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). Usklajenost vseh dejavnikov je optimalen pogoj 

za otrokovo doseganje visoke stopnje v razvoju govora in mišljenja (Kranjc, 1999). 

 

Razvoj govora se najitenzivneje odvija v obdobju zgodnjega otroštva, med drugim in 

šestim letom starosti, ko se otrok uči pragmatično (strategije govora, torej raba) in slovnično 

(sintaksa in semantika) uporabljati jezik; v tej fazi je učenje posredno, poteka preko govora, ki 

ga otrok sliši od drugih oseb, ki komunicirajo z njim (Kranjc, 1999). Kar omogoča začetek 

uporabe govora, je ravno otrokova interakcija z odraslo osebo; kar se tiče vključenosti v 

dialog, pa se zgodi že mnogo pred sposobnostjo uporabe jezika, saj novoroječnek že v prvih 

tednih kaže oblike komunikacije, ki poteka s starši preko vokalizacije, enostavnih gest, 

menjavanja vlog in recipročnosti (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006).  
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V razvoju govora ločimo torej predhodno ali pripravljalno fazo in jezikovno fazo, ki se 

prične, ko otrok izgovori prvo besedo z določenim pomenom (Toličič, Smiljanić, 1979). 

 

 

 3.1  PRIPRAVLJALNA ALI PREDJEZIKOVNA FAZA 

 

V tej fazi se pri otroku razvijata govorni in slušni aparat, h komunikaciji pa prispeva 

tudi vidni, kajti dojenček usmerja pozornost tudi na obrazno mimiko, ko gleda nekoga, ki 

izgovarja glasove. Stopnjujeta se zaznavanje in artikuliranje glasov, spremljajo jih tudi geste, 

s katerimi skuša otrok komunicirati, torej izkazuje željo po komunikaciji (Umek, Kranjc, 

Fekonja, 2006). Želja po komunikaciji je temeljna funkcija in hkrati eden od predpogojev za 

razvoj govora. 

 

Predjezikovna faza se členi na različne stopnje, prva izmed katerih je vokalizacija. Na 

tej stopnji novorojenček oblikuje prve glasove, v glavnem vokale, ki nimajo pomena in 

največkrat služijo za priklicanje pozornosti; s tem, da se starša in druge osebe v okolju 

odzivajo na njegovo oglašanje, dobi otrok občutek za komunikacijo (Kranjc, 1999). Glasovi, 

ki so prisotni pri vokalizaciji, niso naučeni. V prvih mesecih po rojstvu pride do glasovne 

ekspanzije, ko se veča število glasov. 

Zelo kmalu, približno en mesec po rojstvu, se pri dojenčkih oblikuje tudi sposobnost 

kategorialnega zaznavanja. To jim omogoča, da prepoznajo različne segmente govora, kot so 

zlogi, stavki, besede, čeprav jih v tem obdobju delijo glede na ritem in melodijo, ne pa glede 

na fonetično sestavo. Sposobni pa so tudi občutiti razliko med določenimi fonemi, kot npr. 

“b” in “p”, po dveh mesecih pa začnejo povezovati samoglasnike in soglasnike v enozložne 

glasove (npr. ba, pa). Po petem mesecu nastopi druga stopnja predjezikovnega obdobja, to je 

faza bebljanja (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). Znano je, da v prvih dveh stopnjah tudi 

gluhi otroci vokalizirajo enako kot slišeči, kar pomeni, da sta ti stopnji zgodnje vokalizacije 

neodvisni od zunanjih vplivov okolja (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 

 

Posnemanje glasov iz govora odraslih se začne približno pri desetem mesecu, vendar jih 

otroci posnemajo, ne da bi vedeli za njihov pomen (Kranjc, 1999). V tem obodbju nastopi tudi 

zadnja stopnja predjezikovnega razvoja: faza izgovorjave po govornem vzorcu. Na tej stopnji 
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pride do glasovne kontrakcije, to se pravi izgube nekaterih glasov, ki niso značilni za materni 

jezik (Zrimšek, 2003). Ko otrok posluša jezik okolja, se ga uči s posnemanjem, tako da 

ponavlja glasove. Posnemanje ima pri razvoju govora ključno vlogo, zato je zelo pomembno, 

da ima otrok nekoga, ki mu govori in mu tako nudi zgled za posnemanje (Toličič, Smiljanić, 

1979, v Repe, 2012). Zunanja spodbuda odraslih je nenadomestljiv element za razvijanje 

otrokovih jezikovnih zmožnosti. Brez staršev in okolja jih otrok ne bi mogel razviti (Zrimšek, 

2003). Tudi Horvat in Magajna (1987, v Repe, 2012) trdita, da je v predšolskem in začetnem 

šolskem obdobju (skupno od 3. do 7. leta) stik z okoljem, v tem primeru z vrstniki, 

pomemben za diferenciacijo govora na pragmatični ravni. 

 

V interakcijah z okoljem pridobi otrok tudi sporazumevalne spretnosti. Kranjc (1999) 

jih imenuje tudi pragmatična zmožnost ali komunikacijska kompetenca. Otrok pragmatično 

zmožnost razvije še pred slovnično (Kranjc, 1999), saj se začne razvijati že v prvih tednih po 

rojstvu, preko interakcije staršev z otroki. Kasneje se otrok nauči, da različne situacije 

zahtevajo različne oblike govora (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 

 

 3.2  JEZIKOVNA FAZA 

 

Jezikovna faza otrokovega govornega razvoja se prične, ko otrok spregovori prvo 

besedo, ki ima neki pomen. To se zgodi med 12. in 20. mesecem starosti, saj takrat tudi njihov 

spoznavni razvoj doživi napredek in otrok razume, da se besede vežejo na osebe, predmete, 

pojave, dejanja in občutja. Na začetku uporablja otrok enobesedne stavke (Trstenjak po Stern, 

1971, v Repe, 2012). Barrett (1982, 1983 v Umek, Kranjc, Fekonja, 2006) navaja stopnje, 

preko katerih se razvija govor in raba prvih besed: 

 

1. besede spremljajo konkretno dejavnost (otrok rabi besedo umivati, ko si 

umiva roke) 

2. besede, vezane na konkretno dejavnost, uporablja v drugih kontekstih (delno 

posploševanje) 

3. s poimenovanjem otrok loči predmete od dejavnosti (dekontekstualizacija) 

4. otrok tvori enostavne izjave s kombiniranjem dveh besed 
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Piaget stopnjo kognitivnega razvoja otroka, ki sledi senzomotorični in na kateri se tudi 

začne jezikovno obdobje govornega razvoja, imenuje predoperacionalna (ali predoperativna); 

ime izhaja iz njegovega pojmovanja operacij, ki so miselne akcije oz. dejanja, ki so 

ponotranjena z razmišljanjem o njih. Na tej stopnji otrok šele usvaja te miselne operacije in 

prvi korak za to je simbolično mišljenje, to je sposobnost otroka, da za miselno reprezentacijo 

dejanj ali predmetov uporabi simbol – jezik, sliko, znak ali gesto (Woolfolk, 2002). Prve 

otrokove besede so torej simboli, ki predstavljajo to, kar otrok ve o okolju, v katerem se 

premika (npr. tik tak predstavlja uro), in otrok jih tudi istoveti s predmetom (Repe, 2012). O 

tem nazorno piše Vigotski (2010): “Beseda in njena zvočna zgradba sta za otroka najprej del 

stvari, njena lastnost, ki se v ničemer ne razlikuje od vseh drugih lastnosti predmeta, in to je 

očitno pojav, ki je značilen za vsako primitivno govorno zavest. (…) Enotnost zvočne in 

smiselne ravni besede je pri otrocih neposredna, nediferencirana in neuzaveščena.” 

 

Kranjc (1999) omejuje trajanje tega obdobja usvajanja simbolov na približno eno leto 

do šestnajst mesecev. Med 18. in 20. mesecem začne otrok svoje misli izražati v besednih 

zvezah, sestavljenih iz dveh besed. Otrok zmore narediti ta prehod na dvobesedne izjave, ko 

ima njegovo besedišče okoli 50 do 100 besed (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). Ta pojav se 

imenuje telegrafski govor, saj je sestavljen le iz polnopomenskih besed in ne vsebuje 

veznikov, zaimkov in bolj zapletenih stavčnih členov (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006).  

 

Otrokovim prvim besedam sledi več prelomnih trenutkov, ko začne besedišče skokovito 

naraščati. Smithova raziskava prikazuje povečanje besedišča pri otrocih, starih 1,9, 2,6, 3,0 in 

4,6 let, druge raziskave pa so pokazale, da se otrok do 18. leta nauči okoli 13 novih besed na 

dan (Repe, 2012). Do 20. meseca obsega otrokov besedni zaklad že okoli 400 besed (Kranjc, 

1999). V obdobju med 2. in 4. letom večina otrok razširi svoj besednjak z okoli 200 na 2000 

besed (Woolfolk, 2002). 

 

Kljub jasnemu zaporedju razvojnih mejnikov pri otroškem govoru obstajajo vsekakor 

velike individualne razlike (ki ne predstavljajo odstopanj od norme) v tem, kdaj otrok pove 

prvo besedo in kakšen je potek nadaljnjega govora, zato je težko postavljati neke meje. 

Otrokovo razumevanje in uporaba govora sta odvisna od njegovega spoznavnega razvoja, od 

ravnanja s predmeti ter od izkušenj z odraslimi govorci preko rutinskih dejavnosti ali igre, 
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med katerimi dajejo otrokom pobude za govor in jim nudijo podporo, povratne informacije in 

model za posnemanje (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 

 

Razvoj enostavnih stavkov se prične med 18. in 32. mesecem starosti; takrat otrok 

govori približno 50 besed, pri čemer uporablja poimenovanja za hrano in obleko, živali, 

gospodinjstvo, dele telesa in ljudi. Nelson ugotavlja, da so napogostejše prve besede v 

kategorijah živali, hrane in igrač; od dveh let dalje pa uporablja več besed v povezavi s 

čustveno izraznostjo in socialnimi odnosi. Istočasno začne besede povezovati v stavke – sprva 

zelo enostavne, ki imajo po dve ali tri besede. Število besed v stavku postopno narašča 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2011, povzeto po Repe, 2012). 

 

Pri dveh letih zmore otrok že govoriti o abstraktnih vsebinah, pripovedovati zgodbice, 

igrati različne vloge in jih spremljati z jezikovnim komentarjem (Umek, Kranjc, Fekonja, 

2006). 

V tretjem letu začne otrok v stavku povezovati sintakso in morfologijo (npr. mama je v 

kuhinji), pri starosti dveh do štirih let začne oblikovati celovite stavke, kombinirati besede, 

izpolnjevati slovnične oblike, dodajati pridevnike, veznike, predloge, pomožne glagole, 

vprašalne stavke itd. (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). Šele z dopolnjenim četrtim letom je 

jezik dovolj razvit, da služi za sredstvo sporazumevanja v družbi. V tej starosti otrok že 

oblikuje stavke s štirimi besedami, njegov besednjak pa obsega do 1500 besed, pri petih letih 

naraste na 2000, pri šestih pa na 2500 (Trstenjak, 1971, v Repe, 2012). Do konca 

predšolskega obdobja naj bi otroci razvili osnovno strukturo govora in razumeli večino 

sporočil, ki jim jih posredujejo odrasli. Hkrati naj bi tudi sami znali pripovedovati tako, da jih 

drugi (odrasli in vrstniki) lahko razumejo (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006).  

 

Iz prejšnje analize lahko ugotovimo, da se govorni razvoj otroka prične na glasovni 

(fonetični) ravni, šele nato pa preide na slovnično (oblikovno-skladenjsko) in besedno 

(semantično). Razvoj besedišča in slovnice poteka vzporedno, saj otrok sliši jezik v 

interakcijah z odraslimi (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006).  

Horvat in Magajna (1987, v Repe, 2012) delita usvajanje glasovnih strani jezika na dva 

procesa; pri prvem se razvija zaznava glasov, pri drugem pa izgovorjava. Ta dva procesa 

potekata že v predjezikovnem obdobju, ko otrok doživi slušno diferenciacijo, ki ji sledita 
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artikulacija in diferenciacija soglasnikov, in s katero hkrati poteka intenziven razvoj 

besednega zaklada in izgovorjave. Otrok usvoji glas in ga lahko pravilno izgovarja, ko sta 

slušna in motorična predstava identični, to pa se za vse glasove maternega jezika zgodi med 

tretjim in četrtim letom starosti.  

Glasovna plat govornega razvoja je torej utrjena že pred koncem predšolskega obdobja, 

zato je pomembno, da otroku sledimo pri teh izkušnjah, da mu zagotovimo okolje, ki se na 

njegovo govorjenje odziva spodbudno, in da lahko v primeru težav takoj prepoznamo, v čem 

je problem, in mu nudimo ustrezno pomoč. Za logopedsko obravnavo t.i. dislalij, torej motenj 

izreke, je čas že pri treh ali štirih letih (Žerdin, 2003). 

 

 

 3.3  MISEL IN BESEDA 

 

Za razumevanje mišljenja majhnih otrok in njihovega odnosa do jezika in govora so se 

oblikovale številne teorije in vsaka od njih je prispevala pomemben korak na poti do 

razumevanja procesov, ki uravnavajo otrokov govorni razvoj.  

 

Pri obravnavanju razvoja govornega mišljenja je psihologija sprva preučevala mišljenje 

in govor kot ločeni funkciji človeške zavesti. Na eni strani so teorije učenja, ki razlagajo 

razvoj govora z mehanizmoma posnemanja, ki ga izvaja otrok, in podkrepitve odraslih oseb, 

ki se na njegova dejanja odzivajo in ga tako učijo pravilnega delovanja. Druge vrste razlago 

podaja transformacijsko generativna teorija Noama Chomskega, ki jezik obravnava kot 

strukturo, ki se je otrok ne nauči, saj mu je prirojena, in jo okolje le aktivira; stukturo jezika 

pa deli na globinsko, ki je skupna vsem jezikom, in površinsko, ki vsebuje pravila, ki so 

značilna za vsak jezik posebej. Ko otrok pride v stik z jezikom, prenese s pomočjo 

pretvorbnih pravil (ki so sprva enostavna, nato pa vedno bolj celovita) površinsko strukturo na 

globinsko, ki mu je razumljiva (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 

 

Med tiste, ki sledijo spoznavni teoriji, spada tudi Vigotski, ki je, skladno s principi 

kognitivistov, ugotavljal, da je za razvoj govora ključno mišljenje otroka. Mišljenje in govor 

pa sta povezana z zorenjem zavesti, usvajanje zvočne zgradbe in pomena besed se razvija 

hkrati z razvojem zavesti, pravzaprav sta soodvisna (Vigotski, 2010). V središče svoje analize 
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govora je postavil odnos med mislijo in besedo. Stična točka misli in besede je po Vigotskem 

pomen, saj pripada v enaki meri bodisi misli (kjer odraža stvarnost) kot besedi, ki je del 

govora, torej zunanjega sveta. Pomen je najmanjša enota, ki ohranja vse lastnosti govornega 

mišljenja, in sporazumevanje brez pomena bi bilo nemogoče. V tem pogledu se Vigotski 

navezuje na Piageta, tudi ko trdi, da je intelektualna raven otroka vezana na afektivno. V tem 

najde vzroke mišljenja – motive (vzgibe, interese, želje), ki sprožajo misli. V vsaki ideji je 

prisoten tudi afektivni odnos posameznika do realnosti, ki je v njej predstavljena. Motiv je 

tudi vzgib za govor, saj se ravno iz afektivnega odnosa do realnosti porodi potreba po 

sporočanju (Vigotski, 2010). 

 

Proces od misli do govora in obratno je po Vigotskem gibanje, saj se oblika vsebine 

nenehno spreminja. V umu je misel prisotna vselej kot celota, ko pa se sproži želja po 

zunanjem izražanju, se najprej vključi notranji govor, v katerem se izoblikujejo pojmi, nato pa 

preide v obliko zunanjega govora, ki se razvije vzporedno s posameznimi besedami (Vigotski, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  POSLUŠANJE IN SPOMIN 
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Na pravilen razvoj govora v otroštvu vpliva mnogo dejavnikov, kot so pravilno razvite 

psihične funkcije (pozornost, zaznavanje, mišljenje, domišljija, slušni spomin), zdrav živčni 

sistem, govorna središča v možganih in čutila, spodbujajoče okolje, ki daje zgled za pravilen 

govor. Razvit sluh je pomemben za sprejemanje in razlikovanje glasov in enot človeške 

govorice (Vališer, 2012). 

 

Sluh je prvo čutilo, ki se pri človeku razvije, že ko je še v materinem trebuhu. Sicer je v 

obdobju pred rojstvom odzivnost na zvok odvisna prej od prevodnosti kosti lobanje kot od 

organov sluha. Vemo pa, da je ob rojstvu sluh že skoraj tako razvit kot pri odraslem človeku 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). Zaznavanje zvoka poteka skozi ušesa, edino čutilo, ki se 

nahaja globoko v možganih, deluje pa na treh stopnjah: najprej gre zvok skozi zunanje uho, ki 

ga sestavljata uhelj in ušesni kanal, nato v srednjem ušesu preide iz slušnega kanala v notranje 

uho, napolnjeno s tekočino, v kateri receptorske celice zanihajo in sprožijo elektrokemične 

signale, ki preko aferentnega živčnega sistema peljejo informacijo do možganov (Goldfus, 

2012, v Repe, 2012). 

 

Otrok se preko sluha in posnemanja ter prejemanja vzgoje s strani odraslih navadi 

poslušati. Poslušanje je veščina, ki omogoča interpretacijo živčnih impulzov zvočne narave, ki 

pridejo do možganov, in odziv nanje. Pri otrokovem razvoju te veščine so poleg dobrega sluha 

potrebne tudi pozornost, zbranost ter intelektualna in osebnostna zrelost. Poslušanje je bistveno 

za uspešno komunikacijo in za delovanje spomina. Pri slušnem spominskem procesu gre za 

razumevanje slišanega, ohranitev informacij v spominu in njihov ponovni priklic. Mehanika 

slušnega zaznavanja pa poteka takole: 

 

 zvok pride skozi uhelj in slušni kanal do zunanjega ušesa, 

 pot nadaljuje skozi srednje uho, kjer preidejo zvočni valovi iz zračno polnega slušnega 

kanala v notranje uho, polno tekočine, 

 v tekočini so receptorske celice, ki po vrsti zanihajo, pri čemer nastanejo 

elektrokemični signali oz. akcijski potenciali, ki pošljejo informacijo preko aferentnega 

živčnega sistema do možganov  (Repe, 2012). 
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Z doraščanjem se otrokove strategije pri teh spominskih procesih postopoma 

izboljšujejo, veča se tudi obseg njegovega kratkoročnega spomina, kar mu omogoča vzporedno 

razmišljanje in zapomnitev večje količine informacij.  

Mlajši otroci se še ne zavedajo svojega spomina, vendar znajo že uporabljati enostavne 

spominske strategije. Z leti pa pridobijo sposobnost metaspomina, zavedajo se svojih 

zmožnostih pri pomnjenju in naučijo se kako se soočiti z nalogami, ki zahtevajo različne 

načine zapomnitve. Vsekakor pa je pri otrocih v zgodnjem otroštvu velik razkorak med 

količino slišanih in količino osvojenih informacij. Zato je prav, da pri pouku učitelj na različne 

načine razloži učno snov; pri poslušanju lahko vsak otrok nekoliko drugače interpretira in 

vrednoti isto sporočilo (Žerovnik, 2004, povzeto po Repe 2012). 

 

Znanstvene raziskave so dokazale, da obstaja tesna povezava med poslušanjem glasbe 

in poslušanjem jezika, ter da je učenje otrok s pomočjo glasbe lahko zelo učinkovito za njihov 

spomin. Po mnenju mnogih raziskovalcev je glasba en tip govorice, saj se pojavlja v obliki 

slušnega dražljaja in ima sintakso, ki je podobna jezikovni; sestavljena je namreč iz enot, ki se 

povezujejo v sklope po nekih točno določenih sintaktičnih pravilih, in vsebuje spreminjanje 

tonov, prav tako kot glas, ko govorimo in sporočamo določene vsebine. Procesiranje glasbene 

in jezikovne sintakse se pogosto odvija v istem možganskem predelu. Zato je v zgodnjem 

otroštvu, pa tudi naprej, s pomočjo glasbe mogoče znatno izboljšati otrokove sposobnosti 

poslušanja, govora, branja, pisanja in pomnjenja (Beozzo, 2013). 

 

Pri poslušanju glasbe nastopi isti kumulativni proces kot pri sledenju govorjenega 

jezika: možgani skenirajo, sledijo, etiketirajo, ponovno oblikujejo in določajo povezave med 

sprejetimi zvoki. 

Schneck in Berger (2006, v Repe, 2012) razvrščata delovanje slušnega sistema pri 

poslušanju melodije takole: 

 

 prihajajoče informacije, kot je zvok ali kakšen drug tip adekvatnih stimulusov, so 

najprej zreducirane na njihove sestavne elemente 

 ti se nato absorbirajo v elektrokemični akcijski potencial 

 potencial zatem razpošlje preko aferentnih poti perifernega živčnega sistema do 

centralnega živčnega sistema, kjer se kodira v subkortikalnem področju možganov in 
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nazadnje shranjuje v različnih kortikalnih področjih (živčnih celicah) 

 kortikalne živčne celice kodirajo, končujejo melodijo in shranjujejo informacije v 

točno določenem zaporedju – kot je bila informacija sprejeta za 

končno/možno/slučajno uporabo, primerjavo, dekodiranje itd. 

 te shranjene komponente se ponovno združijo kot celota. 

 

Ritmična komponenta glasbe lahko otroku pomaga pri razvoju motoričnih sposobnosti, saj 

je bolj povezana z gibom, medtem ko je melodija s svojo zgradbo in pripovedno naravo bliže 

jeziku, zato je koristna pri jezikovnem razvoju in razvoju kognitivnih funkcij, kot je spomin. 

Preko glasbe lahko otrok spoznava različne zvočne kombinacije, bodisi človeških glasov kot 

glasbil; na glasbo navajeno uho bo bolj občutljivo na spoznavanje enot, ki sestavljajo jezik, ko 

bo za otroka prišel čas, da se ga postopoma nauči uporabljati. Poleg tega prinašajo ritem in 

skupno petje izredno pozitivne učinke na socialne stike med otroki in harmonijo pri socialni 

interakciji (Voglar, 1989, povzeto po Repe, 2012). 

 

 

 4.1  VERBALNI SPOMIN 

 

 

Verbalni spomin je orodje, ki nam služi pri sporočanju v obliki stavkov in fraz, in nam 

pomaga pri razmišljanju v obliki jezika, torej pri organizaciji vsebin, ki jih črpamo iz 

semantičnega spomina (kjer so shranjeni pomeni besed) in jih želimo izraziti. 

 

V okolju, kjer se otroci učijo, se njihov verbalni spomin aktivira za zapomnitev navodil, 

učenje jezika in izvrševanje nalog. Verbalni spomin je lahko kratkotrajen, pri čemer je njegov 

namen predelovanje informacij, ki nastajajo ob zaznavanju govora in uporabi glasov, ali 

dolgoročen, kamor se predelane informacije shranijo trajno. Pri otrocih se delovni (ali 

kratkotrajni) spomin šele razvija, s starostjo kapaciteta sicer ostaja ista (rok trajanja podatkov 

je 5 do 20 sekund), poveča pa se sposobnost zapomnitve, ponovitve in prenosa v dolgoročni 

spomin. 

Center za verbalni delovni spomin se nahaja v sprednjem delu leve hemisfere možganov, 

v predelu Brocovega jezikovnega centra. Otroci s težavami pri tej vrsti spomina se težje 
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naučijo imen stvari, branja, pisanja ter težje gradijo besednjak (Bristow, Daines po 

Gathercole, 2001, v Repe, 2012). Znano je, da dojenček prepozna svoj glas že 18 ur po 

rojstvu. Poslušanje lastnega glasu je kot podaljšek notranjega govora, vse skupaj pa se odvija 

v delovnem verbalnem spominu. Zvišanje stopnje pozitivne čustvene intenzitete (navdušenje 

otroka ob poslušanju svojega glasu) zviša tudi zmožnost zapomnitve (Bristow, Cowlet, 

Daines, 2001, v Repe, 2012). 

 

Preizkusi/naloge, ki jih lahko uporabimo za preverjanje zmožnosti verbalnega delovnega 

spomina, so: 

 

 pomnjenje niza števil ali nepovezanih besed; 

 pomnjenje in uspešno sledenje dolgim nalogam (največkrat so učenci sposobni 

udejanjiti le prvi in/ali zadnji del naloge); 

 pomnjenje daljših stavkov, ki vsebujejo posebne strukture (Bezgov bizgec brizga 

bezgovo brozgo); 

 pomnjenje stavkov z zahtevno slovnično stukturo; 

 pomnjenje informacij, ki jih posameznik ne pozna; 

 igranje igre “Stop”: namesto večkratnika določenega števila rečemo stop (1, 2, stop, 4, 

5, stop...); 

 iskanje manjkajočih števil v zaporedju (Packiam Alloway, 2011; povzeto po Repe, 

2012). 

 

Woolfolk (2002) navaja vrsto postopkov, ki pripomorejo k boljši kakovosti pomnjenja, pri 

katerih izpostavlja važnost načina, s katerim obdelamo podatke. Tudi Craik in Lockhart 

(2002, v Repe, 2012) opozarjata, da je kakovost pomnjenja odvisna od globine obravnave 

informacij in ne le od dolžine učenja. Navajata tri ravni, na katerih lahko obdelamo 

informacijo: 

 

1) površna obdelava: na strukturni ravni pozornost posvetimo le temu, kakšen je videz 

besed 

2)  na fonetični ravni obdelujemo zvok besed 

3) globinska obdelava: na semantični ravni obravnavamo pomen besed 
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Toličić in Smiljanić (1979, v Repe, 2012), prikaz značilnosti pomnjenja glede na starostno 

obdobje otrok: 

 

Starost/obdobje Značilnosti pomnjenja 

Po 3. mesecu Govorimo o sestavljeni obliki pomnjenja. Otrok začne prepoznavati 

predmete. 

Okoli 5. in 6. meseca Otrok prepozna domače osebe in nanje reagira drugače, kot na tuje. 

Po 7. ali 8. mesecu Otrok obrne glavo v smer predmeta in predmet, ki ga poimenujemo 

in ga tudi sam pozna, išče z očmi. 

2. leto Otrok slišano besedo ponavlja, kasneje pa tudi sam z besedo 

poimenuje predmet, ki ga zagleda. Konec drugega leta nastopi 

reprodukcija slike osebe ali predmeta, četudi oseba/predmet ni 

prisotna/prisoten.  

3. leto Otrok prepozna ljudi tudi po časovnem razmiku nekaj mesecev. 

4. leto Otrok prepozna ljudi tudi po časovnem razmiku enega leta. 

5. leto Govorimo o začetkih namernega pomnjenja, pri čemer otrok začne 

postopoma razvijati tehnike, ki olajšajo zapomnitev. 

Predšolsko obdobje Pri otrocih je opazno predvsem spontano pomnjenje brez specialne 

mnemične operacije in namernega pomnjenja, kar lahko opazimo pri 

odraslih. To je opazno predvsem pri otrocih v zgodnjem predšolskem 

obdobju. Od tega obdobja dalje dajejo odrasli otroku vse več nalog v 

smislu, da si mora nekaj zapomniti. Otrok mora biti za te naloge 

motiviran. Konec predšolskega obdobja je otrok zelo uspešen pri 

pomnjenju verbalnega gradiva (7-letniki zmorejo ponoviti razumljivo 

poved z 18 zlogi). 

Šolsko obdobje Narašča predvsem zmožnost verbalnega logičnega pomnjenja. Takrat 

je otrok že zmožen s svojimi besedami obnoviti zgodbo brez 

fantazijskih dodatkov. Čedalje bolj se uveljavlja tudi analitično 

zaznavanje in identificiranje posameznih delov, ki so povezani s 

celoto in jo dopolnjujejo. Za uspešno obnovo je potrebnih več 

dejavnikov: sposobnost pomnjenja, interes za gradivo, razumsko 

dojemanje gradiva, zbranost pri učenju in obvladanje govora. 
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5 RAZVOJ PISMENOSTI 

 

 

Pismenost, kot jo pojmujemo dandanes, je eden od temeljnih pogojev za človekov individualni 

razvoj in njegovo uspešno življenje in delovanje v družbi, saj zaobjema spretnosti branja, pisanja in 

računanja; ker te zmožnosti niso same sebi namen, ampak delujejo v funkciji usvajanja 

obsežnejšega znanja in posledično izboljšanja kakovosti življenja, njeno najvišjo stopnjo 

imenujemo funkcionalna pismenost (Pečjak, 2010). 

Funkcionalna pismenost predstavlja po eni strani cilj pouka začetnega opismenjevanja 

(razvijanja bralnih in pisalnih spretnosti), ki ga je otrok deležen v zadnjem letniku vrtca in v prvih 

treh letnikih osnovne šole. Po drugi strani pa je funkcionalna pismenost hkrati šele pogoj za 

nadaljnje učenje, saj je opismenjevanje socialni in konstruktivni proces, ki se začne že od rojstva in 

traja vse življenje. 

 

Dunst et al. (2006, v Robyak et al., 2007) delijo zgodnje učenje pismenosti od rojstva do 6. 

leta starosti na tri razvojna obdobja: predopismenjevanje, porajajočo se pismenost in zgodnje 

opismenjevanje. Izkušnje in dosežke, ki jih predšolski otrok dosega pri usvajanju pismenosti, 

razdelijo na sedem področij, ki se med seboj prekrivajo. V prvo skupino, ki zajema govorne in 

slušne spretnosti, uvrščajo fonološko zavedanje, ustni jezik in slušno razumevanje. V drugo skupino 

pa spadajo pravopisne spretnosti, kot so vedenje o črkah abecede, zavedanje o tisku, pisni jezik in 

bralno razumevanje. Vsako izmed teh področij se v predšolskem obdobju razvija sočasno in hkrati 

prispeva k razvoju ostalih.   

 

Temelji pismenosti se lahko gradijo le na dobrem obvladanju govornih spretnosti.  Preden se 

lahko naučijo brati in pisati, morajo otroci imeti dobro izdelane jezikovne kompetence, med katere 

spadajo bodisi poznavanje posameznih elementov jezika (glasov, zlogov, besed, stavkov), kot tudi 

uporaba jezika za izražanje lastnih misli, pripovedovanje smiselno dodelanih zgodb ter razumevanje 

vsebin, ki jih poslušajo. 

Izredno pomembno je biti pozorni na otrokove govorne kompetence, kot so receptivno in 

produktivno besedišče, slušno razumevanje, pravilna uporaba morfoloških označevalcev (npr. 

glagolski čas) in sposobnost razumevanja ter pripovedovanja zgodb, saj je status teh jezikovnih 

sposobnosti v obdobju porajajoče se pismenosti in začetnega branja med najvažnejšimi 
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napovedovalci razvoja pismenosti (SPA, 2005). 

Med razvojem jezika in razvojem pismenosti obstaja vzajemna povezava. Otroci so aktivni 

soudeleženci pri procesu razvoja pismenosti in mnogo znanja o pismenosti pridobijo že pred 

vstopom v vzgojno-izobraževalni kontekst vrtca oz. šole.  

 

 5.1 PORAJAJOČA SE PISMENOST 

 

Sistematični proces za doseganje funkcionalne pismenosti se začne z opismenjevanjem v 

osnovni šoli oz. v zadnjem letniku vrtca, ki je namenjeno otrokovemu razvijanju bralnih in pisalnih 

spretnosti. Sposobnost branja in pisanja pa ni nenaden pojav, temveč je rezultat psihološkega 

procesa, ki se pri otroku sproži že mnogo časa pred trenutkom, ko ga v šoli seznanijo z znaki 

pisave, ki se jo bo moral naučiti. 

Vigotski v svoji sociokulturološki teoriji izpostavlja, da se dojenčki, malčki in otroci v 

zgodnjem otroštvu učijo vrsto spretnosti in pridobivajo različne izkušnje v interakciji s starši in 

drugimi odraslimi (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). Spoznavni proces torej vključuje neformalne 

oblike učenja, ki niso odvisne od metod poučevanja, saj je pri usvajanju znanja oseba aktivno 

soudeležena v dnevnih socialnih interakcijah preko igre in dnevnih rutinskih dejavnosti (Umek, 

Kranjc, Fekonja, 2006). Zgodnje opismenjevanje oz. porajajoča se pismenost navadno sledi 

mejnikom razvojnega zaporedja na spoznavni ravni. Otrok začne spontano odkrivati pisni jezik in 

si, skladno s svojimi kognitivnimi zmožnostmi, oblikuje svoje pojmovanje o njem, že preden se ga 

začne učiti v šoli (Stella, 1983). “Vsako dejanje pismenosti odraža namreč to, kar posameznik 

zmore oz. česar ne zmore v določenem razvojnem obdobju.” (Pečjak, 2010). 

Vse otrokove izkušnje v zvezi z branjem in pisanjem, ki si jih nabira v predšolskem obdobju, 

imenujemo “porajajoča se pismenost”. 

 

Otrokova narava je radovedna in vedoželjna, iz okolja črpa vsakovrstne informacije, tako tudi 

v zvezi s pisnim jezikom, ki ga srečuje praktično ob vsakem koraku – doma, med opazovanjem 

staršev, ki berejo ali pišejo, na embalaži hrane in igrač, na oblačilih, v medijih; v zunanjem okolju 

pa pisavo opazuje tudi v vrtcu, na prometnih znakih, izložbah trgovin, reklamnih oglasih in napisih 

na stavbah, avtobusih ipd. Okolje, ki podpira razvoj pismenosti, je ključni dejavnik za porajajočo se 

pismenost v zgodnjem otroštvu; v tem okolju imajo osrednjo vlogo socialne interakcije s starši, z 

vrstniki in vzgojitelji v vrtcu (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006), ki spodbujajo dejavnosti, v katerih se 
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otrok spoznava s pismenostjo. 

 

Otrok, ki si želi spoznavati vse, kar je novo, se začne tudi sam preizkušati v “pisanju”. 

Približno v drugem letu starosti začne s čečkanjem, v tretjem pa ga že zanima oblika pisanja in 

risanje; pri štirih letih skuša posnemati črke, a v glavnem ne pozna še njihovega pomena. Ferreiro in 

Teberosky (1985) opozarjata, da prva ideja, ki jo ima otrok o črkah kot nosilkah pomena, nima nič v 

zvezi s črkami kot glasovnimi reprezentacijami. Otrok jim pomen spočetka pripisuje prosto, pri 

petih letih pa že začne prepoznavati glasove in uporabljati ustrezajoče  črke (Zrimšek, 2003). 

 

Vsak otrok si začne ustvarjati lastne hipoteze o tem, kaj je pisava, kako deluje, kakšna je 

njena funkcija. Te teorije potem preizkuša s spontanimi akti pisanja, pri katerih se srečuje s 

kognitivnimi konflikti, ko teorija ne ustreza več tistemu, kar želi napisati, in na ta način napreduje iz 

ene razvojne stopnje v drugo, dokler na koncu ne pride do abecedne faze, ki je cilj otrokovega 

pojmovanja pisave (Ferreiro, Teberosky, 1985). Otrok si torej ustvarja svoj koncept o sistemu 

pisave, pri tem pa prehaja skozi različne stopnje konceptualizacije.  

 

Ferreiro in Teberosky (1985) sta v drugi polovici sedemdesetih let prejšnjega stoletja izvedli 

večletno pionirsko raziskavo v argentinskih vrtcih, pri kateri sta s spretnim izpraševanjem otrok 

ugotavljali njihovo pojmovanje abecednega sistema pisave. Otroci so se odzvali na presenetljiv 

način, kajti pokazalo se je, da imajo že dodelane nekatere hipoteze o pisnem jeziku. Od najmlajših, 

tri leta starih otrok, ki se zavedajo, da ima pisava drugačno obliko in funkcijo kot risanje (čeprav ne 

vejo točno, katero), do največjih, šestletnih otrok, ki so prišli do spoznanja, da ima vsak glas svoj 

pripadajoči grafični znak (črko) in znajo že kaj prebrati in napisati –v predopismenjevalnem je vsak 

otrok že razmišljal o pisavi in se v njej preizkusil, seveda na način, ki je primeren lastni stopnji 

razvoja in tudi izvornemu okolju (višje ali nižje izobražena družina). 

Na podlagi podatkov, ki sta jih zbrali z raziskavo, sta Ferreiro in Teberosky sestavili 

petstopenjski model razvoja otrokove konceptualizacije narave in funkcije pisnega jezika: 

 

1. otrok je pri 2-3 letih sposoben razlikovati med risbo in besedilom, razume, da sta dve 

drugačni obliki reprezentacije stvarnosti; njegova teorija na tej stopnji je, da mora 

besedilo, zato da se ga lahko prebere, imeti vsaj tri črke in da morajo biti črke med seboj 

različne. Skuša posnemati pisavo, pri čemer uporablja črte in kroge za veliko tiskano, 

vijugaste črte s krivuljami za malo pisano. 
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2. otrok pride do spoznanja, da se z različnimi znaki lahko zapiše različne stvari, zato začne 

kombinirati omejeno število grafičnih znakov, ki jih pozna; nauči se tudi napisati svoje 

ime 

3. na tej stopnji otrok, star približno štiri leta, oblikuje zlogovno hipotezo: za razliko od 

prejšnjih stopenj, v tem obdobju otrok razume, da je beseda sestavljena iz manjših enot; 

začne zapisovati glasove, pri čemer uporablja en grafični znak za en zlog 

4. otrok začne opuščati zlogovno hipotezo pisanja in preide na abecedno; ob opazovanju 

podatkov, ki mu jih nudi okolje, pride v otrokovem mišljenju do konflikta med 

različnimi hipotezami, ki so se mu spontano porodile na prejšnjih stopnjah; npr. spozna, 

da ne moreta istočasno veljati zlogovna hipoteza in hipoteza minimalnega števila črk 

5. na tej zadnji stopnji porajajoče se pismenosti se zaključi otrokova konceptualizacija 

pisave kot abecednega sistema; od tu naprej se bo moral otrok posvečati bolj 

pravopisnim vidikom, medtem ko je struktura pisave načeloma utrjena (Ferreiro, 

Teberosky, 1985). 

 

Tudi model Jurišićeve (2001, v Ažman, 2011), ki se ukvarja z raziskovanjem porajajoče se 

pismenosti pri nas, ima pet stopenj. Sestavila ga je na podlagi zgodnje bralne zmožnosti otrok, 

starih od pet do šest let: 

  

 1. in 2. stopnja: otrok ob poslušanju opazuje in poimenuje slike v knjigi, prepozna nekaj 

napisov v okoljskem kontekstu, prepozna črke iz svojega imena in ga zna iz njih sestaviti, 

prepozna svoje ime med drugimi, loči besede, recitira krajše rime in izštevanke, sledi 

preprostim navodilom itd. 

 3. stopnja: otrok razume pravila tiska, razume pomen dogovorov v zvezi s tiskom, razume 

funkcijo tiska (smer branja, presledek, da tiskane besede ustrezajo govorjenim besedam, 

različna sporočila imajo različen namen) 

 4. stopnja: otrok pozna večino velikih tiskanih črk in jih poimenuje, začenja spoznavati 

povezavo med glasom in črko, globalno prepozna besede oz. logografsko ugiba, prebere 

besedo tako, da si pomaga z začetno črko in ima zraven še dodatno pomagalo (sliko, kateri 

to besedo priredi), spoznava dolžino besede, spoznava zadnjo črko besede in prebere napis 

iz okolja, ki ga je pogosto videl, brez dodatnih pomagal (tip črk, barva) 

 5. stopnja: obvlada začetno branje z dekodiranjem, ima utrjeno povezavo med glasom in 

črko, je sposoben združevanja glasov v zloge in besede, ima razvite spretnosti obvladovanja 
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jezika in njegove glasovne strukture, obvlada zahtevne naloge fonološkega zavedanja, 

razume zahtevna navodila, nima težav na področju delovnega spomina (Jurišić, 2001, v 

Grginič, 2005). 

 

 

Ehri (1999, v Pečjak, 2010) označuje obdobje porajajoče se pismenosti kot predabecedno 

stopnjo. Na tej stopnji otroci lahko berejo besede, ki se pogosto pojavljajo v njihovem okolju, si 

lahko zapomnijo in preberejo nekatere besede zaradi njihovega videza ter si pomagajo s strategijo 

uganjevanja besed iz konteksta, toda imajo omejeno poznavanje črk, si težko zapomnijo besede 

zunaj konteksta v obliki slik ali logotipov, imajo pomanjkljivo glasovno zavedanje, ne zmorejo 

dekodiranja, ne zmorejo branja po analogiji in besede zapisujejo nefonetično ali delno fonetično 

(Pečjak, 2010). 

Chall (1983, 1996; v Pečjak, 2010) pa v svojem modelu razvoja bralnih sposobnosti 

opredeljuje obdobje od otrokovega rojstva do 6. leta starosti kot predbralno obdobje, v katerem se 

otrok pripravlja na branje z razvijanjem metajezikovnega zavedanja. V tem obdobju spoznava 

pomenski in skladenjski vidik jezika, pridobiva znanje o naravi besed in razvija sposobnosti 

vidnega in slušnega razločevanja. Ob koncu te stopnje naj bi otrok znal napisati svoje ime, poznal 

nekatere črke abecede, prepoznal nekatere znake in napise ter vedel, s katerim glasom se začenja 

beseda (Pečjak, 2010). 

 

 5.2  RAZVOJ BRALNE PISMENOSTI 

 

Primarna dimenzija kakršne koli pismenosti je branje, čeprav sta branje in pisanje 

interaktivno povezana, saj otroci spoznavajo pismenost na globalen način (Pečjak, 2010). 

 

Branje je povezano z razvojem porajajoče se pismenosti. Pri majhnem otroku, ki se šele uvaja 

v svet tiskane besede, lahko pri tem razvoju zelo pomaga skupno branje s starši; pozitivne učinke pa 

ima tudi na otrokovo razumevanje prebranega. Skupno branje pa ne deluje na otrokovo fonološko 

zavedanje in ostale metajezikovne zmožnosti, zato je pomembno, da jih tudi drugače, npr. z 

ustreznimi igrami in vajami, spodbujamo pri razvoju sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja, 

ki jim bodo kasneje pomagale pri učenju branja in pisanja. 
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 5.2.1 DEJAVNIKI BRALNE PISMENOSTI 

 

Ker je branje zaznavni proces, bodo v tem poglavju navedene zaznavne sposobnosti in drugi 

dejavniki, za katere so študije pokazale, da imajo ključno vlogo pri otrokovem kasnejšem bralnem 

uspehu in razvoju bralne pismenosti. 

 

 5.2.1.1  Zaznavne sposobnosti 

 

Med zaznavne sposobnosti spadajo pojmi kot so pozornost, zaznavna konstantnost, 

integriran zaznavni sistem, zaznavanje nepopolnih informacij, splošne sposobnosti zaznavanja in 

sposobnost vidnega razločevanja. Pozornost je veščina, ki jo bolje obvladajo starejši otroci, medtem 

ko imajo mlajši pogosto večje težave z usmerjanjem in obdrževanjem pozornosti na enem 

specifičnem dražljaju. Zaznavna konstantnost pa je zavedanje, da predmet ohrani svojo velikost in 

obliko, tudi če ga gledamo od daleč. Sposobnost zaznavne integracije razvije otrok med 3. in 6. 

letom, ko, mu vedno bolje uspeva sprejemati dražljaje preko različnih kanalov (npr. gledanje in 

poslušanje) sočasno (Ažman, 2011). 

Z odraščanjem se veča tudi sposobnost prepoznavanja predmetov kljub pomanjkanju 

elementov ali informacij, medtem ko imajo splošne sposobnosti zaznavanja majhen vpliv na 

učinkovitost branja in pisanja. Zelo pomembno za branje je vidno razločevanje, ki je v predšolskem 

otroku, pri katerem je značilno celostno zaznavanje, bolj naravnano na videz in obliko, kasneje pa 

se poveča pozornost za nadrobnosti in odtenke. Otrok najprej loči predmete iz okolice, potem 

geometrijske like, končno pa črke. Raziskave kažejo, da petinpolletni otrok že zmore vidno 

razlikovati do 95% vseh črk. Ob vidnem razločevanju je za bralno uspešnost najpomembnejše  

slušno razčlenjevanje, torej prepoznavanje simbolov (črk), ki v abecednem sistemu pisave 

označujejo določen glas. Zavedanje odnosa med črko in glasom imenujemo glasovno ali fonološko 

zavedanje (Zrimšek, 2003). 

 

 5.2.1.2  Fonološko procesiranje 

 

Fonološko procesiranje je mentalni proces predelovanja informacij o glasovni strukturi 

ustnega jezika, ki nam služijo za dekodiranje pisnega jezika pri branju. Zmožnost fonološkega 



 

29 

 

procesiranja sestavljajo tri medsebojno povezane sposobnosti: fonološka občutljivost, fonološki 

spomin in fonološko poimenovanje (Pečjak, 2010). Vse tri slonijo na temeljni sposobnosti 

glasovnega ali fonološkega zavedanja, oziroma zavedanja odnosa med tiskano besedo in njeno 

glasovno reprezentacijo, kar je ena od temeljnih ravni jezikovnega zavedanja. 

Fonološka občutljivost je sposobnost prepoznavanja glasovnih struktur jezika in 

manipuliranja z njimi. Otrok jo razvija najprej za daljše enote, kot so besede in zlogi, in dalje vse do 

fonemov, seveda vedno v skladu s starostjo in razvojno stopnjo; vadi pa jo, tako da združuje zloge v 

besede, išče rime, ponavlja besede brez prvega zloga, prešteje vse glasove v besedi itd. (Pečjak, 

2010). 

Fonološki spomin je tisti, v katerem se kratkoročno shranjujejo glasovne informacije in iz 

katerega lahko takoj prikličemo slišano gradivo. Učinkovit fonološki spomin omogoča otroku 

asociirati črke z glasovi in tako povečuje zmožnost dekodiranja. Fonološko poimenovanje pa je 

priklic glasovnih informacij iz dolgoročnega spomina, s pomočjo poimenovanja besed. Dokazano 

je, da sta zgodnje branje in fonološko zavedanje medsebojno povezana in da se otroci, ki imajo 

boljšo fonološko občutljivost, hitreje opismenijo (Pečjak, 2010). 

Bell in McCallum (2008, v Pečjak, 2010) navajata šest podvrst fonološkega zavedanja: 

  

 izolacija glasu (prvi ali zadnji glas), 

 prepoznavanje skupnega glasu v več besedah, 

 razvrščanje glasov, 

 povezovanje glasov v besede, 

 razčlenjevanje glasov iz besede, 

 odstranjevanje glasu pri izgovorjavi besede. 

 

Fonološko zavedanje ne vpliva le na učenje branja, pač pa tudi pisanja, saj mora otrok imeti v 

zavesti, da so besede sestavljene iz manjših enot, ki se imenujejo fonemi, ter da vsakemu od 

fonemov pripada ena črka. Sposobnost fonološkega zavedanja, torej razvoj otrokovih sposobnosti 

za prepoznavanje glasov, je nujno začeti spodbujati že v predšolskem obdobju, kajti je izredno 

pomemben dejavnik za uspešen pričetek učenja branja in pisanja (Pečjak, 2010).  
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Razvoj fonološkega zavedanja pri majhnih otrocih poteka od površinskega zavedanja, ki zajema 

večje enote, kot so zlogi in besede, do globljega zavedanja, na dnu katerega je fonemsko zavedanje. 

V najzgodnejšem otroštvu je fonološko zavedanje omejeno na razumevanje in produkcijo rim ter 

sortiranje besed glede na začetni, srednji ali zadnji glas (Pullen, Justice, 2003). Izsledki preizkusa, 

ki ga je izvedla Grginič (2005) pri petletnih otrocih, dokazujejo, da 50 odstotkov zmore 

identificirati prvi glas v besedi, ena petina zadnji glas in 15 odstotkov zmore besedo razčleniti na 

posamezne glasove (Pečjak, 2010). Nadaljnje stopnje fonološkega zavedanja gredo preko 

razumevanja, da so stavki sestavljeni iz besed in besede iz zlogov (Pullen, Justice, 2003). 

Fonološka občutljivost napoveduje bralno uspešnost. Dokazano je, da urjenje glasovnega 

zavedanja zmanjšuje zaostanke ali celo motnje pri branju (Zrimšek, 2003). Sposobnosti fonološkega 

zavedanja razvijajo predšolski otroci, ko vadijo rimanje in aliteracijo (besede, ki se začenjajo z isto 

črko) preko raznovrstnih aktivnosti v vrtcu. Otrok, ki razume ta dva koncepta, je sposoben že ločiti 

glasovno strukturo jezika od pomena (Pullen, Justice, 2003), to pa mu pomaga pri nadaljnjem 

razvoju fonološkega zavedanja do najvišje stopnje – fonemske. 

 

 

 5.2.1.3  Dekodiranje 

 

Dekodiranje je eden izmed načinov branja, pravzaprav najpogostejši način branja neznanih 

besed. Je proces, pri katerem so soudeležene vse tri zmožnosti fonološkega procesiranja 

(občutljivost, spomin in poimenovanje), saj gre za prepoznavanje vidnega simbola (črke) in njegove 

pretvorbe v fonem oz. glas ter povezovanje v besedo. Pri tem se zmožnost dekodiranja izboljša z 

dobrim fonološkim spominom, fonološko poimenovanje pa omogoča hitrejše dekodiranje. Poleg 

dekodiranja obstajata še dva načina branja (glede na študijo L. Ehri iz leta 1994): napovedovanje – 

ugibanje in branje znanih besed (Pečjak, 2010). 

 

 5.2.1.4  Besedni zaklad 

 

Obstajata dve vrsti besednega zaklada, receptivni, ki ima bodisi pri otrocih kot pri odraslih 

večji obseg, saj se nanaša na besede, ki jih prepoznamo ob branju, in produktivni, to so besede, ki 

jih uporabljamo pri oblikovanju ustnih ali pisnih besedil, in ki je manjšega obsega. Pri branju je 
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razumevanje besed odvisno od njihove pogostosti v besedilu, števila pomenov neke besede, 

izoliranosti besed in obsega besednega zaklada (Pečjak, 2010). 

 Učenje besedišča je ključni element za razvoj zgodnje pismenosti in je v sami osnovi 

obvladanja ustnega jezika (govora) in posledično bralnega razumevanja. Otroci, ki vstopijo v šolo z 

bornim besediščem, imajo pogosto težave z učenjem branja. Raziskave so dokazale, da je besedišče, 

ki ga otrok obvlada pri treh letih starosti, povezano z bralnim razumevanjem v tretjem razredu 

osnovne šole. Ob vstopu v šolo se lahko besedišča posameznih otrok razlikujejo celo za več tisoč 

besed. Obseg otrokovega besedišča podpira razvoj spretnosti dekodiranja, omogoča jezikovnim 

informacijam, da se povezujejo s tiskanimi besedami, in povzroča, da se zaostri fonološka 

občutljivost. Obsežno besedišče izboljšuje bralno razumevanje, zato je izredno važno za učenje 

branja in pisanja (Han et al., 2010). 

 

 5.2.1.5  Kognitivni dejavniki 

 

Učenje za doseganje bralne pismenosti je odvisno tudi od kognitivnih dejavnikov, torej od 

umskih sposobnosti, kot so mišljenje, spomin, razumevanje, koncentracija, logika, hitrost predelave 

informacij, jezik in govor, računanje, predelava čutnih informacij itd. Vsa ta področja so 

medsebojno povezana in njihovo delovanje je soodvisno. Učni rezultat je odvisen od učinkovitosti 

uporabe kognitivnih procesov. 

Prehod s predoperativne na operativno stopnjo razvoja, ki nastopi med šestim in sedmim 

letom starosti, zaznamuje pojavljanje določenih miselnih operacij, ki nakazujejo otrokovo 

pripravljenost na pouk sistematičnega opismenjevanja. To so: 

 

 konzervacija (ohranitev): ista črka vselej pomeni isti glas, ne glede na njeno obliko ali 

mesto, ki ga zaseda na papirju 

 klasifikacija: razvrščanje glede na skupne značilnosti 

 seriacija: razporejanje glede na velikost 

 pojem časa in hitrosti 

 prostorski odnosi (orientacija v prostoru) (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004). 
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6 VLOGA IGRE PRI RAZVOJU PREDŠOLSKEGA OTROKA 

 

 

V prejšnjih poglavjih se je izrisal razvojni okvir predšolskega otroka, s poglobitvijo v 

otrokov jezikovni razvoj ter v posamezne dejavnike, ki vplivajo na izoblikovanje predbralnih in 

predpisalnih spretnosti in so bistveni za njegove nadaljnje uspehe v šoli kot tudi v vsakdanjem 

življenju. Ti dejavniki so bodisi senzomotorične, bodisi kognitivne narave pa tudi socialne, kajti 

branje in pisanje spadajata tudi pod pojem komunikacije in vključevanja v družbo. Naravni 

kontekst, v katerem otrok razvija vse te dejavnike, je igra. Naravni zato, ker se igra pri otroku 

pojavlja spontano, ločeno od zahtev zunanjega okolja, in ker se razlikuje od ostalih vrst dejavnosti, 

istočasno pa ponuja priložnost za nabiranje izkušenj vseh vrst in omogoča napredek pri celovitem 

otrokovem razvoju. Otrokova igralna dejavnost je ena izmed najbolj naravnih poti, ki nam na 

poseben način odkriva dinamično strukturo in delovanje otrokove osebnosti (Toličič, 1961). 

 

Igra je osrednja dejavnost življenja predšolskega otroka in njeno bistvo sta zabava in veselje, 

toda narava igre nosi v sebi tudi človeku prirojeno ljubezen do spoznavanja ter željo po izražanju. 

Igra je zato tudi sredstvo, preko katerega otrok pridobiva znanje in izkušnje o vsem, kar ga obdaja, 

preizkuša svoje zmožnosti in sposobnosti, oblikuje lastno osebnost in se razvija v družbeno bitje 

(Čerkez, Zupančič, 2011). Za otroka je igranje hkrati priložnost, da na varen način raziskuje svoje 

okolje, manipulira predmete, preizkuša svojo ustvarjalnost in domišljijo, razvija mišljenje in jezik, 

opazuje učinke svojih dejanj, navezuje socialne stike, izraža svoja čustva itn. Igra torej vpliva na 

otrokov intelektualni, psihomotorični, čustveni, jezikovni, socialni in osebnostni razvoj (Goldstein, 

2012).  

 

Da je širša znanost igri začela priznavati pomembno vlogo pri otrokovem razvoju in učenju, 

so med drugim zaslužna Piagetova dognanja. Pri Piagetovem pojmovanju razvoja kognitivnih 

sposobnosti imata glavno vlogo proces asimilacije, ko otrok vključi nove informacije v že obstoječe 

kognitivne strukture, in akomodacija, ko otrok spremeni obstoječe kognitivne strukture, da bi se 

ujemale z resničnostjo zunanjega sveta. Pri igri pride do neravnovesja med tema procesoma: 

asimilacija (notranja resničnost) prevlada nad akomodacijo (zunanjo resničnostjo). To omogoča 

reinterpretacijo izkušenj in vadenje dramečih se spretnosti, toda naj ne bi sprožalo novih 

kombinacij, ki bi omogočale napredek teh spretnosti (Roskos, Christie, 2011). Ta tenzija med 

asimilacijo in akomodacijo je tudi razlog za simbolno mišljenje (Marjanovič Umek, Zupančič, 
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2006), ki ga otrok potem uporablja pri simbolni igri. V njej se otrok pretvarja, z uporabo simbolov 

ustvarja povezavo med vidnim in nevidnim ter na tak način razvija sredstva, ki mu bodo prišla prav 

pri drugih vrstah simbolizma, kot je npr. jezik (Roskos, Christie, 2011). Naslednja stopnja simbolne 

igre je za Piageta sociodramska igra, kjer se simbolne igre posameznih otrok združijo v skupinsko 

simbolno igro. Za nekatere raziskovalce je ta vrsta igre najučinkovitejša za razvijanje jezika in 

govora, ki sta osnova vsake pismenosti. 

 

Vigotski delno prevzame Piagetovo dediščino in svojo naklonjenost igri pelje še dlje: pri 

njem postane igra poglavitni vir razvojnega napredka, predvsem v otrokovem predšolskem obdobju 

(od 3 do 5 let). Znana je Vigotskijeva trditev, da “otrok v igri postane za glavo višji, kot je”; da se to 

lahko zgodi, pa mu omogočajo socialne interakcije z odraslimi ali bolj izkušenimi vrstniki. Ko v 

igri otrok sodeluje z mentalno razvitejšim partnerjem (MRP), dobiva od njega vzpodbude za 

dejavnosti, ki jih sam ne bi mogel začeti in uspešno speljati. Vigotski to obliko neformalnega 

učenja, ko MRP otroka usmerja z dejanske razvojne ravni, na kateri se nahaja, v dejavnosti, ki mu 

pomagajo doseči potencialno razvojno raven, imenuje odranje. Položaj, v katerem je otrok 

sposoben delovati nad ravnjo svojih sposobnosti, pa Vigotski poimenuje območje bližnjega razvoja 

(OBR). Ko je izpostavljen učenju v OBR, se otrok najučinkovitejše razvija (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2006). Bodrova, Germeroth in Leong (2013) menijo, da se vsak nov razvojni dosežek pri 

igri pokaže prej kot pri drugih aktivnostih.  

 

Pogled na igro kot razvojni pogon je poglobil pedagog in Vigotskijev učenec Elkonin (1978, 

v Bodrova, Germeroth, Leong, 2013), ki je, nanašajoč se na kakovost igre, ki naj bi spodbujala 

razvoj, razčlenil koncept o zreli igri. Pojem zrele igre je pri Vigotskijevi struji raziskovalcev tesno 

povezan z domišljijsko oz. simbolno igro, kajti slednjo smatrajo za vodilno vrsto igre v zgodnjem 

otroštvu. Zrela je tista simbolna igra, pri kateri je otrokov subjekt svet odraslih, njihovo delo in 

sistem medsebojnih odnosov z drugimi. Značilnosti zrele igre so: 

 

o uporaba predmetov, ki so malo ali skoraj v ničemer podobni označencem; čim bolj  

se igra razvija, tem manjša je potreba po predmetih, ki jih sčasoma nadomestijo geste 

o otroci so sposobni prevzeti in ohranjati neko vlogo z dosledno uporabo “kot da bi” 

dejavnosti, govora in interakcij, ki spadajo v značajski okvir izbrane  vloge 

o  otroci napredujejo od obširne uprizoritve, pred katero je bilo kratko načrtovanje, do 

obširnega insceniranja, ki mu sledi kratkotrajna uprizoritev igre. 
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Ker se simbolna igra oz. uporaba simbolnih sredstev mnogokrat pojavlja tudi v prepletu z 

drugimi oblikami igre, kot sta npr. ustvarjalna ali konstrukcijska, lahko tudi v mnogih drugih 

primerih ocenjujemo igro kot zrelo (Bodrova, Germeroth, Leong, 2013). Drew (et al., 2008) 

ocenjuje kot zrele oblike igre tiste, pri katerih je otrok osredotočen in deluje z namenom, uporablja 

domišljijo in se samouravnava. 

 

Otrokova interakcija z ljudmi, predmeti in simboli vpliva na njegovo razumevanje, 

zmogljivost in nagnjenje k učenju. Socio-kulturološki vpliv na otrokov razvoj je tudi temeljna 

postavka ekološke teorije Bronfenbrennerja, ki zagovarja načelo, da učenja in razvoja ne moremo 

pojmovati ločeno od otrokovega socialnega okolja. Kot je že utemeljil Vigotski, vse, kar nastaja v 

otrokovem psihičnem razvoju, obstaja najprej v socialnem okolju (Marjanovič Umek, Zupančič, 

2006). Otrok iz okolja črpa in ga hkrati sooblikuje; vse, kar se ob tem zgodi, pa poveča obseg 

njegovih izkušenj. Izkušnje neposredno vplivajo na razvoj in rast možganov, ki so ob rojstvu 

najmanj razvit organ in so v stalnem razvoju (Spedding et al., 2007). 

Znanstveniki so dokazali, da spodbuja igra rast možganov in da se pri igralni dejavnosti v 

možganih ustvarjajo nove živčne povezave, zato je tudi bolj pogosta v otroštvu, ki je obdobje hitre 

rasti možganov. Človek ima ob rojstvu ogromen višek nevronske kapacitete, ki odmre, če se ga ne 

uporablja (Goldstein, 2012). Teoretik igre Brian Sutton-Smith zagovarja, nasprotno od Piageta (ki 

trdi, da se povezave v možganih šele po akomodaciji zunanjim razmeram lahko utrjujejo naprej tudi 

preko igre), da je ena od funkcij igre v zgodnjem razvoju otroka shraniti čim večjo variabilnost pri 

možganskem potencialu, saj se ta aktualizira preko dejanj. Igralna dejanja pa po svoji naravi niso 

del vsakdanjega življenja, zato resničnost do njih ni obvezujoča (Samuelsson, Carlsson, 2008). V 

igri lahko otroci izvajajo različne obrazce vedenja iz realnega sveta in jih izvajajo in izpopolnjujejo 

ločeno od možnih posledic v realnem kontekstu (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). 

 

Če ima otrok skrčene priložnosti za svobodno igranje, med katerim se z vso svojo energijo 

lahko zatopi v ustvarjalno razmišljanje, lahko pride do tveganja, da se ne izoblikujejo vse nevronske 

povezave, ki so potrebne za prihodnje učenje (Sutton-Smith, 1997, v Goldstein, 2012). Predvsem 

prosta igra, pri kateri se otrok srečuje z različnimi problemi in izzivi, ki jih mora reševati, ima velik 

vpliv na trajanje pozornosti in izboljšanje učinkovitosti razmišljanja, ustvarjalnosti in sposobnosti 

reševanja problemov (Goldstein, 2012). 
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Otroci v predšolskem obdobju še ne zmorejo popolnoma dojemati resničnosti odraslih; 

njihove duševne, kognitivne in telesne zmožnosti se še razvijajo. Otroci najdejo v igri način, s 

katerim lahko osmislijo svet, ki ga postopoma spoznavajo. Poleg tega ponuja igra neslutene 

priložnosti za simboliziranje in uporabljanje predmetov na način, ki je za otroke pomenljiv in 

navdušujoč (Samuelsson, Carlsson, 2008). Svojo težnjo, da bi se počutili del tega sveta, 

uresničujejo tako, da med igro ustvarjajo resničnost po svoji meri. Igra je njihov način interakcije z 

realnostjo, določena pa je z notranjimi vzgibi in motivacijo osebe, ki se igra. Razmere in okoliščine 

zunanje resničnosti lahko vplivajo na igro, po drugi strani pa je igra odnos igralca do realnosti. 

 Igra nudi otrokom možnost, da preko izmišljenih situacij, ki so posnetek resničnosti, 

izrazijo svoja čustva, konflikte, strahove, želje in hrepenenja, vse to pa v odsotnosti posledic. 

 

Igra otroku prinaša mnogo koristi: čustvene in vedenjske so v prvi vrsti zadovoljstvo in 

sreča ob igranju, krepitev samozavesti, odločnosti, sposobnosti prilagajanja in umirjenosti. 

Družbene koristi se kažejo pri povečanju empatije in sodelovanja, vključevanju in skupinskem 

duhu, razvoju verbalnih in neverbalnih kompetenc in afektivnosti. Igranje pa je koristno tudi za 

telesno zdravje, kajti poveča obseg gibov, okretnost, koordinacijo in ravnotežje ter krepi srčno-žilni 

in imunski sistem (Goldstein, 2012). 

 

 

 6.1 OPREDELITEV ZNAČILNOSTI IN VRST IGRE 

 

 6.1.1 Definicija igre 

 

Igra je posebna vrsta dejavnosti, ki ima v primerjavi z drugimi dejavnostmi, kot so delo in 

formalno učenje, določene razločevalne značilnosti. Je nespecializirana, nediferencirana, zelo 

kompleksna in predvsem multifunkcionalna aktivnost (Duran, v Marjanovič Umek, Zupančič, 

2006). Smith in Pellegrini (2013) igro razlikujeta tudi od raziskovanja (predmeta ali okolja, kar 

lahko sicer postane povod za igro) in posebne vrste iger (angl. games), pri katerih je prisotno 

tekmovanje s ciljem zmage; igra pa je dejavnost, ki jo otrok izvaja zaradi nje same. Označujeta jo s 

tremi kriteriji: 

- izvajanje je pomembnejše od cilja, 

- fleksibilnost – otroci s predmeti tvorijo nove kombinacije ali odigrajo vloge na različne 

načine, 
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- igra krepi pozitivna čustva, kot so zadovoljstvo, veselje in uživanje (Smith, Pellegrini, 

2013). 

 

Tudi Marjanovič Umek in Zupančič (2006) poudarjata, da je igra dejavnost, umeščena v tukaj in 

zdaj; da ni podrejena nekim ciljem, temveč da najde smisel in cilj sama v sebi; in da posameznik 

izvaja igro zaradi lastnega zadovoljstva, ne glede na njen končni izid. Dodajata, da igra ni vezana na 

zunanje zahteve okolja ali na neposredno zadovoljevanje potreb otroka. Poleg tega navajata še 

definicije nekaterih drugih avtorjev, saj je zaradi velike raznolikosti v vrstah igre, ki so odvisne od 

starosti in stopnje razvitosti otroka, značilnosti igre težko opredeliti enotno. 

 

Fromberg (1987, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2006) igro opredeljuje kot simbolno (je 

reprezentacija realnosti), pomensko (povezuje v odnose doživetja in izkušnje), užitkarsko (kljub 

temu, da se otrok z njo ukvarja zelo resno), prostovoljno, notranje motivirano, opredeljeno s pravili 

in doživljajsko (otroci sami razvijajo dejavnosti).  

Pellegrini in Saracho (v Marjanovič Umek, Zupančič, 2006) poudarjata parateličnost igre 

(njena smotrnost je v sami sebi), prevlado dejavnosti nad cilji, nadzor otroka nad dejavnostjo, 

svobodo igre, med katero si otroci izmišljajo pravila, in aktivno udeležbo.  

Oerter (1993, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2006) navaja sledeče razločevalne značilnosti 

igre v primerjavi z drugimi dejavnostmi: 

 

- odsotnost posledic: celotna dejanja se delijo na cilj, konkretno dejanje, izid in posledico; pri 

igri posledic ni, ker je dejanje namenjeno samo sebi; 

- namernost in ciljna usmerjenost: sposobnost ohranjanja v spominu namere, ki je sporožila 

dejanje, in njegovega cilja; 

- usmerjenost na predmete: med igro otroci vzpostavijo odnos s predmeti (osebe, živali, 

igrače, predstave, pojmi itd.); 

- razrahljana povezava med dejanjem in njegovim izidom: doseganje prvotnega namena med 

igranjem ni bistveno, lahko se tudi spremeni; 

- notranja motivacija, ki jo sproža doživljajski tok – izkušnja predanosti dejavnosti, v kateri 

uživamo; 

- oblikovanje alternativne stvarnosti: igra se izvaja v namišljenem kontekstu, za katerega se 

igralec zaveda, da je drugačen od resničnosti (povzeto po Marjanovič Umek, Zupančič, 

2006). 
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Burghardt (v Roskos, Christie, 2011) je oblikoval okvir petih kriterijev, ki označujejo igro, za 

katerega velja pravilo enotnosti. Da v obnašanju otroka prepoznamo igro, morajo biti soprisotni vsi 

kriteriji: 

 

o igranje ni popolnoma funkcionalno obliki ali kontekstu, v katerem se pojavlja 

o igranje je spontano, prostovoljno, izhaja iz namernosti, povzroča zadovoljstvo in je 

paratelično (izvajano zaradi samega sebe); 

o vedenje med igro je lahko nepopolno ali pretirano, okorno ali zgodaj zrelo, lahko 

tudi vključuje vedenjske vzorce s spremenjeno obliko, vrstnim redom ali cilji; 

o igranje se izvaja s ponavljanjem podobnih, a ne stereotipnih oblik vedenja 

o igranje se začne, ko je oseba primerno nahranjena, oblečena, zdrava in ni pod 

vplivom stresa. 

 

Opredelitev igre, ki jo podaja nevrobiolog in razvojni psiholog Peter Gray, se v nekaterih točkah 

ujema s prejšnjimi. Razlika pa je v tem, da Gray pojavnosti igre ne dojema kot “vse ali nič”, temveč 

trdi, da se lahko stopnjuje. Aktivnost lahko določamo kot igro ali označujemo kot igralno glede na 

to, v kolikšni meri vsebuje sledeče značilnosti: 

 

- igra je dejavnost, ki jo igralec izbere in izvaja samovoljno; 

- igra je notranje motivirana in opravljena zaradi same sebe; 

- struktura igre je odvisna od pravil, ki jih miselno določa igralec, toda ta pravila vselej  

dopuščajo ustvarjalnost; 

- igra je domišljijska in igralci jo zavestno dojemajo kot neresnično, ločeno od resničnega 

sveta; 

- igro se izvaja z aktivnim in pozornim, toda neobremenjenim razmišljanjem (AJP, 2013). 

 

Razvidno je, da je težko najti enotno definicijo igre, saj je to pojav, ki zajema široko paleto 

različnih dejavnosti in ki se pri različno starih otrocih pojavlja v drugačnih oblikah (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2006).  

 6.1.2 Razvoj in vrste igre 

 

Otrok se v skladu s spremembami oz. napredki pri svojem senzomotoričnem, kognitivnem in 
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socialnem razvoju ukvarja z različnimi vrstami igre; igralna dejavnost hkrati vpliva na otrokovo 

razvijanje sposobnosti. Iz tega tudi izhaja dejstvo, da se od rojstva naprej različne oblike igralnih 

dejanj pojavljajo v napovedljivem zaporedju, ki poteka od realizma proti simbolizmu. Posamezne 

vrste igre, ki jih otrok postopoma dosega, se nato ohranjajo skozi celotno otroštvo, le da se s 

starostjo otroka njihova kakovost spreminja (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). 

 

Igra nastaja kot notranja otrokova potreba po gibanju, dejavnosti in delovanju (Čerkez, 

Zupančič, 2011), čeprav so na samem začetku dojenčkovega življenja gibalni refleksi le odraz te 

potrebe in ne izvirajo iz zavestne želje po igranju. Že pri prvem mesecu pa se otrok zaveda, da mu 

gibanje prinaša ugodje in s t.i. primarnimi krožnimi reakcijami ponavlja naključne gibe, ki so po 

navadi vezani na lastno telo, da bi zopet doživel občutek ugodja. V tej fazi se pojavi koordinacija 

gledanja in prijemanja ter koordinacija roka-usta pri tipanju predmetov. Primarnim krožnim 

reakcijam sledijo sekundarne, ki so vezane na predmete v okolju; po klasifikaciji zgodnjega razvoja 

igre Belskega in Mosta je za to fazo značilno enostavno manipuliranje. To je najvišja raven, ki jo v 

igri dosežejo šestmesečni dojenčki, in na tej ravni naj bi se po Piagetu pričela funkcijska igra 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). 

 

Funkcijska igra 

 

Do prvega leta starosti se otrok nauči uporabe predmeta, s katerim se igra, in preko različnih 

igralnih dejavnosti razvija tudi svoje zaznavne in gibalne funkcije. Zaradi tega je Charlotte Bühler 

to prvinsko obliko igre poimenovala “funkcijska igra” (Toličič, 1961). V funkcijski igri je prisotna 

tudi otrokova želja, da bi predmet raziskal in z njim kaj počel. Zato Piaget to igro poimenuje 

“raziskovalna” (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Funkcijska ali raziskovalna igra je 

prevladujoča oblika igre v prvem letu starosti, nato doživi upad, a se še pojavlja skozi celotno 

predoperativno obdobje. Pri funkcijski igri spoznavna komponenta prevladuje nad igralno 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).  

 

 

 

Konstrukcijska ali ustvarjalna igra 

 

Postopoma postaja igra čedalje bolj sistematična in ustvarjalna, torej vse bolj podobna delu. 
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Otrok pri dejavnosti s predmeti tudi posnema odrasle osebe (Čerkez, Zupančič, 2011). Funkcijski 

igri sledi konstrukcijska igra, ki se pojavi približno ob koncu prvega leta življenja in se ohranja med 

otrokovimi igralnimi dejavnostmi skozi celotno predšolsko obdobje. Kar se tiče uporabe različnih 

materialov za oblikovanje in gradnjo, se konstrukcijska igra ujema s Toličičevim konceptom 

ustvarjalne igre. Toda pri njem se ta vrsta igre pojavi proti koncu predšolskega obdobja in vključuje 

tudi risanje, pisanje, pripovedovanje, petje in druge dejavnosti (Toličič, 1961). Smilansky pa jo 

omeji na obdelovanje materialov (peska, plastelina ipd.) ter gradnjo s predmeti. Otrok iz manjših 

predmetov ustvarja večje konstrukcije, sčasoma pa dosega višje stopnje strukturiranosti 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Pollen (2010, v Nespeca, 2012) je oblikovala model 

stopnjevanja konstrukcijske igre z lesenimi kockami glede na otrokovo starost:  

 

1) prelaganje – otrok prelaga kocke, a z njimi ne gradi (2 leti); 

2) zlaganje – otrok kocke zlaga vodoravno in navpično (3 leta); 

3) povezovanje – otrok na dve kocki postavi tretjo in tako zgradi most (3 leta); 

4) ograditev – otrok s kockami ogradi neki prostor (4 leta); 

5) vzorčenje in simetrija – otrok je zmožen zgraditi uravnotežene strukture z okrasnimi in 

simetričnimi vzorci (4 in 5 let); 

6) zgodnja upodobitvena stopnja – otrok poimenuje strukturo potem, ko jo je zgradil (4,5 

let); 

7) pozna upodobitvena stopnja – otrok poimenuje strukturo, preden jo začne graditi in 

zraven uporablja tudi pripomočke za simbolno igro (npr. figurice živali; 5 let). 

 

   Spočetka otrok sestavlja predmete po principu poskušanja, prelomni korak pri razvoju pa se 

zgodi, ko začne otrok usmerjati in načrtovati dejavnost glede na predstavne slike, ki si jih o njej 

ustvari (Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). To, da otrok uresničuje lastne zamisli, mu vzbuja 

izredno zadovoljstvo in ohranja visoko raven njegove motivacije. Konstrukcijska igra ima še mnogo 

drugih koristi: je odprta igra (ni strukturirana, nima pravil, je časovno neomejena), pri kateri se 

otrok lahko prosto izraža. Dalje, otrok uporablja v konstrukcijski igri večinoma surovi material; 

Toličič (1961) tako pojmuje material, ki je po naravi tak, da nudi otrokom več možnosti za 

oblikovanje po njihovih željah. To omogoča otroku bodisi psihomotorični razvoj (npr. povečanje 

uporabe fino in grobomotoričnih spretnosti, koordinacije, vizualno-prostorsko inteligenco), bodisi 

razvoj kognitivnih sposobnosti, kot so domišljija, ustvarjalnost, jezik in besedišče. Konstrukcijska 

igra, ki otroku ponuja tudi številne priložnosti skupnega igranja, pripomore zato tudi k razvijanju 
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socialnih sposobnosti: sodelovanje, dogovarjanje in reševanje konfliktov (Nespeca, 2012).  

 

Simbolna ali domišljijska igra 

 

Na začetku drugega leta življenja se pri otroku pojavi domišljijska ali simbolna igra, ki izvira iz 

otrokove sposobnosti simbolnega mišljenja in je odraz njegovega napredka v semiotični funkciji. 

Otrok začne razločevati med resničnostjo in njeno reprezentacijo, v igri uporablja predmete ali 

dejanja kot simbole in posnema dejanja drugih. Prve oblike simbolne igre so neposredno 

posnemanje dejavnosti, ki jih je otrok trenutek poprej zaznal v okolju. Višja raven je odloženo 

posnemanje, do katerega pride po določenem časovnem razmiku (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2006). 

Za reprezentacijo predmetov, ljudi, dogodkov, čustev in odnosov v simbolni igri uporablja otrok 

simbolna sredstva. Med štirinajstim in devetnajstim mesecem življenja je otrokovo glavno simbolno 

sredstvo simbolni predmet zamenjave, to je sposobnost zamenjave enega predmeta z drugim. S 

starostjo postajajo simbolni predmeti vse manj podobni tistim, ki jih označujejo.  

Otroci v igri simbolizirajo tudi z dejavnostjo. Pri motorični predmetni dejavnosti najmlajši 

otroci dogodke iz resničnega življenja posnemajo natančno, nato shematično, na koncu pa se 

predmetna dejavnost skrajša v gesto. Pri gibalni dejavnosti otroci prikazujejo čustva ali odnose 

preko gibov in telesne drže. Ti so posnetki gibov, ki jih ljudje nenamerno izvajajo pri izražanju 

čustev; v igri dobijo pomen simbola. Tretja vrsta simbolnih dejavnosti so samousmerjene 

dejavnosti, npr. smrčanje, zehanje itd. (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). 

Simbolno sredstvo, ki se pojavi v drugem letu otrokovega življenja, je mentalni reprezentant – 

otrok predmet v igri ponazori z obnašanjem (npr. pije iz prazne skodelice). 

V drugem in tretjem letu pa otrok najpogosteje uporablja govor kot simbolno sredstvo, saj je za 

reprezentacijo medosebnih odnosov ustreznejši kot dejavnost (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). 

Simbolna igra pospešuje jezikovni razvoj, predvsem če se otrok igra z vrstniki in odraslimi, kajti to 

spodbuja večjo in kakovostnejšo uporabo jezika (Weisberg et al., 2013). Dokazano je tudi, da je 

obvladanje ustnega jezika povezano s poznejšimi dosežki pri branju, predvsem pri bralnem 

razumevanju (Pullen, Justice, 2003). 

Simbolno igro prepoznamo pri otroku po več lastnostih: otrok se do neživih predmetov obnaša 

kot do živih (npr. hrani plišasto žival), vsakdanje dejavnosti izvaja v odsotnosti potrebnih 

materialov (npr. pije iz prazne skodelice), izvaja dejavnosti, ki jih po navadi izvaja odrasli (npr. 

kuha kosilo), dejanj ne izvede do običajnega konca (npr. vzame torbico, pomaha v pozdrav, nato pa 
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ne odide ven), nadomešča predmete z drugimi (npr. kocka nadomešča hišo) in njegovo vedenje 

izraža namišljenost dejavnosti (Fein, po Singer in Singer, 1990; McCune-Nicolich, 1981, v 

Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). 

Simbolna igra se iz enostavnih dejanj (otrok se npr. pretvarja, da spi ali da hrani punčko), 

razvijejo v daljše sekvence zgodb ali igro vlog. Približno pri treh letih se otrok začne igrati 

simbolno tudi z drugimi otroki (Smith, Pellegrini, 2013). 

 

Sociodramska 

 

Skupna simbolna igra se imenuje sociodramska. Ima pozitiven vpliv na otrokov razvoj, saj 

omogoča spontano verbalno izražanje, porast socialnih interakcij in pomemben napredek v različnih 

spretnostih (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). 

Raziskovalci sociodramski igri pripisujejo mnogo funkcij, ki delujejo v korist učenja: 

 

o uporabnost pri razvijanju predopismenjevalnih spretnosti, kot so poznavanje črk in 

tiska ter namenskosti knjig; v narativni (pripovedni) strukturi sociodramske igre se 

odraža pripovednost knjig, kot so slikanice, zbirke pravljic in druge otroške knjige; 

o simbolna igra pozitivno vpliva na čustveno ravnovesje, saj se preko igranja otrok 

sooča s svojimi čustvi in jih lahko primerno izživi; 

o pri sociodramski igri pride do interakcije z vrstniki, to pa povečuje sposobnost za 

razumevanje, da imajo drugi lahko drugačno stopnjo znanja in drugačno mnenje; to 

sposobnost razvije otrok pri približno 3-4 letih (Smith, Pellegrini, 2013). 

 

Sociodramska igra zahteva od udeležencev jasno komunikacijo, sposobnost reševanja v igri 

porajajočih se konfliktov z dogovarjanjem in pogajanjem ter zmožnost zavzemanja perspektive 

drugega (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Ko se otroci dogovarjajo za vloge, spoznajo tudi, da 

različnim vlogam pripadajo različna vedenja (Smith, Pellegrini, 2013). V sociodramski igri otroci 

določijo igralni okvir in sodelujejo pri njegovem oblikovanju; pri tem je nujno, da se dogovarjajo za 

vloge in koordinirajo dejanja (Weisberg et al., 2013). Dogovarjanje o vlogah, načrtovanje igre pred 

začetkom dejavnosti in meta-igra so sposobnosti, ki spadajo v področje samouravnavanja. 

Samouravnavanje je socialna veščina, ki je ključna za uspeh sociodramske igre (Bodrova, 

Germeroth, Leong, 2013). Meta-igra je zajeta v preklapljanju s pogovarjanja v okviru igre na 

pogovarjanje o igri. V sociodramski igri otroci pogosto trenutno izstopijo iz vloge, da bi prispevali k 
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poteku igre tudi s komentarji ali napotki za igranje (Weisberg et al., 2013). Meta-igra je tesno 

povezana z otrokovo sposobnostjo razumevanja in ponavljanja zgodb, pa tudi s poznavanjem tiska. 

Sociodramska je ena izmed oblik igre, ki najbolje prispevajo k razvoju predopismenjevalnih 

spretnosti.  

 

Igre s pravili 

 

Med drugim in tretjim letom življenja se pojavijo še igre s pravili, čeprav so najpogostejše pri 

osnovnošolskih otrocih, mladostnikih in odraslih (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). 

 

Druge vrste iger 

 

Toličič (1961) v svoji klasifikaciji obravnava poslušanje pravljic, opazovanje drugih pri 

ustvarjalnih dejavnostih, obiskovanje kina in gledališča kot posebno vrsto igre, ki jo poimenuje 

dojemalna. Dojemati pomeni sprejemati čutne dražljaje in vključevati izkušnje ter spoznanja v 

zavest. Otrok si pri dojemalnih igrah nabira nova izkustva in vadi svoje funkcije (Toličič, 1961). 

Pri majhnih otrocih lahko igro in zabavo sproži kar koli, tudi govor. Otroci se pri dveh letih 

pogosto poigravajo z jezikom, tako da se pogovarjajo sami s seboj, po navadi pred spanjem ali ko se 

zbudijo. Zabavajo se s ponavljanjem in izmišljanjem smešnih rim. To vrsto igre klasificirata Smith 

in Pellegrini (2013) kot jezikovno igro. 

 

 

 6.1.3  Igra in socialni razvoj 

 

Vrste igre, ki smo jih našteli, nam razkrivajo, kako se v njih odraža otrokov spoznavni 

razvoj. Otrokovo igro lahko opazujemo in ocenjujemo tudi z vidika socialnega razvoja. Skoraj vse 

od naštetih vrst igre lahko otrok izvaja sam pri sebi ali pa v družbi soigralcev. Otroci kmalu 

spoznajo, da je igranje v družbi lepše in zabavnejše. Lahko sklepamo, da do tega spoznanja pridejo 

tako hitro, ker se socialno obnašanje začne razvijati že pri dojenčkih, saj se otrok rodi v socialno 

okolje. M. Parten je preučevala, kako se socialni razvoj otrok odraža v njihovi igri. Kavčič (2001, v 

Marjanovič Umek, Zupančič, 2006) navaja njeno klasifikacijo socialne udeležbe otrok v igri, ki je 

sestavljena iz šestih stopenj. 



 

43 

 

Pri prvi stopnji je otrok nedejaven, se ne vključi v igro (igra brez udeležbe). Pri drugi stopnji 

otrok opazuje igralno dejavnost drugih, vendar se aktivno ne vključi (opazovalna igra). Na teh dveh 

stopnjah je igra socialno pasivna, naslednje pa so socialno aktivne, razen osamljene igre, ki je 

kategorija zase. Pri tretji stopnji se otrok igra samostojno in ne vključi drugih v svojo igro 

(osamljena igra). Na naslednji stopnji se otroci v skupni igralni situaciji igrajo vzporedno, vsak s 

svojimi igračami; pri tem ne komunicirajo, se pa občasno opazujejo (vzporedna igra). Peta stopnja 

predstavlja prvo obliko socialne udeležbe v igri – otroci v igri komunicirajo, si delijo igrače in 

občasno sodelujejo, toda niso organizirani in nimajo skupnega cilja (asociativna igra). Najvišja 

stopnja socialne udeležbe se uresniči na šesti stopnji, kjer gre za kooperativno igro; ta se pojavi šele 

s tretjim letom življenja. Otroci se intenzivno vključujejo v socialno interakcijo in v igri sledijo 

skupnemu cilju (Kavčič, 2001, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Te stopnje niso vezane na 

posamezno razvojno obdobje, otroci tudi tekom dneva spreminjajo svojo socialno udeležbo v igri, 

jo prilagajajo svoji volji, vrsti iger, okolju itn. 

 

Razvoj socialnosti v igri se začne že pri interakciji dojenčka s starši, ki je pogosto igrive 

narave. Prvi znaki socialnosti se kažejo v odnosu med dojenčkom in njegovimi najbližjimi, v prvi 

vrsti so to starši, ki se odzivajo na njegove potrebe. Že kot dojenček išče otrok stik z ljudmi in za 

komuniciranje uporablja vokalizacijo (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Socialnost se razvija 

sočasno z govorom in jezikom. Pri dojenčku se jezikovni razvoj kaže predvsem pri jezikovnem 

razumevanju, saj se govorno še ne more izražati.  

 Po petem mesecu začne otrok usmerjati pozornost od ljudi k predmetom. Spočetka ne zmore 

koordinirati predmetne in socialne dejavnosti, svojo pozornost lahko usmerja le na eno od dveh. 

Sčasoma pa se razvije prva oblika socialne igre s predmeti, pri kateri se otrok prostovoljno 

vključuje v izkušnje, ki si jih lahko delita s partnerjem (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Otrok 

pri teh prvih izkušnjah socialne igre gradi razumevanje o delovanju z drugimi. Ko se od 

osemnajstega meseca naprej v igro vključita še govor in simbolna reprezentacija, se vse bolj 

razvijajo otrokove socialne spretnosti, med katerimi je sposobnost koordinacije lastnega obnašanja 

v korist interakcije. Pospešen govorni razvoj v drugem letu otrokovega življenja se odraža tudi v 

količini socialnega govora, ki jo otrok uporablja med igro z drugimi (Marjanovič Umek, Zupančič, 

2006). 

Igra ima pomembno vlogo pri otrokovi socializaciji. Med igro se pogosto in spontano 

pojavljajo socialne veščine: poznavanje pravil in dogovorov, empatija, razumevanje pravil 

interakcije (ali samouravnavanje, angl. self-regulation), govorni obrati, pogajanje in 
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sporazumevanje, reševanje nesoglasij (Bruner, 1991, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2006), 

medsebojno spoštovanje. Tudi Toličič (1961) poudarja pomen, ki ga imajo družabne igre za razvoj 

socialnih čustev, kot so simpatija do človeka, naklonjenost, obzirnost, solidarnost, požrtvovalnost, 

obvladovanje samega sebe, upoštevanje drugih članov skupine ter podrejanje v korist kolektiva. 

 

 Raziskave, ki se opirajo na Vigotskijeva stališča, poudarjajo pomen socialne igre za razvoj 

samouravnavanja. Tako kot Piaget pojmuje Vigotski vez, med otrokovo kreativnostjo in pravili igre 

kot tenzijo v socialni igri (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Pri sociodramski igri se tenzija 

ustvari, ko otroci izražajo svojo kreativnost v vlogi, ki so si jo izbrali, in hkrati brzdajo svoje 

izražanje v korist pravilom, ki jih zapoveduje igranje določene vloge. Če otrok, na primer, igra 

bolnika, se mora upreti želji, da bi se poigraval s stetoskopom, ki je pripomoček “zdravnika”. Igra 

torej zahteva od udeležencev, da se opazujejo in obvladujejo; dokazano je, da je ravno igra kontekst, 

v katerem otroci (predvsem petletni, ki so na višku obdobja t.i. zrele igre) najbolje razvijajo 

sposobnost namernega samouravnavanja (Bodrova, Germeroth, Leong, 2013).  

Razvoj namernosti v otroški igri je preučeval tudi Elkonin, ki je uvidel, da je za vzdrževanjem 

igre namen in da morajo otroci za ta namen pri sebi zavirati vedenja, ki niso del specifične vloge. 

Elkonin navaja tri dejavnike igre, ki od otroka zahtevajo samouravnavanje (in ga tako spodbujajo): 

 

1. otroci morajo prostovoljno slediti pravilom, ki določajo, katera vedenja spadajo in katera ne 

k določeni vlogi; 

2. otroci potrebujejo načrtovanje igre in nekaj časa pred igro, da skupno ustvarijo scenarij, 

najdejo igrače-rekvizite in se domenijo o vseh podrobnostih; 

3. starejši predšolski otroci v sociodramski igri pogosto izbirajo vloge odraslih in jih izvajajo z 

vedenji, ki so družbeno zaželjena (zrela igra). 

 

Vsi dejavniki, ki se iz otrokovega življenja pretakajo v kontekst igre (kognitivni razvoj, socialna 

zrelost, jezik in govor), so med seboj neločljivo povezani. Motivacija, ki otroka spremlja pri 

igranju, pa deluje tako blagodejno na njegov potencial, da iz igre ustvarja najboljši kontekst ne le za 

spoznavanje in učenje, temveč tudi za razvijanje socialnih kompetenc, ki so bistvene za uspešno in 

kakovostno življenje v družbi. 

 6.1.4  Motivacija 
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Otroci motivacijo za igro najdejo v sebi, in ker pri igri motivacija ni vezana na rezultat, ki ga 

bo prineslo dejanje, je po definiciji notranja. Notranja motivacija je mehanizem, ki ima pomembno 

vlogo pri kognitivnem razvoju, saj je gonilna sila radovednosti in spontanega raziskovanja, ki sta 

tipična predvsem za obdobje otroštva (Oudeyer, Kaplan, 2007). Ryan in Deci (2000, Oudeyer, 

Kaplan, 2007) sta razlikovalni element med notranjo in zunanjo motivacijo določila s pojmom 

instrumentalnosti – zunanje motivirana dejavnost deluje kot sredstvo (instrument) za doseganje 

nekega ločenega rezultata. Notranja motivacija je osredotočena na samo dejavnost, njeno jedro pa je 

t.i. doživljajski tok. Ta se ustvari, ko otrok tako uživa v prijetni dejavnosti, pri kateri tudi nadzoruje 

dogajanje, da se ji predaja in se z njo staplja, je koncentriran ter se ne zaveda minevanja časa 

(Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). 

 

Raziskovalci si različno razlagajo, kaj je to, kar neko dejavnost dela notranje motivirajočo. 

Eni so se nanašali na teorijo gona psihologa Hulla (ki kot sprožitelja motivacije za dejavnost 

opredeljuje telesne potrebe) in so predlagali gon za raziskovanje ter gon za manipulacijo, kar pa se 

ne more ujemati s homeostatičnostjo ali stanjem odsotnosti dražljajev v telesu, ko je zadoščeno 

ravnovesju (Oudeyer, Kaplan, 2007).  

Druge teorije se opirajo na Festingerjev koncept kognitivne disonance, ki naj bi nastajala 

med obstoječimi kognitivnimi strukturami in novimi izkušnjami. Možgani skušajo to neskladje 

zmanjšati in to po navadi tako, da ignorirajo strukture, ki ne potrjujejo obstoječih. Taka utemeljitev 

motivacije pa ne upošteva dejstva, da je neznano človeku večkrat bolj zanimivo, predvsem v 

trenutkih kreativnosti in raziskovanja. Kaže, da je človeku optimalna zlata sredina med popolnoma 

neznanim in popolnoma znanim (Oudeyer, Kaplan, 2007). 

Podoben koncept uvajajo tudi študije, ki jemljejo v poštev Huntovo teorijo o optimalnem 

neskladju. Hunt je odkrival, da so za otroke najzanimivejši tisti dražljaji, ki so na višjem nivoju kot 

njihova pričakovanja o njih. Raziskovalci menijo, da je ravno ta neskladnost med dojemanjem in 

izkušnjo vir motivacije za dejavnost in da so najbolj motivirajoče tiste dejavnosti, pri katerih se 

otroci srečujejo z novostmi v sklopu že poznanih situacij (Oudeyer, Kaplan, 2007). Skratka, 

radovednost in prirojena želja po spoznavanju sprožata motivacijski učinek k dejavnosti, ki je za 

otroka zanimiva, ker vsebuje neskladje med znanim in neznanim. 

 

Pozitivni učinki notranje motivacije, ki se vključi med igro, se lahko zelo dobro prenesejo 

tudi na učenje preko igre, zlasti pri predšolskih otrocih. Osebe, ki so del otrokovega okolja, lahko na 

več načinov spodbudijo otrokovo motivacijo k dejavnosti. Nuditi mu morajo varno mrežo odnosov, 
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ki ga bo obvarovala strahu pred neuspehom. To velja zlasti za učenje, pri katerem se otrok sooča z 

lastnimi zmožnostmi, ki jih novi izzivi stalno preizkušajo. Mnoge študije dokazujejo, da obstaja 

povezava med otrokovim občutkom čustvene varnosti in kognitivno aktivnostjo; v okolju, ki je 

bogato z igralnimi dejavnostmi in prisotnostjo skrbnih in čutečih ljudi, uspevata dobro tako 

kognitivni kot socialni razvoj otroka (Neuman, Koh, Dwyer, 2008).  
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7 VLOGA ODRASLIH V OTROKOVI IGRI 

 

Z igro otrok spoznava svet in razvija svoje sposobnosti. Najučinkovitejši razvoj preko igre 

doseže otrok v sodelovanju z odraslimi. V ravnanju odraslih med igro je vedno prisotna implicitna 

didaktika, saj je interakcija odraslega z otrokom asimetrična; zaradi sodelovanja odraslega so 

igralna dejanja bolj zapletena in otrok se od njih uči. Ta neformalna oblika učenja se vzpostavi že v 

prvem letu starosti (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006).  

Vigotski je trdil, da je igra otrok z odraslimi prav tako pomembna kot igra otrok z vrstniki 

(Tarman, Tarman, 2011). Otroci, za Vigotskega, gradijo znanje na podlagi vključevanja v socialne 

izkušnje. Zato je igra odraslih z otroki nepogrešljiva, saj lahko med igro s primernim 

posredovanjem spodbudijo njihov socialni in kognitivni razvoj. Raziskave dokazujejo, da 

pomanjkanje igre z odraslimi v predšolskem obdobju povzroča zaostajanje v razvoju jezika, 

socialnih veščin in predopismenjevalnih spretnosti, kot je fonološko zavedanje (Golinkoff et al., 

2006). 

 

V igri je odrasli v odnosu do otroka t.i. mentalno razvitejši partner (MRP). Interakcija z MRP 

prinaša otroku – bodisi zavestno kot nezavestno (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006) – nove 

informacije in mu tako pomaga, da razširi svoje znanje ter da se preko igre uči. Taka vrsta 

interakcije ne prevzema vodstva otrokove igre, ki ostane vedno v otrokovih rokah. Delovanje MRP 

povečuje verjetnost otrokovega uspeha pri izvajanju novih dejavnosti z uporabo že razvitih 

spretnosti (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006).  Ko je otrok dejanje sposoben izvesti sam, se mora 

odrasli znati postopoma umakniti in pustiti, da otrok lahko deluje samostojno (Bodrova, Leong, 

1996 v Han et al., 2010). Vigotski interakcijo MRP z otrokom, zaradi njene funkcijske podobnosti z 

zidarskim odrom pri gradnji hiše, nazorno imenuje “odranje”
2
 (angl. scaffolding). Zupančič (v 

Marjanovič Umek, Zupančič, 2006) odranje označuje opisno kot “postavljanje okvirov” in 

“tvorjenje ogrodja ali konstrukcije, ki daje oporo in med seboj povezuje posamezna igralna 

dejanja”. Pri odranju odrasli na različne načine pomaga otroku, da izvaja dejavnost na višjem 

nivoju, kot bi jo brez njegove pomoči. Odrasli z odranjem med igro spodbujajo otroke, da se 

privadijo samouravnavanju, kooperaciji, uporabi spomina, jezika in pismenosti (Bodrova, Leong, 

1996 v Han et al., 2010). Starši in vzgojitelji z odranjem otrokovo igro spodbujajo, jo vodijo in 

usmerjajo k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti (Marjanovič Umek, 

                                                 
2
 odranje: slovenski prevod angl. izraza scaffolding sem prevzel iz pojmovnika, ki je objavljen na spletni strani projekta 

Centra RS za poklicno izobraževanje http://spreminjamsolo.si/ 

http://spreminjamsolo.si/
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Zupančič, 2006), s tem pa otroku omogočijo, da razvija svoj potencial in ohranja veselje in 

zanimanje do dejavnosti. 

 

Vsakič, ko MRP otroku pomaga, da deluje na višji razvojni ravni, se ustvari tisto, kar Vigotski 

poimenuje območje bližnjega razvoja (OBR). Pri vodenju v OBR (odranju) se MRP ozira na 

otrokovo trenutno stopnjo znanja in ga angažira v igralnih dejavnostih, ki so otroku dojemljive, a jih 

sam ne bi mogel izpeljati. OBR je zato dimenzija, v kateri se stikata dve razvojni ravni otroka – 

dejanska in potencialna; vodenje v OBR pa se nanaša predvsem na ustvarjanje in ohranjanje 

igralnega okvira, ki otroku omogoči delovanje na višji ravni (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). 

 

 

 7.1 Vloga staršev v otrokovi igri 

 

Igra se pri dojenčku in malčku razvije iz zaznavnogibalnega raziskovanja okolja, interakcija s 

starši jo spodbuja in varuje. Vse do vstopa v vrtec so otrokovi MRP v igri starši, sorojenci in drugi 

družinski člani. Od staršev je odvisno, kakšen prostor in koliko časa bo otrok imel za igro, koliko in 

kakšne vrste igrač in igralnega materiala mu bodo nudili, ali bodo otroci imeli stike tudi z drugimi 

otroki in predvsem, ali se bodo tudi sami starši posvetili otrokovi igri, na kakšen način jo bodo 

spremljali in kako se bodo vanjo vključili.  

Odrasli se kot igralni partner lahko na več načinov vključuje v igro in sooblikuje njen okvir: 

lahko ustvari podlago skupni igri, predlaga, usmerja, se dejavno vključi v dogajanje ali samo nudi 

besedna navodila, s katerimi dvigne malčkovo raven igre. Otrokovo igro z odraslim partnerjem 

označuje skupno oblikovanje igralnih dejanj – otrok daje pobudo za igro, odrasli se odziva na 

njegova predmetna in socialna dejanja, skupaj postavljata igralni okvir (Marjanovič Umek, 

Zupančič, 2006).  

Igra s starši pripravi otroka na vstop v družbo in v vzgojno-izobraževalni sistem. Starši morajo 

otroku nuditi raznolikost igrač, čim več priložnosti za igranje, se v igro vključiti in jo na različne 

načine spodbujati. Oerter (1993, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2006) našteje nekaj primerov, kako 

lahko odrasli spodbuja otrokovo igro, predvsem z uporabo verbalne komunikacije: jezikovna 

dopolnila, opisovanja in popravki dejanja, spraševanje po dejanju, pozivanje k dejanju, 

zaznamovanje konca dejanja in usmerjanje pozornosti na dejanje. Poleg tega lahko tudi z zvokom 

ilustrira dejanje (srka, ko otrok daje piti medvedku) ali pomaga otroku pri izvedbi dejanja (ibidem). 

Brez pomoči staršev in sorojencev se pri otroku ne more pojaviti in razviti simbolna igra 
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(Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Nezadostno igranje na simbolni ravni pa ima hude posledice 

pri razvoju govora in jezikovnega izražanja, čustvenosti, socialnosti in drugih področjih. 

 

 

 7.2 Vloga vzgojiteljev v otrokovi igri 

 

 

Ko začne hoditi v vrtec, se otrok prvič sreča s figuro vzgojiteljice/vzgojitelja in se znajde v 

družbi drugih vrstnikov. Igra v vrtcu postane del raznolikega kurikuluma, otroci se vključujejo v 

različne igralne dejavnosti, spoznavajo nove vrste igre, kot npr. sociodramsko, ki je doma niso 

mogli izvajati. Vzgojitelji z vsakim otrokom vzpostavijo pozitiven odnos in mu pomagajo, da se 

nauči delovanja v skupini; z izvajanjem skupinskih iger otroci razvijejo socialne kompetence 

(Ostrosky, Meadan, 2010). Pri tem jih vzgojitelji spremljajo in usmerjajo, lahko se v igro tudi na 

različne načine vključujejo. Z njihovo pomočjo ostaja igra razgibana, ne zastaja, se ne ponavlja in v 

njej se vedno zgodi kaj novega, ki lahko obogati otrokovo obzorje izkušenj.  

 

Vzgojiteljica/vzgojitelj najprej za nekaj časa opazuje, kako se otroci igrajo. Tako lahko 

najbolje oceni, katere teme otroke najbolj zanimajo, katerih dejavnosti se najraje lotevajo, kako 

izbirajo vloge, kakšna je njihova komunikacija, koliko časa traja igra, ipd.  Šele nato izbere ustrezne 

strategije za spodbujanje igre (Ostrosky, Meadan, 2010). Avtorici navajata različne načine, na katere 

se lahko vzgojitelj/ica vključi v otrokovo igro: 

 

1. opazovalec/opazovalka: postavi se v bližino otrokovega igralnega prostora ter 

opazuje in posluša otroke med igro; lahko tudi komentira, jih nagovori z 

nasmehom ali drugim neverbalnim gibom ter jih sprašuje o igri; 

2. inšpicient/ka (kdor vodi potek predstave): se drži izven igre in je ne moti; 

otrokom pomaga le pri pripavi prostora igre, materiala in pripomočkov, lahko s 

tem namenom poseže tudi med igro; 

3. soigralec/ka: vzgojitelj/ica se vključi v igro in prevzame kako stransko vlogo, 

tako lahko otrokom ponudi zgled za igro vlog in interakcijo z drugimi; tako 

spodbuja socialne in intelektualne spretnosti otrok; 
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4. vodja igre: vzgojitelj/ica se aktivno vključi v igro z vlogo, da jo obogati in jo 

razširi; po navadi tako vlogo prevzame, ko opazi, da se igra opoteka ali da jo 

otroci že na začetku težko speljejo. 

 

Včasih se zgodi, da se vzgojitelji napačno obnašajo do otrokove igre – včasih so nanjo 

zaradi različnih razlogov nepozorni, včasih pa zaidejo v drugi ekstrem in želijo prevzeti njeno 

vodstvo (vloga režiserja/ke). V prvem primeru se zgodi, da se otroci ne igrajo več simbolno, temveč 

funkcionalno ali pa se ne igrajo ter so manj pazljivi na svoje obnašanje, kar lahko postane problem 

pri tistih, ki so malo sposobni samouravnavanja. S tem, da jim vzgojitelji sledijo, jim pokažejo, da 

je njihova igra pomembna, in otroci se tudi bolj držijo socialnih pravil v igri. Režiser/ka pa prekine 

otrokovo vodenje igre in mu zapoveduje, kako naj se igra. Tako brzda njegovo ustvarjalnost in 

njegovo zanimanje odvrne od igre. Pobudo za igro moramo vedno prepustiti otrokom (Ostrosky, 

Meadan, 2010). 

 

Vloga vzgojiteljev v igri je postala pomembna raziskovalna tema v 70. letih prejšnjega 

stoletja z raziskovalnimi študijami o sociodramski igralni vadbi (angl. play training) Sare 

Smilansky. Raziskovalka je z opazovanjem otroške igre v izraelskih vrtcih ugotovila, da se otroci iz 

družin z nizkim socialnoekonomskim statusom (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006) sociodramskih 

iger ne znajo igrati. Za odpravljanje tega primanjkljaja in izboljšanje otrokovih zmožnosti je 

Smilansky uvedla igralni trening s sociodramsko igro, pri kateri je zunanja ali notranja intervencija 

vzgojitelja (glede na to, ali samo daje napotke ali pa tudi sodeluje z aktivno vlogo kot eden od 

junakov v igri) otrokom v oporo pri vključevanju in izvajanju sociodramske igre (Tarman, Tarman, 

2011). 

 

Na vlogo vzgojiteljev v vrtcu in njihovo strukturiranje igre so vezani tudi ekološki dejavniki, 

kot so igrače, čas in prostor igre (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Prostor mora biti primerno 

opremljen in tak, da se bodo otroci v njem radi igrali. Najbolje je, da je razdeljen na razne igralne 

kotičke, ki morajo biti med seboj ločeni jasno in tudi z ozirom na to, ali je vrsta igre v njih glasna 

ali bolj umirjene narave (Ostrosky, Meadan, 2010). Marjanovič Umek in Musek (v Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2006) poudarjata pomen prisotnosti kotička s kockami in drugimi materiali za 

konstrukcijsko igro ter kotička za sociodramsko igro z raznoliko opremo, ki omogoča uprizarjanje 

situacij v trgovini, restavraciji, zdravniški ordinaciji, na pošti, vesoljski ladji, policijski postaji… pa 

tudi v knjižnici, na gradu, v kampu (Ostrosky, Meadan, 2010) itd. 
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Prisotnost vzgojiteljev oz. odraslih je pomembna tudi za preprečevanje in nadzor negativnih 

dogodkov, ki lahko izbruhnejo med igro. Na take situacije, do katerih lahko pride med igro, npr. 

besedna in fizična napadalnost, izločanje in posmehovanje, opozarja Sutton-Smith (Roskos, 

Christie, 2001). 
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8 SPODBUJANJE PREDOPISMENJEVALNIH SPRETNOSTI 
PREKO IGRE 

 

 

 8.1 POVEZAVA MED IGRO IN PISMENOSTJO 

 

 

V predšolskem obdobju gradijo otroci svoje vedenje o pismenosti preko interakcij z drugimi 

v vsakdanjih dejavnostih, ki vključujejo branje in pisanje. Otrokov razvoj predopismenjevalnih 

spretnosti je odvisen od mnogih dejavnikov, ki so prisotni v okolju, v katerem odrašča. Otroci 

potrebujejo izkušnje, ki vsebujejo bodisi ustni kot pisni jezik, da lahko razumejo funkcijo pisnega 

jezika (Saracho, Spodek, 2006), zato bogato jezikovno okolje, v katerem se prepletajo govor, 

poslušanje, branje in pisanje, omogoča razvoj t.i. »celostnega jezika«, ki je v tesnem odnosu z 

razvojem predbralnih in predpisalnih spretnosti (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006).  

 Tako okolje se lahko ustvari bodisi doma kot v vrtcu. Družinska pismenost je pojem, ki 

označuje dejavnosti, v katere se starši vključujejo s svojimi otroki, da bi jih spoznali z različnimi 

vidiki pismenosti: govorne spodbude, skupno branje, pripovedovanje zgodb, neposredno učenje 

črk... Tudi vzgojitelji v vrtcu otroka seznanjajo s pismenostjo preko knjig, slikanic, revij in drugih 

pripomočkov, pripovedovanja zgodbic ter krepijo njegove govorne kompetence z mnogimi 

dejavnostmi, kot so igranje vlog, petje, obiskovanje gledališča in lutkovnih predstav itd. (Kranjc, 

Umek, Fekonja, 2006). Branje knjig pravljic deluje pozitivno na pasivno in aktivno besedišče 

predšolskih otrok (Han et al., 2010). 

 

Med vse dejavnosti, preko katerih starši in vzgojitelji otroku predstavljajo pismenost in 

spodbujajo razvoj njegovih predopismenjevanih spretnosti, uvrščamo tudi igro. Preko igre otroci 

doživijo izkušnje, ki posnemajo uporabo pismenosti v vsakdanjem življenju, ali pa se mu vsaj do 

neke mere približajo, in dobijo vpogled v to, kakšen je občutek biti pismeni (QCAA, 2014). 

Srečanje s pismenostjo v tako sproščenem kontekstu, kot je igra, lahko otroku poveča samozavest in 

navdušenje nad opismenjevanjem. Hkrati pa se z različnimi vrstami igre razvijajo tudi otrokove 

sposobnosti, ki so neposredno povezane z izvajanjem branja in pisanja. 

Otroci se najbolje učijo, ko lahko delujejo na okolje in gradijo znanje preko samostojnih 

izkušenj (Ali et al., 2011). Najboljša izkušnja za učenje je dejavnost, ki izvira iz njihovih zanimanj 

in med katero se učenje zgodi spontano – to je igra (Mielonen, Paterson, 2009). Ko se igrajo, otroci 
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izvajajo različne dejavnosti, kot so govorno sporočanje, posnemanje, manipulacija predmetov in 

različni nivoji socializacije (Saracho, Spodek, 2006). Igralna dejavnost, ki jo otroci doživljajo tako 

zavzeto, sproža mentalne procese, ki so potrebni za intelektualno delo pri branju in pisanju (Roskos, 

Christie, 2001), ter razvoj finomotoričnih spretnosti, ki se bodo pozitivno obnesle pri učenju 

grafomotorike.  

Hall (1991, v Mielonen, Paterson, 2009) sintetizira dognanja številnih znanstvenih študij o 

odnosu med igro in pismenostjo v naslednjih točkah: 

 

- igra kot osnovna kognitivna aktivnost je priprava na kompleksnejšo kognitivno aktivnost, 

kot je pismenost; 

- simbolno obnašanje v igri je vezano na razumevanje reprezentacijskega sistema, kot je pisni 

jezik: otrokovo simbolno igro lahko razumemo kot zelo kompleksen sistem govora s 

pomočjo gest, v katerih se razkrivata pomen in sporočilnost različnih igralnih 

dejanj/materiala (Saracho, Spodek, 2006); 

- jezikovno obnašanje v igri je vezano na literarni jezik: predvsem v sociodramski igri se 

otroci z uprizoritvijo zgodb naučijo pripovednosti (tudi: fabulativnost – smiselno sosledje 

dogodkov) (Mielonen, Paterson, 2009); pri igri vlog uporabljajo otroci literarni način 

mišljenja; 

- ko ima otrok med igro na dosegu sredstva, ki so povezana s pismenostjo, deluje na pismen 

način: če mu ponudimo možnost, jo bo otrok zagotovo sprejel in se bo med igro poslužil 

pripomočkov, kot so slikanice, papir, pisala itd. ter tako krepil svoje predopismenjevalne 

spretnosti. 

 

V kontekstu igre se torej lahko odvijejo številne vsakdanje socialne aktivnosti, ki otroka 

angažirajo z jezikom in pismenostjo (Roskos, Christie, 2001). Igra je idealen kontekst za podpiranje 

porajajoče se pismenosti otrok, saj lahko v njej odrasli s pravilnim pristopom spodbujamo razvoj 

otrokovih predopismenjevalnih spretnosti (Han et al., 2010), ne da bi kalili otroško brezksrbnost, ki 

jo moramo varovati skozi celotno otroštvo, predvsem v predšolskem obdobju.  

Za optimalni razvoj predopismenjevalnih spretnosti potrebujejo otroci tako prosto kot vódeno 

igro. Pri vodeni obliki igre odrasli preko odranja vodi otrokovo samostojno igranje v prid učnega 

cilja. V kontekst igre umešča aktivnosti, ki razvijajo otrokove predopismenjevalne veščine in 

vedenje o pismenosti. Pomembno je, kako vzgojitelj posreduje pismenost med vodenjem igre 

(Saracho, Spodek, 2006). To se mora zgoditi tako, da vzgojitelj dopusti otrokom, da sledijo lastnim 
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zanimanjem in igralno interakcijo izpeljejo samostojno, istočasno pa je pozoren na njihov način 

igranja, na teme, ki jih zanimajo, in na njihove interakcije ter se ob priliki tenkočutno vključi v 

igralno okolje (Weisberg et al., 2013).  

Pri vodeni igri imajo odrasli po navadi točno določen učni cilj, toda zasledovati ga morajo tako, 

da ostanejo vedno odzivni na otrokova zanimanja in zmožnosti (Han et al., 2010) ter da umestijo 

učenje pismenosti v dejavnost, ki jo vodi otrok. Tako vzgojitelj pomaga otrokom pri osredotočanju 

na specifične elemente pismenosti, ne da bi igro prekinjal. Samo pri takem posredovanju lahko igra 

pripelje otroka v območje bližnjega razvoja, ki mu omogoča razumevanje in usvajanje novih 

elementov.  

 

 Tudi v družinskem okolju igralne interakcije pripomorejo k otrokovemu razvoju porajajoče se 

pismenosti. V svoje interakcije z otrokom morajo starši vključiti igro in druge aktivnosti, kot so 

branje, petje, pogovarjanje, pisanje. Starši, vzgojitelji in vsi, ki se z otrokom igrajo, dajejo otroku 

možnost, da razvije svoje védenje o pismenosti in veščine, ki jih bo potreboval pri opismenjevanju 

(Mielonen, Paterson, 2009).  

 

Igro lahko torej vključujemo v vzgojni proces poučevanja pismenosti, toda vedno moramo imeti 

pred seboj dejstvo, da prvotni namen igre ni nekaj drugega, temveč enostavno več igre in boljša igra 

sama po sebi. 

 

 

 8.2 IGRA IN RAZVOJ JEZIKA 

 

V najzgodnejših letih otroštva se v nedeljivem procesu otrokovega vsestranskega razvoja 

vselej prepletajo komunikacija, igra in učenje: ko se otroci igrajo, med igro tudi komunicirajo in se 

tako učijo, kako deluje jezik (Mielonen, Paterson, 2009).  

 

Pismenost se gradi na trdnih temeljih poznavanja jezika, jezik pa je socialni koncept, ki se 

razvija preko socialnih interakcij; njegov razvoj je odvisen predvsem od možnosti za dialog, torej 

od govornih spodbud. Otrokove socialne interakcije s starši, sorojenci, vzgojitelji in vrstniki so v 

predšolskem obdobju v veliki meri zaobjete v igralno dejavnost. Igra daje otroku možnost, da se uči 

jezika od vrstnikov in odraslih ter da v različnih scenarijih prakticira, kar se je naučil (Ali et al., 

2011). Igra koristi otrokovemu jezikovnemu razvoju, ker interakcije z odraslimi in vrstniki med igro 



 

55 

 

doprinašajo k grajenju besedišča in slovnice (predvsem skladnje) v otrokovem govoru. Odrasli, ko 

se igrajo z otroki, podpirajo njihovo vedenje o jeziku in njegovi sporočilni namenskosti, jim 

pomagajo graditi na obstoječem znanju in izkušnjah ter spodbujajo njihovo samozavest za 

komuniciranje (Weisberg et al., 2013). Odnos med socialnimi in čustvenimi kompetencami ter 

jezikom je vzajemen: jezik uporabljamo za vzpostavljanje socialnih interakcij, socialne interakcije 

pa so kontekst, v katerem se jezikovne spretnosti razvijajo naprej (QCAA, 2014). Igra in jezikovne 

spretnosti imajo nekatere skupne značilnosti: 

 

- mnoge vrste igre vključujejo simbolno mišljenje, 

- socialne interakcije med igro podpirajo jezikovni razvoj, 

- igra vsebuje veliko količino jezikovnega materiala, 

- igra je pomembna za jezikovni razvoj, ker imajo v njej otroci nadzor nad interakcijo in so 

angažirani, da govorijo in poslušajo o stvareh, ki vzbujajo njihovo zanimanje. 

 

Dejstvo, da igra prispeva k razvoju jezika, so v sklopu empiričnih raziskovanj dokazale mnoge 

intervencijske študije (Lillard et al., 2013, v Weisberg et al., 2013), izmed katerih sem že omenil 

poskus, ki ga je v otroških vrtcih izvedla Smilansky. V svojih opazovanjih je ugotavljala, da je 

pretvarjanje v simbolni igri povezano z jezikovnimi sposobnostmi in spretnostmi. Označila je štiri 

tipe jezikovnih izjav med simbolno igro predšolskih otrok:  

 

- izjave, s katerimi otrok prevzame vlogo (“Jaz bom oče”.); 

- izjave, ki so jezikovni simboli za dejanja (“Pijem iz stekleničke”, ki jo imitira z gesto pitja iz 

pesti); 

- izjave, ki pomenijo zamenjavo za dejavnost (“Pojdimo se, da sem se ravno vrnila iz službe 

in sem pravkar skuhala”, igra pa se začne s tem, da jejo) ter 

- izjave, ki opisujejo situacijo (“To je bolnica in tu je veliko otrok”) (povzeto po Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2006).  

 

Bruner je ugotavljal, da se najkompleksnejše slovnične in pragmatične oblike jezika pojavijo 

najprej v igri (Han et al., 2010). Tudi drugi raziskovalci so opazovali, kaj se zgodi, ko se otrokom 

nudi več časa za igro in ko se otroci igrajo s sodelovanjem MRP. Intervencija je imela točno 

določen namen: spodbuditi otrokov jezikovni razvoj s podpiranjem jezikovnih interakcij v igri. 

Upravičeno se domneva, da je odsotnost takih igralnih interakcij med odraslimi in otroki 
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verjeten razlog za skromnejše jezikovne spretnosti, čeprav ima tudi prosta igra že sama po sebi 

učinek na jezikovni razvoj (Weisberg et al., 2013). Tudi v prosti igri z vrstniki otroci razvijajo govor 

in besedišče (Mielonen, Paterson, 2009). V sodobnih družbah so odrasli vključeni v otrokovo igro 

tako, da mu priskrbijo okolje in igrače za igro; prav je, da ima otrok čas za prosto igro, toda ravno 

tako pomembna je prisotnost odraslih (Smith, Pellegrini, 2013). Vzgojitelji imajo nalogo, da skupaj 

z otroki strukturirajo igro in ji tako dodajo večjo vzgojno vrednost (Smith, Pellegrini, 2013). 

 

 Študije izpostavljajo koristi igre za rast besedišča, sintaktične kompleksnosti, proizvodnjo 

povezanih tekstov in uporabo metajezika. V obdobju dojenčka in malčka se razvijajo predvsem 

jezikovno razumevanje, dojenčkova dojemljivost za komunikacijski namen drugih oseb in 

namenskost komunikacije ter povezovanje predmetov z imeni. Malčki z višjo stopnjo jezikovnega 

razumevanja se pogosteje vključujejo v simbolno igro, za katero daje pobudo mama (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2006). Tudi Weisberg (et al., 2013) ugotavlja, da se otroci z bogatejšim besednim 

zakladom pogosteje vključujejo v simbolno igro. Igra ne vpliva le na razvoj besedišča in slovnice, 

temveč tudi drugih predopismenjevalnih spretnosti, kot so npr. poznavanje črk, fonološko zavedanje 

in koncept o tisku (Han et al., 2010). 

 

Osnov jezika se otrok nauči približno okoli tretjega leta. V tem obdobju otrok že lahko jasno 

izraža svoja mnenja in želje, sprašuje, se pogovarja o preteklosti in prihodnosti, govori z neznanci 

(Weisberg et al., 2013). V simbolni igri, ki se pojavlja v tem obdobju, prevladuje govor, vezan na 

realni kontekst. Taka oblika govora sta socialno netransformiran govor, ki služi za komunikacijo 

med partnerjema v igri (“Daj mi skodelico”), in govor, ki služi za preimenovanje (“To bo naš 

štedilnik”). Simbolna igra je povezana z razvojem otrokovega mišljenja, socialnih kompetentnosti, 

govornim razvojem in ustvarjalnostjo (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006).  

 

V obdboju med 3. in 5. letom otrokovega življenja se med simbolno igro sproža mehanizem 

kognitivne spremembe, med katerim se mišljenje s pomočjo jezika loči od dejanja. Simbolna igra 

postane tako vodilo v OBR, ko se otrok nauči, da beseda lahko označuje neko stvar, to pa požene 

njegovo uporabo jezika za reprezentacijo (Roskos, Christie, 2011). Raba jezika torej omogoča 

pretvarjanje v simbolni igri (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006). Ko se igrajo simbolno, otroci 

uporabljajo raznovrstne domišljijske transformacije, pri katerih dejanja, predmeti in pojmi dobijo 

drugoten pomen. Te igralne transformacije omogočijo otrokom, da prakticirajo uporabo in 

interpretacijo simbolov. Reprezentacijska sposobnost, ki jo otrok razvije preko transformacij v 
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simbolni igri, se prenese na uporabo drugih simbolnih oblik, kot je jezik (Roskos, Christie, 2013). 

Ta namreč zahteva bodisi simbolno mišljenje kot tudi sposobnost dekontekstualizacije. Roskos in 

Christie (2001) v svojem pregledu obstoječih raziskav o povezavi med igro in pismenostjo omenjata 

tudi Pellegrinijev prispevek, da so otrokovi poskusi pisanja pri petih letih starosti napovedljivi glede 

na njegovo sposobnost simbolnega transformiranja pri 3,5 letih.  

  

 Tudi uporaba metajezikovnih glagolov, kot so govoriti, pisati, brati, napoveduje uspešen stik s 

porajajočim se branjem. Predšolski otroci med simbolno igro uporabljajo kompleksne 

metajezikovne glagole, kot so govoriti, reči, povedati, razložiti, pisati (Han et al., 2010). 

Metakomunikacija sploh omogoča, da dobi simbolna igra razsežnost igre “kot da bi”. Otroci se z 

uporabo jezika pogajajo, dogovarjajo, si izmenjavajo vloge, spreminjajo vsebino igre (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2006) in tako presegajo okvir dejanj ter se ukvarjajo z njihovim pomenom.  

 

Simbolna igra je povezana tako z govornim razumevanjem kot z govornim izražanjem, kar 

je še posebej pomembno ob prehodu na sociodramsko igro, pri kateri postane pretvarjanje socialna 

aktivnost (Marjanovič Umek, Zupančič, 2006).  

  

Skupinska simbolna igra – sociodramska – je povezana z razvojem pripovedne kompetence: 

pripovedne sheme, ki se uporabljajo v sociodramski igri, so vezane na bralno razumevanje. 

Pripovedna struktura sociodramske igre je podobna strukturi pripovedi v zgodbah oz. pravljicah. 

Otroci se to strukturo učijo prepoznavati med sociodramsko igro, ko jim vzgojiteljica pomaga 

obdržati rdečo nit zgodbe ter jim priskrbi material, ki je primeren za njeno uprizoritev (Smith, 

Pellegrini, 2013). Tudi zgodnje izpostavljanje otroka skupnemu branju slikanic in knjig pravljic 

ponuja otrokom material za izvajanje sociodramske igre. To podvrsto skupinske simbolne igre s 

predhodnim branjem imenujejo nekateri avtorji tematsko-domišljijska igra. Pri tematsko-

domišljijski igri se igralna situacija izvaja, potem ko je vzgojitelj otrokom prebral pravljico. 

Predhodno načrtovanje poteka zgodbe v igri, izbiranje vlog in izvajanje igre vlog predšolskim 

otrokom pomaga, da se naučijo povezovati ločene dogodke v smiselno zaporedje in izboljša njihovo 

znanje o pripovedni strukturi. Prav zaradi tega mora biti otrokom na voljo dovolj časa za 

načrtovanje in izvajanje igre. Vzgojitelj jim ob tem pomaga pri uporabi posameznih pripovednih 

elementov, kot so postavitev, predstavitev problema, rešitev (Roskos, Christie, 2011). Strukturne 

značilnosti pripovedi, ki so prikrite v simbolni igri, postanejo pozneje očitne v ustnem 

pripovedovanju, branju in pisanju (Roskos, Christie, 2011). Uspešni zgodnji bralci odkrijejo, da se 
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zapisana zgodba odvije kot zgodba v igri. 

 

 

 

 8.3 PREDOPISMENJEVALNE SPRETNOSTI IN IGRA 

 

 

 Porajajoča se pismenost v predšolskem obdobju ima različne komponente, ki jih otroci 

spoznavajo preko vsakovrstnih dejavnosti v svojem vsakdanu. Z nekaterimi se med igro srečujejo 

na spontan način, predvsem s tistimi, ki so vezane na govor. Druge, predvsem v zvezi s tiskom, pa v 

njihovo igralno okolje vnašajo odrasli, ki jim preko igre pomagajo vzpostaviti stik s pismenostjo. 

Otrok naj bi, glede na stopnje bralnega razvoja, ki so ga sestavili Gillet, Temple, Crawford in 

Cooney (2003, v Pečjak, 2010), ob koncu obdobja porajajoče se pismenosti (2-5 let) razumel 

dogovore v zvezi s tiskom, da črke predstavljajo glasove; imel naj bi predstavo, da misli lahko 

posredujemo v pisni ali slikovni obliki in poznal strukturo zgodbe. 

Vse vrste igre se lahko ponudijo kot kontekst, ki spodbuja in utrjuje otrokove 

predopismenjevalne spretnosti, krepi njegovo motivacijo in zanimanje za izražanje teh spretnosti ter 

ponuja otroku številne priložnosti za pismeno obnašanje. 

Že sama igra je za majhne otroke jezikovna izkušnja, preko katere gradijo povezave med ustnim 

in pisnim načinom izražanja (Roskos, Christie, 2001). Začetek simbolne igre je povezan s hitrim 

kakovostnim in količinskim napredkom pri jezikovnem razvoju malčka (McCune Nicolich, 

Bruskin, v Marjanovič Umek, Zupančič, 2006).  

Aktivna igra razvija njegove grobomotorične spretnosti, pri funkcijski igri vadi otrok fino 

motoriko, prav tako pri konstrukcijski, ki je obenem tudi pomembna za razvoj govora in 

matematičnih veščin (Roskos, Christie, 2011), kot so oblika, vrednost, klasifikacija. Otroci pri 

konstrukcijski igri s prostim očesom merijo dolžino, širino, višino, opazujejo, kako sestaviti kocke 

skupaj, in tako razvijajo tudi prostorske veščine (Nespeca, 2012). Iz konstrukcijske igre se pogosto 

poraja tudi simbolna igra – otroci si okrog tistega, kar so zgradili, izmislijo tudi zgodbo in si jo 

pripovedujejo.  

Tudi ustvarjalno igro lahko uvrščamo med igre, ki pomagajo otrokom na poti do pismenosti. 

Kot simbolna igra, igra vlog in druge igre, je tudi ustvarjalna igra način, s katerim si otroci 

ustvarjajo pomen o lastnem svetu (McWilliams et al., 2014). Enako kot pri konstrukcijski igri tudi 

pri ustvarjalni igri otroci z manipulacijo materialov povežejo um s čutili in odkrivajo nove možnosti 

za izpolnjevanje lastnih igralnih namenov. 
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Med ustvarjalno igro pride do simbolne reprezentacije preko stvaritve (lahko je risba, kolaž, 

mozaik, skulptura iz plastilina ipd.). Stvaritev otrok oblikuje preko procesa poskusov in napak, z 

igrivim raziskovanjem materiala in uporabo fleksibilnega mišljenja. Uporaba simbolne 

reprezentacije v ustvarjalni igri je pomemben korak k premiku otrokovega mišljenja od konkretnega 

do abstraktne reprezentacije besed (Weisberg et al., 2013). 

Ustvarjalne igre ne krepijo le občutljivost in kreativno izražanje, temveč tudi kontrolo mišic 

pisanja ter vadijo otroka v koordinaciji gledanja in gibanja, ki je za pisanje poglavitnega pomena. 

 

Ker je igralno okolje vselej prostor, v katerem dejanja niso vezana na tveganja ali posledice, 

imajo vzgojitelji nalogo, da spodbujajo poskuse in napake. Otrokom morajo s svojim obnašanjem, v 

katerem se odraža vrednotenje raziskovanja in spoštovanje otrokove perspektive, posredovati 

sporočilo, da so napake nujen in sprejemljiv del igralnih in učnih procesov (McWilliams et al., 

2014). 

  

 

 8.3.1 Glasovno ali fonološko zavedanje 

 

Sposobnost fonološke občutljivosti otrok v predšolskem obdobju je povezana z zgodnjimi 

bralnimi zmožnostmi in posledično zgodnejšim ter hitrejšim opismenjevanjem (Pečjak, 2010). Pod 

pojem fonološkega zavedanja ali procesiranja uvršča Pečjak (2010) tri med seboj povezane 

sposobnosti: fonološko občutljivost (odkrivanje glasov govora in in manipuliranje z njimi), 

fonološki spomin (glasovne informacije, shranjene v kratkoročnem spominu, ki trenutno asocira 

zvezo med črkami besede in njihovo glasovno podobo) in fonološko poimenovanje (sposobnost 

priklica glasovnih informacij iz dolgoročnega spomina). Med spretnosti fonološkega zavedanja 

štejemo prepoznavanje in ustvarjanje zlogov (zlogovanje), ritmiziranje, zaznavanje rim ter slušno 

razločevanje in razčlenjevanje. 

Fonološko zavedanje spada predvsem na področje ustnega jezika, zato so za urjenje 

spretnosti prepoznavanja glasov in uporabe skladnje najboljše igre, ki spodbujajo otroke, da se 

pogovarjajo. To so vse vrste iger, ki jih otroci lahko izvajajo v družbi (odraslih ali vrstnikov). 

Razvoj govora pri predšolskih otrocih lahko spodbujamo tudi preko družabnih in didaktičnih 

iger, kot so izštevanke, uganke, petje, ustvarjanje rim, igre z glasovi (npr. »leti…leti«) (Grginič, 

2005). Tudi gledanje zgibank in slikanic ter drugih oblik medijev, kot so risani filmi in otroške 

oddaje, prispeva k razvoju fonološkega zavedanja (Grosman et al., 2003). Ažmanova (2011) 
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razvršča igre za spodbujanje fonološkega zavedanja v štiri skupine, od zavedanja besed, rim, 

zlogov, do zavedanja glasov. 

 

Po svoji učinkovitosti za govorni razvoj prednjači seveda simbolna igra, predvsem 

skupinska. Obstajajo raziskave, ki dokazujejo pozitiven odnos simbolne igre z otrokovim razvojem 

fonološkega zavedanja v zgodnjem otroštvu, saj govor med igro omogoča otrokom, da raziskujejo 

glasove jezika, pri čemer pozornost usmerjajo na posamezne glasove (Roskos, Christie, 2001). 

Otroci med simbolno in sociodramsko igro v stavkih uporabljajo naprednejše skladenjske oblike, 

kar je povezano z bralnim uspehom. 

 

Tudi konstrukcijska igra spodbuja razvoj govora in ima močan pozitivni učinek na jezik in 

besedišče. Pri konstrukcijski igri, ki jo izvajajo v družbi, otroci komunicirajo z vrstniki in odraslimi, 

ter se tako način učijo novih besed. Ko se pogovarjajo, odločajo in se menijo, kaj bodo gradili, 

izbirajo različne velikosti in oblike kock, se pogajajo o načrtih za gradnjo, opisujejo, kaj so zgradili 

(Nespeca, 2012). 

 

 

 8.3.2 Koncept o tisku 

 

Spoznanja o tisku so prva predbralna spretnost, ki se pojavi pri otroku, še pred grafičnim in 

glasovnim zavedanjem ter povezovanjem glasov s črkami (Pečjak, 2010). Snow (et al., 1998, v 

Pullen, Justice, 2013) trdi, da malčki že pri osmih mesecih življenja začnejo jemati knjižice v roke, 

obračati strani in se s čebljanjem delajo, kot da bi brali na glas. K temu jih seveda napeljejo domači 

s spodbudami, ki so primerne stopnji otrokovega spoznavnega razvoja. 

 

 Spoznanja v zvezi s tiskom delimo glede na poznavanje oblike in poznavanje funkcije. K 

poznavanju oblik tiska sodijo splošno sprejeta oz. dogovorjena pravila pisanja (Umek, Kranjc, 

Fekonja, 2006), kot so smer branja in pisanja od leve proti desni ter od zgoraj navzdol ter dejstvo, 

da besedilo sestavljajo besede, te pa so sestavljene iz črk (Pečjak, 2010), ločujejo pa jih prazni 

prostori med njimi (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). K poznavanju funkcije tiska pa sodijo 

zavedanje, da so besede nosilci pomena, da z njimi sporočamo, da jih uporabljajo tudi drugi, da je 

tisk v okolju v pomoč, da se znajdemo (Pečjak, 2010).  

 

Na otrokov koncept o tisku močno vplivajo igralno okolje, ki mora biti zasnovano tako, da bo 
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pri majhnih otrocih bodrilo izkušnje s pismenostjo, in priložnosti, ko jim odrasli (starši ali 

vzgojitelji) preko skupnega branja neposredno razlagajo kakšno, funkcijo imajo knjige in različni 

napisi v okolju. Ko se otroci igrajo v okolju, obogatenem s pismenostjo, se s pomočjo odraslega 

naučijo brati tisk, ki je prisoten v okolju. Raziskave dokazujejo, da igra in okolje, bogato s pisalnim 

gradivom, učinkujeta vzajemno eden na drugega: potem ko je bil v okolje vnešen tisk, sta se dolžina 

in kompleksnost igralnih dejanj dvignili (Roskos, Christie, 2001). 

Okolje, obogateno s pismenostjo, mora imeti bodisi pripomočke splošne uporabe, kot so 

pisala, barvice, flomastri, papir, beležke, bodisi tematske predmete, kot so napisi, knjige, koledarji, 

meniji itd. (Roskos, Christie, 2011). Taki pripomočki razširijo možnosti za igro in spodbujajo razvoj 

pismenosti pri majhnih otrocih (Saracho, Spodek, 2006). Zalaganje okolja z pisalnim materialom in 

pripomočki stimulira uporabo pismenosti ali vsaj srečanje s pismenostjo v igralnih interakcijah. 

Okolje, bogato s pisalnim gradivom, ima v primerjavi z okoljem, v katerem ni prisoten tovrsten 

material, številne koristi za razvoj porajajoče se pismenosti. Ta ugotovitev je v skladu z načelom 

ekoloških teorij, ki trdijo, da okolje ozavešča in oblikuje obnašanje otrok. V okolju, ki je obogateno 

s pismenostjo, bodo otroci čečkali, risali, »pisali«, se bodo delali, da berejo. »Najbolj značilno 

vedenje na stopnji porajajoče se pismenosti je, da se otrok pretvarja, da bere in piše« (Pečjak, 2010). 

Otroci se tudi odzivajo na knjige, ki jim jih bere vzgojitelj. Dve do tri leta stari otroci pri izražanju o 

svojih najljubših knjigah združujejo igranje, kretnje in govor ter tako gradijo svoje razumevanje o 

dejanju branja knjig (Roskos, Christie, 2001). 

 

V okolju, bogatem s pisalnim materialom in kjer je prisoten MRP, so vse vrste igre primerne za 

spoznavanje tiska. Med sociodramsko igro se lahko npr. izvede uprizoritev situacije v restavraciji, 

kjer se otroci srečajo z gledanjem menija, knjig receptov, zapisovanjem naročil.  

 

Konstrukcijska igra, pri kateri otroci razvrščajo kocke različnih oblik in velikosti, že najmlajšim 

otrokom pomaga pri prepoznavanju oblik. Med konstrukcijsko igro se otroci veliko pogovarjajo in 

vadijo jezik. Ob koncu igre se vzgojitelj lahko ponudi, da na vsako zgradbo zalepi listek, kaj 

prikazuje, s prošnjo, da naj je do naslednjega dne nihče ne podira. Poleg tega gradnja pri 

konstruktivni igri posnema/reprezentira objekt, ki ga je otrok prej videl v resničnosti (v živo, v 

knjigah ali na fotografiji). Prehod k reprezentaciji se zgodi približno pri četrtem letu življenja, ko 

preide otrok od razvrščanja in zlaganja kock do gradnje z namenom (Drew et al., 2008). Struktura iz 

kock postane tako abstraktni simbol objekta, ki ga otrok želi prikazati. Zaradi tega mu 

konstrukcijska igra neposredno pomaga pri usvajanju predbralne spretnosti razumevanja, da imajo 
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abstraktni simboli (črke in posledično besede) neki pomen (Nespeca, 2012).  

 

 8.3.3 Grafično zavedanje 

 

Grafično zavedanje se izoblikuje na podlagi glasovnega zavedanja, saj gre za spretnost, ki 

povezuje glasove s črkami abecede. Izkušnje s tiskom, ki je prisoten v okolju, pomagajo otroku na 

poti do razumevanja odnosa med znakom in simbolom, kar je temeljno za abecedni princip pisave. 

Toda šele razumevanje, da tisk ni enak sličicam in da so besede sestavljene iz črk, ki predstavljajo 

glasove govora, omogoča tudi vizualno prepoznavanje besed (Pullen, Justice, 2003).  

V preizkusu predopismenjevalnih spretnosti, ki ga je leta 2005 za 5-6 letne otroke sestavila 

Grginič, se preverja otrokovo poznavanje črk, samostojno pisanje črk in njihovo branje ter 

prepoznavanje črk na kartončkih (Pečjak, 2010). 

Za razvoj grafičnega zavedanja je prav tako primerna vsaka igralna situacija doma ali v vrtcu, 

pri kateri so otroci ob prisotnosti in podpori MRP izpostavljeni tiskanemu gradivu. 

 

 

 8.3.5 Predpisanje 

 

Otroci se med igro pogosto delajo, da pišejo, predvsem v simbolnih igralnih situacijah. 

Predpisanje ima določene razvojne stopnje: 

 

1) otrok namesto pisanja rabi risanje, 

2) otrok že rabi posamezne črke in številke, v zapisane besede pa vključi lastnosti predmeta ali 

osebe (velika beseda za veliko žival, majhna za majhno žival), 

3) vsaka črka otroku predstavlja posamezni glas, toda besede zapisuje fonetično (tako, kot jih 

sliši) (Umek, Kranjc, Fekonja, 2006). 

 

Predpisanje oz. zgodnje pisanje je dejavnost, pri kateri otroci ne le razvijajo finomotorične 

spretnosti, temveč se tudi izražajo. Pisanje je za otroke kompleksen intelektualni in čustveni proces, 

saj zahteva, da si ustvarijo misel in jo “prevedejo” v simbole pisave, ki reprezentira besede iz 

ustnega jezika. Pomembno je, da otroku, ki se poskuša izražati s predpisanjem (npr. čečkanje, 

domiselno črkovanje, pisanje lastnega imena itn.) pokažemo naše navdušenje nad tem in tako 
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hrabrimo njegovo željo po izražanju (Falconer, 2010). Med prvimi črkami, ki jih otroci poznajo, so 

po navadi tudi črke lastnega imena, potem ko so se ga naučili pisati. Te črke lažje spoznajo v okolju 

in jih uporabljajo tudi, ko se igrajo, da pišejo druge besede. 

 

 Predpisanje lahko spodbujamo pred igro, med igro ali po igri. Pred igro lahko vzgojitelji z 

otroki ustvarijo skupno knjigo. Vsakemu otroku dajo list papirja in svinčnik, da “napiše” svojo stran 

knjige, pri čemer mu lahko tudi pomagajo, in se ponudijo, da jim narekuje, kar želi napisati. Na 

koncu vse strani povežejo v edinstveno izvirno skupno knjigo, ki jo dodajo k drugim knjigam na 

knjižni polici učilnice. Vsake toliko jo preberejo skupaj z otroki, saj jim tako pokažejo, da so s 

pisanjem ustvarili nekaj pomembnega (Falconer, 2010). 

 

 Med sociodramsko igro se ustvari veliko situacij, pri katerih otroci posnemajo pisanje, npr. 

obisk pri zdravniku, ki bolnikom napiše recepte; igranje na poštni urad, pri katerem otroci “pišejo” 

pisma, jih med seboj raznašajo in preberejo, tudi vzgojitelj se lahko vključi, napiše svoje pismo in 

prebira pisma drugih otrok (Falconer, 2010); igranje na trgovino, pri katerem je treba napisati 

nakupovalni seznam. 

 Vzgojitelj lahko v učilnici postavi kotiček za “pisanje dnevnika”, v katerem je na razpolago 

pisalni material, kamor otroke po igri povabi, da prosto narišejo in opišejo, kako so preživeli dan. 
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9 ANALIZA IGER 

 

ČLOVEK NE JEZI SE 

 

Opis; 

Igra je tudi koristna za otroke, saj se ob njej naučijo potrpežljivosti pri čakanju na vrsto, da bodo 

lahko vrgli kocko, ter obvladovanja jeze, če jih kdo “vrže ven” iz igre oz nazaj na začetek. Prav tako 

pa se učijo štetja polj. 

 

Navodila prodajalca 

– na začetku igralci vržejo kocko 1x, kdor vrže največje število, začne prvi, 

– vsak vrže kocko 3x, dokler ne vrže 6 pik, ter lahko postavi figuro na svoje polje, 

– izhodno polje (polje, s katerim začnemo) se ne šteje kot igralno polje, 

– med igro se ne smemo razburjati, če ne vržemo pravega števila pik na kocki, 

–  v hiši (na cilju) ne moremo preskakovati figur ali polj, ampak je potrebno vreči točno število pik 

(če potrebujemo 3 pike in vržemo 4, figure ne moremo prestaviti), 

– če niso vse figure v vrsti (ena za drugo) v hiši oz. na cilju, nimamo pa nobene figure na igralnem 

polju, lahko vržemo le 1x. 

 

Varianta 1: 

 

Vsakič, ko pride na vrsto, otroku postavimo vprašanje. Le če je odgovor pravilen, lahko vrže kocke. 

Vprašanja so lahko različnih vrst, na primer: ponovi pravilno besedo, najdi rimo, najdi sopomenko, 

najdi pomanjševalnico itd. Lahko so tudi tematska - poučna, kot npr. »povej glavno mesto 

Slovenije«.  

 

ENKA 

Navodila prodajalca 

 

 Vsak igralec dobi 6 kart, ostale karte postavimo na sredino mize, vrhnjo karto pa obrnemo s 

pravo stranjo navzgor. Vsak igralec, ki je na vrsti, odloži eno karto. Če nima odgovarjajoče 
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karte, vzame s kupa na sredini eno karto. Če tudi ta ni ustrezna, nadaljuje igro naslednji 

igralec. 

 Igralec lahko odloži karto takrat, ko ima karto enake barve, ali pa karto, ki sicer nima enake 

barve, ima pa enako številko kot karta, ki je obrnjena s pravo stranjo navzgor. 

 

Varianta 1: povej besedo, ki ustreza barvi karte 

 

Varianta 2: povej besedo z istim številom črk, kot je število karte 

 

 

ČRNI PETER 

 

Pravila igre: 

 

Karte dobro premešajte in jih enakomerno razdelite med igralce. Če dobi igralec dve enaki karti 

(par), ju lahko odloži na stran. Igralec, ki ima v rokah največ kart, obrne karte proti igralcu, ki sedi 

na njegovi levi, tako da le-ta vidi hrbtno stran kart. Izvleče eno karto in preveri v svojem kupu kart, 

ali ima par. Če ima par, lahko obe karti odloži na mizo. Igra se nadaljuje v smeri urinega kazalca. 

Igra poteka, dokler enemu izmed igralcev ne ostane v roki samo ena karta, in sicer karta Črni Peter. 

Zmaga igralec, ki je zbral največ parov. 

Varianta 1: 

  

Pari morajo biti na prvi glas. Kot na primer šotor-šola.  

 

Varianta 2: 

 

Pari morajo biti na prvi zlog. Kot na primer torta-torba. 

 

Varianta 3: 

 

 Pari morajo biti z besedo v besedi. Kot na primer koš-kokoš 
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Varinata 4: 

 

Pari morajo biti v zadnjih glasovih. Kot na primer oblak-rak. 

 

Varanta 5: 

 

Pari morajo biti v rimi. Kot na primer sveča-vreča. 

 

Varianta 6: 

 

Pari morajo biti v pomanjševalnici. Kot na primer ura-urica. 

 

Varianta 7: 

 

Pari morajo biti v protipomenkah. Kot na primer kislo (limona)-sladko (med). 

 

KARTE SPOMINA – MEMORY 

 

Cilj 

Cilj igre je iskanje istih parov slik. Kartice so med igro obrnjene s sliko navzdol in vsak od igralcev 

lahko obrne naenkrat samo dve kartici s sliko navzgor. Igralci si poskušajo zapomniti motive slik in 

mesto, kjer se kartica nahaja. Število igralcev ni omejeno, ampak morala bi biti vsaj dva. 

Navodila prodajalca 

1. Izberite primerno mesto za igro - ravno in dovolj veliko mizo brez prta. 

2. Igralci si določijo zaporedni red. 

3. Eden od igralcev vzame v roke vse kartice in jih premeša na podoben način kot pri drugih kartnih 

igrah, torej tako, da nihče od igralcev ne vidi slike kaktej. 

4. Zdaj kartice razmestimo v vrste z 8 slikami v vsaki vrsti. Kartice so obrnjene s slikami kaktej 

navzdol. Med razmeščanjem kartic je treba paziti, da nihče od igralcev ne vidi slike. Najboljše je, če 
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pustimo med slikami 1 cm prostora, da je kasneje med igro manipulacija s karticami lažja. Potem 

razmestimo še vse ostale kartice, tako da dobimo kvadrat 8x8 kartic. 

5. Prvi igralec po določenem zaporedju izbere katero koli kartico in jo obrne s sliko navzgor 

(kartica ostane na svojem mestu na mizi). Potem izbere še drugo kartico in jo tudi obrne. Če je na 

obeh slikah ista kakteja, ju igralec vzame z mize, a nadaljuje z igro na isti način, dokler dobiva pare. 

Najti isti par že v prvi rundi ni navadno, bolj naključje, večinoma se to zgodi šele v drugi ali tretji 

rundi. Če se sliki na karticah prvega igralca ne ujemata, si igralci  poskusijo obe sliki in njuno 

pozicijo v kvadratu zapomniti in potem ju igralec spet obrne s sliko navzdol. 

Zdaj nadaljuje na isti način s katerimi koli karticami drugi igralec in potem še ostali. 

V naslednjih rundah dobivajo igralci postopoma pregled o razmestitvi kartic na mizi in je bolj 

enostavno najti par z isto vrsto kakteje. Najbolj dramatična je igra proti koncu, ko igralci večinoma 

že vejo, kje se pari nahajajo, in samo čakajo na napako drugega, da sami najdejo čim več parov. 

6. Igra se konča takrat, ko ni ostala na mizi nobena kartica več. Zmaga igralec, ki je našel največ 

parov. Število parov je enako številu točk. Igralci si lahko zabeležijo število točk in nadaljujejo z 

naslednjo igro. Mlajšim otrokom, ki še ne znajo šteti, lahko pomagajo starši, ali lahko otroci samo 

primerjajo višino svoje grmade kartic. Igra ni za otroke samo zabavna, ampak lahko tudi spoznajo 

najlepše vrste kaktej in se naučijo njihova imena. 

Variante na igro kart spomina so lahko iste kot pri igri Črni Peter. 

 

LEGO KOCKE 

 

Navodila prodajalca 

 

Kocke LEGO so ena najbolj priljubljenih igrač zadnjih desetletij. Popularnost kock gre pripisati 

revolucionarnemu sistemu, ki omogoča sestavljanje praktično katerih koli kock ene z drugo. To 

pomeni, da je možno sestaviti skoraj neskončno število različnih kombinacij, kar zelo pripomore k 

razvoju otrokove domišljije in ustvarjalnosti. K vsaki škatli kock so priložena slikovna navodila za 

sestavljanje in dodatne slike, ki otroka vzpodbujajo k uporabi domišljije. 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Igra%C4%8Da
https://sl.wikipedia.org/wiki/Revolucija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Neskon%C4%8Dno
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tevilo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Otrok
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kocka


 

68 

 

Varianta 1: 

 

Sebi in otroku pripravimo povsem enaka kupčka po barvah, velikosti in številu kock. Sediva pri 

mizi, eden nasproti drugega. Začnemo kompozicijo figure, živali ali izmišljenega stolpa, otrok pa 

mora zrcalno slediti našemu sestavljanju. 

 

Varianta 2: 

Sedita eden nasproti drugega z istim kupčkom. Otrok počaka, da učitelj dokonča figuro, nato pa jo 

mora tudi sam enako sestaviti. 

 

Varianta 3: 

 

Sedita eden nasproti drugega. Učitelj sestavi figuro, nato jo razstavi in otrok jo mora po spominu 

sestaviti na enak način. 

 

Varianta 4: 

 

Učitelj nariše figuro na list papirja, otrok pa jo mora sestaviti iz lego kock na razpolago. 

 

Varianta 5: 

Otrok dobi na razpolago točno določeno število kock in jih mora sestavljati po ustnih navodilih, npr. 

vzemi zeleno lego kocko in postavi jo na belo med drugo in četrto luknjo. 

 

DAMA 

 

Navodila prodajalca 

 

Deska je velikosti 10×10, vsak igralec ima 20 figur, postavljenih na temnejša polja, ki so 

razporejene v prve štiri vrste. Običajna figura se giblje samo naprej po diagonali, nasprotnikove 

figure pa jemlje naprej in nazaj prav tako po diagonali. Če obstaja več možnosti jemanja, MORA 

jemati tako, da vzame (preskoči) največ nasprotnikovih figur - PRAVILO VEČINE. Če pride 

navadna figura na zadnjo vrsto s skokom (jemanjem) in ima možnost jemanja še naprej, se ne 

promovira v kraljico, ampak ostane navadna figura. Ko pa navadna figura ostane na zadnji vrsti 
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(kraljičina vrsta ali kraljičina polja), se spremeni v kraljico. Kraljico se označi tako, da se na figuro, 

ki je prispela na zadnjo vrsto, položi še eno ploščico (figuro), ki je bila že prej odstranjena z deske. 

Kraljica se giblje prav tako po diagonali naprej in nazaj ne glede na razdaljo - kot črni lovec pri 

šahu. Kraljico lahko poje tudi navadna figura. 

Varianta 1: 

 

Vsakič, ko otrok poje eno figurico, mora povedati besedo, ki ima dva zloga. Če poje dve figurici, 

pove besedo s tremi zlogi in tako naprej. 

 

Varianta 2: 

 

Igra s črkami. Na začetku se določi črka, na primer »č«. Vsakič, ko poje figurico, mora otrok 

povedati besedo, ki se začne ali pa vsebuje to črko, npr. češnja, tačka, ptič. 

 

 

KOLEBNICA/VRVICA 

 

 

- hoja po kolebnici (lahko tudi miže) 

- preskakovanje kolebnice sonožno (enonožno), s ploskom ob vsakem skoku 

- vrtenje kolebnice okoli svoje osi; otrok jo preskakuje 

- eno stran kolebnice privežemo na kljuko, drugo pa držimo v roki. Otrok je na sredini. Vrtimo jo in 

otrok preskakuje. Lahko v smeri urinih kazalcev ali pa ne.  

- vrvico postavimo na tla v vijugah, z velikimi ovinki/krogi otrok hodi po njej 

- Vsak učenec položi svojo kolebnico v obliki kroga na tla. Ko igra glasba, prosto hodijo naokrog, 

ko utihne, mora vsak čim prej zasesti en krog. Postopoma odvzemamo kolebnice. Kdor ostane brez 

kolebnice, izpade iz igre. 

 

 

ŽOGA 

 

Učenci se postavijo v krog. Eden vrže žogo visoko v zrak in pokliče nekoga od sošolcev. Poklicani 

steče in ujame žogo, preden se ta dotakne tal, ter zakliče “Stoj!”. Ostali se medtem razbežijo, na klic 
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pa obstanejo na mestu. Nato poskuša enega izmed njih zadeti. Kdor je zadet, dobi kazensko točko in 

žogo ter nadaljuje igro. 

 

Varianta 1: 

Zlogovanje z vodenjem žoge: pogovarjamo se z otrokom, postavljamo mu vprašanja. Odgovoriti 

mora tako, da ob vsakem zlogu spusti žogo, da se odbije od tal. 

 

Varianta 2: 

 

Podajanje z rimo: otroci si podajajo žogo. Prvi izreče besedo, nato poda žogo soigralcu. Ko ta žogo 

ulovi, mora v roku desetih sekund najti besedo, ki se rima, in žogo podati naprej. 

 

 

 

ZBIRALEC 

 

Na sredo igrišča postavimo škatlo, k njej postavimo otroka, ki je zbiralec žog. Ostali otroci imajo 

vsak svojo žogo. Zbiralec žog jih lovi, in kogar se dotakne, mora oddati svojo žogo v škatlo in 

pomagati loviti. Igra se konča, ko so vse žoge pospravljene. 

 

GNILO JAJCE 

 

Igra je primerna za večje število otrok (in odraslih). Vsi sedijo v krogu, tako da gledajo drug 

drugega, eden pa ima v rokah kos pomečkanega papirja (oz. nekaj drugega = gnilo jajce). Medtem 

ko kroži okoli kroga, si prepeva pesmico: 

"Kanglca, kanglca, vodo drži, kdor se ozira, po hrbtu dobi," ki ostalim pove, da se ne smejo ozirati. 

V določenem trenutku, (ko se sam odloči), pusti kos papirja za hrbtom enega od soigralcev v krogu. 

Takrat se začne lovljenje, saj mora igralec, ki je bil v krogu, ujeti tistega, ki mu je podtaknil "gnilo 

jajce", preden pride okoli kroga na mesto igralca, ki ga lovi. 

Če je bežeči ujet, postane sam "gnilo jajce" in mora za kazen na sredo kroga (dokler ga ne zamenja 

drug igralec), sicer igro zunaj kroga nadaljuje igralec, kateremu je bilo podtaknjeno "jajce". 
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SLEPA MIŠ 

 

Izštejemo otroka, ki bo »slepa miš«, in mu zavežemo oči. Ostali otroci se odmaknejo toliko, da jih 

»slepa miš« ne doseže. Slepa miška sprašuje: »Miška, kje si?« Otroci se oglašajo: »Tukaj!« in se 

razbežijo pa spet približajo. »Slepa miš« mora čim pogosteje spraševati, da hitreje ulovi »miško«, ki 

postane v naslednji igri slepa miš. 

 

VRTANJE GUMBA 

 

Gumb z luknjicama privežemo na vrvico tako, da je gumb na sredini, na vsaki strani pa gre vrvica  

gor in dol. 

 

 

 

 

 

Vrvico primemo na vsaki strani z roko in vrtimo gumb okrog osi toliko časa, da se vrvica navije. 

Roki potem približujemo in oddaljujemo, tako da se gumb vrti. Pa veliko sreče! 

 

 

DOMINE 

 

Igra je sestavljena iz 40 domin. Najbolj primerno število igralcev je 4 do 5 otrok. 

Najprej izberemo vodjo igre. Vodja igre vsem igralcem razdeli enako število domin in tekom  igre 

zapisuje število pridobljenih točk. Z igro prične igralec, ki sedi levo od vodje igre. Igra se igra v 

smeri urinega kazalca. Prvi igralec izbere poljubno domino (in jo položi, da je vidna računska 

operacija). Naslednji  igralec priloži domino s pravilnim rezultatom. Če igralec nima ustrezne 

domine, igro nadaljuje naslednji. Vsak igralec sodeluje pri nalogi in računa, rezultata pa ne pove na 

glas. Če igralec priloži domino z napačnim rezultatom, mora to domino odstraniti in počakati, da je 

ponovno na vrsti. Z napačnim rezultatom si igralec prisluži kazensko točko. Kdor prvi položi vse 

domine dobi, 10 točk, drugi dobi 9 točk, tretji 8 in tako naprej. Vodja igre od seštevka točk odbija 
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kazenske točke. Kdor ima na koncu največ točk, zmaga. Če vsi igralci pravilno polagajo domine, na 

koncu ne ostane nobena domina. 

 

Varianta 1: 

 

Vadba fine motorike: z dominami gradi stolpce, tako da postavi eno vodoravno domino na dve 

navpični. Stolpec skuša zgraditi čim višje. 

 

Varianta 2: 

Domine postavi eno zraven druge v verigo in sproži verižno reakcijo za podiranje. 

 

IGRA S KAMENČKI 

 

Material: 

Potrebujemo 5 okroglih kamenčkov primerne velikosti – ne prevelike, ne premajhne, temveč 

takšne, da lahko vseh pet držiš v dlani, a jih z lahkoto pobiraš s tal. Torej pomembni sta velikost in 

oblika! 

 

Navodila: 

4 kamenčke položiš na tla, ali še bolje na mizo, veliko škatlo, v glavnem tako, da jih bo čim lažje 

pobrati, enega pa imaš v dlani. Tega nato vržeš v zrak in medtem hitro pobereš en kamen s tal ter 

uloviš tistega, ki si ga vrgel v zrak. Če ti je uspelo obdržati oba kamenčka v roki, lahko nadaljuješ z 

metanjem enega kamenčka, dokler ne držiš vseh v roki. Igra traja največ eno minuto, zmaga pa 

kdor, ki je ob koncu zbral največ kamenčkov. 

Če kamenček pade na tla, mora začeti spet z enim kamenčkom. 

 

BOLHE  

Navodila: 

 

Igra je sestavljena iz nekaj barvanih gumbov in iz majhnih špičastih palčk. Igro lahko igrajo dve ali 

več oseb. Gumbi so okrogle oblike in obrobljeni. Cilj igre je ta, da s palčko pritisnemo na gumb, 

pod različnimi kotom, tako da gumb lahko »skače« v škatlo. Zmaga tisti, ki mu je uspelo spraviti 

največ gumbov v škatlo.  
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Varianta 1: 

Na gumbe prilepimo črke, in vsakič ko otrok pritisne na gumb, mora povedati besedo s tisto črko. 

 

Varianta 2: 

Na gumbe prilepimo črke, in vsakič ko otroku mu uspe spraviti gumb v škatlo, mora izgovoriti 

pravilno besedo s tisto črko. V primeru, da izgovor besede ni pravilen, zadetek ni veljaven.   

 

Varianta 3: 

Otrok ponavlja npr. glas »ŠŠŠŠŠ«, ko pritisne na gumb, izreče besedo z glasom »Š« npr. ŠOTOR.  

 

SKRIVANKA (multimedijska igra) 

Skrivanka je igra, ki nam izrisuje slike živali. Na začetku je slika narisana zelo nenatančno, potem 

počasi postaja vse bolj izostrena, dokler ni na koncu povsem jasna. Čim prej ugotovimo, katera 

žival je na sliki, tem več točk si prislužimo. 

 

PONAVLJALKA (multimedijska igra) 

 

V igri Ponavljanka ob pritisku na štiri gumbe zaslišimo štiri različne živalske glasove. Zaporedje, 

po katerem se ti oglasijo, določi računalnik. Naša naloga je to zaporedje glasov uspešno ponoviti. 

Vsaka uspešna ponovitev nas pripelje bliže zmagi. 

 

 

 

PREMEŠANKA (multimedijska igra) 

 

V igri Premešanka izberemo poljubno sliko živali. To potem računalnik razreže na devet kosov in 

jih med seboj pomeša. Naša naloga je sliko spet sestaviti in to v čim manj potezah. 

 

 

KVIZ (multimedijska igra) 

 

Slike štirih različnih živali spremljajo štiri različne trditve, od katerih vsaka velja samo za eno od 

živali. Točke dobimo, ko pravilno ugotovimo, za katero žival velja posamezna trditev. Čim manjkrat 
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se zmotimo, tem več točk dobimo. Vsakič, ko v igri dosežemo zahtevano število točk, nam 

računalnik zastavi vprašanje o neki živali. S pravilnim odgovorom si v albumu prislužimo nalepko 

te živali. 

 

 

KRIŽANKE 

 

Križanka je zelo variabilna igra. Lahko jo sestavimo sami na različne teme (živali, stroji , avti, 

pohištvo, igrače, sadje, zelenjave itd.) ali pa se poslužujemo spletnih.  Križanke popeljejo otroka v  

svet zabave z besedami, razvijajo inteligenco, bogatijo besedni zaklad in poučujejo črkovanje 

besed. 
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ČLOVEK NE JEZI SE ■  ■    ■ ■ ■  ■ ■ 

ČLOVEK – varianta 1 ■  ■ ■ ■  ■ ■ ■  ■ ■ 

ENKA ■  ■   ■ ■    ■ ■ 

ENKA – varianta 1 ■  ■ ■  ■ ■ ■ ■  ■ ■ 

ENKA – varianta 2 ■  ■ ■   ■ ■ ■  ■ ■ 

ČRNI PETER ■  ■         ■ 

ČRNI PETER – varianta 1 ■  ■ ■ ■    ■ ■  ■ 

ČRNI PETER – varianta 2 ■  ■ ■ ■    ■ ■  ■ 

ČRNI PETER – varianta 3 ■  ■ ■ ■    ■ ■  ■ 

ČRNI PETER – varianta 4 ■  ■ ■ ■    ■ ■  ■ 

ČRNI PETER – varianta 5 ■  ■ ■ ■    ■ ■  ■ 

ČRNI PETER – varianta 6 ■  ■ ■ ■    ■ ■  ■ 

ČRNI PETER – varianta 7 ■  ■ ■ ■    ■ ■  ■ 

KARTE SPOMINA – MEMORY ■  ■   ■ ■ ■ ■   ■ 

KARTE SPOMINA – varianta 1 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ 

KARTE SPOMINA – varianta 2 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ 

KARTE SPOMINA – varianta 3 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ 

KARTE SPOMINA – varianta 4 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ 

KARTE SPOMINA – varianta 5 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ 

KARTE SPOMINA – varianta 6 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ 

KARTE SPOMINA – varianta 7 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ 
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LEGO KOCKE ■  ■         ■ 

LEGO KOCKE – varianta 1 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ 

LEGO KOCKE – varianta 2 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ 

LEGO KOCKE – varianta 3 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ 

LEGO KOCKE – varianta 4 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■    ■ 

LEGO KOCKE – varianta 5 ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■ ■ 

DAMA  ■  ■   ■ ■     ■ 

DAMA – varianta 1 ■  ■ ■   ■  ■  ■ ■ 

DAMA – varianta 2 ■  ■ ■   ■  ■   ■ 

KOLEBNICA/VRVICA ■ ■ ■         ■ 

ŽOGA – varianta 1 ■ ■ ■     ■ ■   ■ 

ŽOGA – varianta 2 ■ ■ ■     ■ ■   ■ 

ZBIRALEC ■ ■ ■         ■ 

GNILO JAJCE ■  ■         ■ 

SLEPA MIŠ ■  ■    ■     ■ 

VRTANJE GUMBA ■ ■ ■         ■ 

DOMINE ■  ■   ■ ■ ■   ■ ■ 

DOMINE – varianta 1 ■  ■       ■  ■ 

DOMIN – varianta 2 ■  ■       ■  ■ 

IGRA S KAMENČKI ■ ■ ■         ■ 

BOLHE - (Tiddlywinks) ■  ■   ■      ■ 

BOLHE – varianta 1 ■  ■ ■ ■ ■  ■    ■ 

BOLHE – varianta 2 ■  ■ ■ ■ ■  ■    ■ 

BOLHE – varianta 3 ■  ■ ■ ■ ■  ■    ■ 

SKRIVANKA (multimedijska igra) ■  ■   ■ ■  ■   ■ 



 

77 

 

PONAVLJALKA (multimedijska igra) ■  ■   ■   ■   ■ 

PREMEŠANKA (multimedijska igra) ■  ■  ■ ■ ■   ■  ■ 

KVIZ (multimedijska igra) ■  ■  ■ ■  ■    ■ 

KRIŽANKE ■  ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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10 ZAKLJUČEK 

 

Igra je osrednja dejavnost življenja predšolskega otroka in njeno bistvo sta zabava in veselje, 

toda narava igre nosi v sebi tudi človeku prirojeno ljubezen do spoznavanja ter željo po izražanju. 

Igra je zato tudi sredstvo, s katerim otrok pridobiva znanje in izkušnje o vsem, kar ga obdaja, 

preizkuša svoje zmožnosti in sposobnosti, oblikuje lastno osebnost in se razvija v družbeno bitje 

(Čerkez, Zupančič, 2011).  

Skozi analizo iger smo ugotovili, da ima vsaka osnovna igra veliko variant. Igro lahko 

spremenimo in jo adaptiramo po naši ali otrokovi zahtevi, tako da je otroku koristnejša in bolj 

zanimiva. Za otroka je igranje hkrati priložnost, da na varen način raziskuje svoje okolje, 

manipulira predmete, preizkuša svojo ustvarjalnost in domišljijo, razvija mišljenje in jezik, opazuje 

učinke svojih dejanj, navezuje socialne stike, izraža svoja čustva itn. Igra torej vpliva na otrokov 

intelektualni, psihomotorični, čustveni, jezikovni, socialni in osebnostni razvoj (Goldstein, 2012).  

Vsaka igra spodbuja le nekatera predopismenjevalna področja. Če  želimo spodbujati 

določena področja, moramo  najprej ugotoviti, katera področja spodbuja posamezna igra. Pri analizi 

iger smo ugotovili, da za spodbujanje predopismenjevalnih spretnosti ni dovlje le ena sama igra, 

marveč  moramo uporabiti čim širšo paleto le-teh. To lahko dosežemo le z natančno analizo iger.  

Prispevek stroki je analiza iger skozi prizmo funkcij vprašalnika za namen spodbujanja le-

teh. 
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